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Accesul la un cont bancar a devenit o precondiţie pentru participarea deplină la
viaţa economică şi socială a unei societăţi moderne, iar utilizarea numerarului este
în scădere rapidă. În lumea de astăzi, lipsa accesului la un cont bancar de bază
îngreunează viaţa de zi cu zi şi o face mai
costisitoare. Totul, de la plata facturilor
pentru utilităţi şi încasarea unor venituri
sau a unor beneficii, până la cumpărarea
de bunuri şi servicii, devine o problemă.
Cu toate acestea, studii recente arată că
circa 30 de milioane de consumatori cu
vârstă peste 18 ani din Uniunea Europeană
nu au un cont bancar. Dintre aceşti 30 de
milioane de cetăţeni rămaşi în afara
sistemului bancar, se estimează că între 6
şi 7 milioane se găsesc în această situaţie
din cauză că li s-a refuzat accesul la un
cont bancar. Aceste persoane nu pot, în stadiul actual al lucrurilor, să beneficieze
pe deplin de piaţa unică.
Recomandarea Comisiei Europene privind accesul la un cont de plăţi de bază va
promova incluziunea financiară şi socială pentru consumatorii din întreaga Europă.
Comisia invită statele membre să se asigure că astfel de conturi vor deveni
disponibile, cu costuri rezonabile pentru consumatori, indiferent de ţara din cadrul
UE în care îşi au reşedinţa şi indiferent de situaţia lor financiară. Peste un an,
Comisia va evalua situaţia şi, dacă este cazul, va propune noi măsuri, inclusiv de
natură legislativă.
Michel Barnier, Comisarul pentru piaţa internă şi servicii, a declarat: „Accesul la un

cont bancar de bază este una din priorităţile Actului privind piaţa unică. Acesta are
potenţialul de a ameliora vieţile a milioane de europeni. Este important să se pună
capăt practicilor care exclud cetăţenii de la accesul la un serviciu de bază atât de
esenţial, dându-le astfel posibilitatea de a se integra pe deplin în societatea în care
trăiesc şi de a se bucura de beneficiile pieţei unice.”
Principalele elemente ale propunerii

Accesul la un cont de plăţi adecvat: Recomandarea Comisiei către statele
membre prezintă în mod clar principiile fundamentale care ar trebui să fie puse în
aplicare la nivel naţional pentru a garanta accesul la servicii de plată adecvate. Se
consideră că orice consumator cu reşedinţa în Uniune, indiferent de situaţia sa
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financiară, ar trebui să aibă dreptul de a-şi deschide şi de a utiliza un cont de plăţi de bază, inclusiv în alt stat
membru decât cel în care îşi are reşedinţa permanentă.
Caracteristicile unui cont de plăţi de bază: Recomandarea precizează ce servicii trebuie sau nu să includă un
cont de plăţi de bază. Acesta ar trebui să îi permită titularului să primească, să depoziteze, să transfere şi să retragă
fonduri. Ar trebui să permită, de asemenea, debitările directe şi viramentele, dar nu şi creditele pe descoperire de
cont.
Tarife rezonabile: Asigurarea accesului la servicii de plată de bază ar trebui să însemne mai mult decât simpla
acordare a unui drept. În vederea garantării unor tarife corespunzătoare, care să le permită consumatorilor un acces
efectiv la conturile de plăţi de bază, recomandarea stabileşte principiul că, în cazul în care contul nu este gratuit,
comisioanele percepute de prestatorul de servicii de plată trebuie să fie rezonabile.
Fiecare stat membru trebuie să determine ce înseamnă „comision rezonabil”, ţinând cont de criterii precum nivelul
veniturilor din ţara respectivă, comisioanele medii pentru conturile de plăţi sau costul total al furnizării unui cont de
plăţi de bază.
Prestatorii desemnaţi de servicii de plată: Majoritatea prestatorilor de servicii de plată – în general bănci –
oferă conturi de plăţi. Prezenta recomandare nu precizează categoria de prestatori de servicii de plată sau prestatorii
de servicii de plată care ar trebui să pună la dispoziţia consumatorilor acest produs la nivel naţional.
Se lasă la latitudinea fiecărui stat membru stabilirea prestatorului/prestatorilor care ar trebui să furnizeze produsul
respectiv pe teritoriul său. Astfel, statele membre au libertatea de a desemna unul, mai mulţi sau chiar toţi
prestatorii de servicii de plată drept furnizori de conturi de plăţi de bază.
Comisia încurajează statele membre să lanseze campanii prin care publicul să fie informat de disponibilitatea acestor
conturi de plăţi de bază, de condiţiile tarifare ale acestora, de procedurile care trebuie urmate pentru exercitarea
dreptului de a avea acces la acestea şi de metodele prin care pot avea acces la un mecanism extrajudiciar de
reclamaţie şi despăgubire.
Comisia Europeană solicită, de asemenea, statelor membre să realizeze statistici fiabile privitoare la conturile de plăţi
de bază, în vederea asigurării unei mai bune monitorizări a situaţiei.
Sursa: www.ec.europa.eu

Comisia Europeană intenționează să consolideze normele privind
combaterea noilor droguri sintetice periculoase
Potrivit unui raport al Comisiei Europene publicat în data de 11 iulie 2011, este
necesar să se adopte măsuri mai stricte în Uniunea Europeană pentru a soluționa
problema din ce în ce mai serioasă pe care o reprezintă intrarea pe piață a unor noi
droguri sintetice. În 2010, UE a identificat un număr record de 41 de substanțe
psihoactive de acest tip - care imită efectele unor droguri precum ecstasy sau
cocaina și sunt vândute legal - față de doar 24 identificate în anul anterior. Aceste
droguri, care pot fi la fel de periculoase ca şi substanțele interzise, sunt vândute
adesea prin intermediul internetului și în magazine specializate. Raportul evaluează
normele actuale ale UE privind combaterea noilor droguri psihoactive. Comisia
intenționează să consolideze aceste norme pentru a preveni comercializarea liberă
a unor astfel de substanțe periculoase.
Potrivit unui recent sondaj Eurobarometru, noile substanțe care imită efectele unor
droguri ilegale sunt tot mai populare, 5% dintre tinerii europeni declarând că au
consumat deja asemenea substanțe. Procentul cel mai mare se înregistrează în
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Irlanda (16%), urmată de Polonia (9%), Letonia (9%), Marea Britanie (8%) și Luxemburg (7%). Sondajul
Eurobarometru arată că, în toate cele 27 de state membre ale UE, marea majoritate a tinerilor cu vârsta cuprinsă
între 15 și 24 de ani sunt pentru interzicerea acestor substanțe.

„Noile droguri sintetice devin disponibile pe scară largă într-un ritm fără
precedent în Europa. Acestea pot fi toxice, pot provoca dependență și pot
produce efecte adverse pe termen lung”, a declarat doamna Viviane Reding,
vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar UE pentru justiție. „Trebuie să
acționăm la nivelul UE și să-i protejăm pe copiii noștri. Actualul sistem de
depistare a noilor droguri nu ne permite să facem față creșterii semnificative a
numărului acestor substanțe pe piață. De aceea, aceste norme trebuie
consolidate pentru a ne asigura că tinerii nu cad în capcana consumului unor
astfel de droguri periculoase. Trebuie să ne asigurăm că avem un cadru
legislativ solid și eficient pentru combaterea acestor substanțe.”
Raport de evaluare: combaterea noilor substanțe psihoactive
Raportul prezentat evaluează mecanismul UE de gestionare a noilor substanțe psihoactive care intră pe piața
europeană. Mecanismul, creat în 2005, prevede un sistem de formulare de alerte timpurii între statele membre ale
UE cu privire la noile substanțe, evaluarea riscului lor și posibilitatea instaurării unor măsuri de control la nivel
european.
Raportul constată că sistemul de alerte timpurii funcționează bine, însă mecanismul de ansamblu a reușit cu greu să
facă față numărului mare de noi substanțe care intră pe piață. De exemplu, este ușor să se ocolească măsurile
curente de control și să se creeze noi droguri care pot fi legale, dar pot avea efecte foarte dăunătoare. De
asemenea, sistemul actual nu dispune de mai multe opțiuni eficiente pentru măsurile de control.
Comisia are în vedere mai multe modalități pentru a crește eficiența normelor UE, precum opțiuni alternative la
sancțiunile penale, noi modalități de monitorizare a substanțelor care constituie o sursă de îngrijorare și alinierea
măsurilor de control al drogurilor la măsurile pentru siguranța alimentelor și produselor. Comisia va prezenta în
toamnă o serie de opțiuni în această privință.
Raportul a mai relevat că noile substanțe psihoactive devin disponibile pe scară largă în Europa într-un ritm fără
precedent. S-au raportat 115 noi substanțe de acest tip din 2005 încoace. În 2010, s-a raportat un număr record de
41 de droguri noi, față de 24 în 2009 și 13 în 2008. Acestea includeau o substanță pe bază de plante, derivați
sintetici ai unor droguri clasice și așa-numitele „droguri de sinteză” („designer drugs”).
Noile substanțe psihoactive reprezintă din ce în ce mai mult o problemă la nivel mondial. Potrivit „Raportului mondial
privind drogurile 2011" publicat de către Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru droguri și criminalitate, în vreme
ce consumul de „droguri tradiționale”, precum cocaina, heroina și ecstasy, este „în general stabil”, noile droguri
aprovizionează piața drogurilor ilegale, comercianții profitând de existenţa unor substanțele chimice nereglementate
la nivel internațional.
Sondaj Eurobarometru: consumul de droguri în rândul tinerilor
Sondajul Eurobarometru arată că, pentru 5% dintre respondenții care au recunoscut că au utilizat droguri sintetice,
sursele principale prin intermediul cărora și-au procurat drogurile au fost prietenii (54%), contactele pe care și le-au
făcut la petreceri sau în cluburi (37%), magazinele specializate (33%) sau internetul (7%).
De asemenea, sondajul Eurobarometru arată că unul din trei tineri (32%) a recunoscut că a utilizat canabis cel puțin
o dată de-a lungul vieții sale, comparativ cu o tânără din cinci (20%). Europenii cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de
ani fac o deosebire clară între canabis și alte droguri ilegale – atât din punct de vedere al disponibilității, cât și din
punct de vedere al efectelor acestora asupra sănătății. În general, pentru mult mai mulți tineri cocaina (95%) și
ecstasy (92%) implică riscuri mai mari pentru sănătatea consumatorilor obișnuiți decât canabisul (67%) și, respectiv,
alcoolul (57%). 75% dintre tinerii care nu au consumat niciodată canabis și 36% dintre tinerii care l-au consumat în
anii trecuți consideră că un consum regulat al acestuia ar implica un risc mare.
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57% dintre respondenți sunt de părere că pot obține cu ușurință canabis în termen de 24 de ore, în vreme ce doar
22% au afirmat același lucru cu privire la ecstasy sau cocaină.
Combaterea consumului de droguri necesită o abordare pe termen lung, echilibrată, care să se ocupe în egală
măsură de prevenire, reducerea riscurilor, tratamentul pentru consumul de droguri și traficul de droguri. Strategia
UE privind combaterea drogurilor pentru perioada 2005-2012 și cele două planuri de acțiune pentru punerea în
aplicare a acesteia (2005-2008 și 2009-2012) prezintă abordarea coerentă și echilibrată adoptată de UE în vederea
reducerii cererii consumatorilor și a ofertei de droguri.
Comisia ocupă un loc central în coordonarea măsurilor de reducere a consumului de droguri ilegale și în combaterea
traficului de droguri. În temeiul deciziei Consiliului UE 2005/387/JAI, Comisia are responsabilitatea de a propune
statelor membre punerea sub control a noilor droguri. Decizia a instituit un mecanism destinat unui schimb rapid de
informații cu privire la noile droguri, pentru evaluarea riscurilor asociate acestora și punerea lor sub control în
întreaga UE. Raportul evaluează funcționarea acestui mecanism.
Sursa: www.ec.europa.eu

Adoptarea regulamentului privind informarea referitoare la produsele alimentare

Parlamentul European a adoptat recent un regulament privind informarea
consumatorilor referitoare la produsele alimentare.
Comisarul pentru sănătate şi consumatori, John Dalli, a declarat următoarele:

„Salut decizia importantă luată astăzi. Ea încununează efortul început cu peste
trei ani în urmă în scopul de a ajuta consumatorii să ia decizii în cunoştinţă de
cauză atunci când cumpără produse alimentare. Votul parlamentului
reprezintă un pas important în eforturile pe care le depunem pentru a conferi
consumatorilor mai multă autonomie, precum şi în lupta împotriva creşterii
nivelului obezităţii şi al bolilor cronice din UE."
Acordul la care s-a ajuns reprezintă o veste bună pentru consumatori. El va
conferi consumatorilor mai multă autonomie introducând, printre altele:
 o dimensiune minimă a caracterelor pentru informaţiile obligatorii, astfel încât consumatorii să le poată citi mai
uşor;
 informaţii nutriţionale obligatorii care să ajute consumatorii să identifice produsele alimentare care îndeplinesc
preferinţele sau necesităţile lor personale în materie de alimentaţie;
 informaţii obligatorii privind alergenii în cazul produselor alimentare preambalate, al celor care nu sunt
preambalate şi al celor vândute în restaurante, pentru a ajuta consumatorii să-şi protejeze mai bine sănătatea;
 etichetare obligatorie privind ţara de origine pentru carnea de porc, de oaie, de capră şi de pasăre. Crearea unui
cadru pentru indicaţiile voluntare privind originea va contribui la prevenirea riscului de a induce în eroare
consumatorii şi va asigura existenţa unor condiţii de concurenţă echitabile pentru întreprinderi.

„De asemenea, doresc să-mi exprim recunoştinţa şi aprecierea faţă de toţi actorii care au făcut posibil rezultatul
obţinut astăzi - Parlamentul European, preşedinţia ungară şi preşedinţiile precedente ale Uniunii Europene, serviciile
Consiliului şi serviciile Comisiei. Sunt deosebit de recunoscător doamnei Renate Sommer, raportoarea Parlamentului
European pe această temă, pentru angajamentul său şi pentru munca intensă depusă pentru a găsi un compromis
echilibrat cu Consiliul.
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Bineînţeles, decizia de astăzi este rezultatul unui compromis. Prin urmare, observ cu regret că, în unele domeniicheie pe care le tratează, regulamentul nu a mers atât de departe cât am fi dorit. De exemplu, propunerea iniţială
formulată de Comisie în legătură cu plasarea informaţiilor nutriţionale pe partea din faţă a ambalajului nu a fost
acceptată. Cadrul privind includerea voluntară a informaţiilor nutriţionale pe partea din faţă a ambalajului reprezintă
totuşi un pas în direcţia cea bună. Regret, de asemenea, faptul că băuturile alcoolice sunt deocamdată scutite de
obligaţia de a indica pe etichete ingredientele şi informaţiile nutriţionale. Voi face eforturi pentru a mă asigura că se
va atinge echilibrul ideal atunci când vom reexamina acest aspect, în viitorul apropiat.”
Sursa: www.ec.europa.eu

EVENIMENTE
Dezbaterea publică a Planului de Management al
Ariei Naturale protejate Pădurea Gârboavele
În cadrul proiectului „Salvaţi aria protejată Pădurea Gârboavele”, Consiliul Judeţului Galaţi a organizat, în data de 19
iulie 2011, o dezbatere publică asupra conținutului Planului de Management al Ariei Naturale protejate Pădurea
Gârboavele.
Proiectul mai sus menționat a primit finanțare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013, Axa
Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii și vizează protecția,
îmbunătățirea și conservarea biodiversității în aria naturală protejată Pădurea Gârboavele.
Dezbaterea publică a avut drept scop consultarea factorilor de decizie şi a populaţiei judeţului Galaţi asupra
conţinutului Planului de Management, acesta fiind un prim eveniment, în luna septembrie urmând să fie organizată o
nouă întrunire. Actiunea a găzduit reprezentanţi ai administraţiei publice locale cu atribuții în domeniul protecției
mediului, precum și reprezentanți ai societății civile.
Tematica dezbaterii a prezentat un real interes doar pentru specialiștii în domeniul protecției mediului din cadrul
Complexului Muzeal de Științele Naturii Galați, al Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Galați, al Gărzii
Naționale de Mediu, precum și pentru reprezentanții instituțiilor
publice gălățene de resort, societatea civilă fiind destul de slab
reprezentată.
Președintele Consiliului Județului Galați, dl. Eugen Chebac, a
deschis lucrările dezbaterii publice și a subliniat interesul
instituției pe care o reprezintă în derularea a cât mai multor
proiecte în domeniul protecției mediului, acțiunile de protecția
mediului reprezintând o prioritate pentru județul Galați.
Varianta draft a Proiectului de Management al Ariei Protejate
Pãdurea Gârboavele poate fi consultat pe site-ul
www.cjgalati.ro, eventualele observaţii putând fi transmise pe
adresa de e-mail directiadezvoltare@yahoo.com până la data
de 8 august 2011. În luna septembrie a acestui an va avea loc
o a doua de dezbatere publică privind Proiectul de Management
al Ariei Protejate Pãdurea Gârboavele şi va lua în considerare
modificările propuse.
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Închiderea oficială a proiectului
„Grup de lucru pentru gestionarea durabilă a fondului piscicol în judeţul Galaţi,
zona pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76“

În data de 18 iulie 2011, la sediul Consiliului Judeţului Galaţi, a avut loc închiderea oficială a proiectului „Grup de
lucru pentru gestionarea durabilă a fondului piscicol în judeţul Galaţi, zona pescărească Lunca Prutului Inferior –
Dunărea Inferioară Mila 76“, al cărui beneficiar este Camera Agricolă a judeţului Galaţi, instituţie subordonată
Consiliului Judeţului Galaţi. La eveniment au participat partenerii proiectului, reprezentanţi ai autorităţilor publice
locale, ai finanţatorului şi ai instituţiilor mass-media locale.
Proiectul a fost finanţat prin Programului Operaţional pentru Pescuit (POP), Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă a
zonelor pescăreşti, Măsura 5.1, Acţiunea 1 - Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public private şi elaborarea
strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti.
Proiectul care vizează în principal creşterea calităţii vieţii populaţiei din zona pescărească are o valoarea totală de
133.435 lei, din care 119.700 lei reprezintă finanţarea din P.O.P. şi 13.735 lei cofinanţarea din bugetul Local. Deşi
proiectul a avut o perioadă de implementare de 9 luni, realizarea acestuia s-a restrâns la o perioadă de doar de 6
luni.
Proiectul a constat în constituirea unui parteneriat public - privat în scopul elaborării şi implementării unei strategii
locale de dezvoltare a zonei pescăreşti pentru rezolvarea problemelor care afectează această zonă şi anume să
contribuie la menţinerea prosperităţii economice şi sociale a zonei şi crearea de plus valoare pentru produsele locale,
prin dezvoltarea locurilor de muncă în sector (în special pentru femei şi tineri, minorităţi şi persoanele cu dizabilităţi)
şi prin sprijinirea diversificării activităţilor economice pentru comunităţile de pescari, contribuind astfel la creşterea
calităţii vieţii populaţiei din zona pescărească. Astfel, a fost înfiinţată Asociaţia pentru dezvoltare durabilă „PrutDunăre” Galaţi care are în componenţă atât structuri private, dar şi publice.
La eveniment a fost prezentată strategia elaborată în cadrul proiectului, menţionându-se totodată că rolul noii
asociaţii este acela de a identifica şi atrage resursele financiare necesare punerii in aplicare a acestei strategii
Obiectivul principal al proiectului este cel de promovare a unui sector piscicol competitiv, dinamic, modern,
asigurarea unui pescuit durabil şi scăderea presiunii pe fondul piscicol ţinând seama în mod echilibrat de aspecte
legate de protecţia mediului, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică.
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CONCURSURI
Concursul Jurnalistic UE – Împreună împotriva discriminării!
Ajuns la a opta ediţie, Concursul Jurnalistic UE – Împreună
împotriva discriminării! este singura competiţie jurnalistică
destinată jurnaliştilor din presa scrisă şi online, care
abordează probleme legate de discriminare şi diversitate
în UE.
În cadrul acestui concurs, Comisia Europeană îi premiază pe jurnaliştii care contribuie la o mai bună înţelegere
privind valoarea şi beneficiile diversităţii, precum şi lupta împotriva discriminării în UE. Câştigătorii vor primi premii
de până la 5.000 euro.
Participarea este simplă – trebuie doar să citiţi regulamentul concursului şi apoi să înscrieţi articolul dumneavoastră
online. Toate articolele publicate între 18 septembrie 2010 şi 10 noiembrie 2011 sunt eligibile.
Data încheierii ediţiei din 2011 a concursului este 10 noiembrie 2011, ora 12.00.
Pentru regulamentul complet al concursului şi modalitatea de înscriere vizitaţi site-ul concursului:
http://journalistaward.stop-discrimination.info/?lang=ro

Concursul european de fotografie - Obiectiv: prevenirea riscurilor
Acest concurs paneuropean de fotografie este organizat de EU-OSHA
pentru a promova sensibilizarea publicului în ceea ce priveşte locurile
de muncă sănătoase şi prevenirea riscurilor la locul de muncă.
Misiunea este aceea de a spori siguranţa, sănătatea şi productivitatea
locurilor de muncă din Europa.
Concursul lansează către toţi cetăţenii provocarea de a surprinde
propria imagine a securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, punând un
accent deosebit pe prevenirea riscurilor. Un juriu internaţional salută
imaginaţia şi creativitatea fotografică şi apreciază în mod deosebit
fotografiile care atrag atenţia asupra aspectelor pozitive ale prevenirii
riscurilor la locul de muncă.
Cele mai bune trei fotografii sunt desemnate pe criterii de creativitate
şi originalitate, precum şi de interes european universal. Câştigatorii
vor avea şansa de a câştiga premiul I în valoare de 3.000 euro. Anul
acesta se va acorda pentru prima dată un premiu special pentru tineret participanţilor sub 21 de ani!
Regulamentul complet al programului este disponibil la adresa:
http://osha.europa.eu/ro/about/competitions/european-photo-competition-2011/european-photo-competition-2011
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Nu te plictisi în vacanţă! Învaţă despre siguranţă!
Concursul se referă în mod exclusiv la varianta în limba română a enciclopediei online,
Saferpedia.eu. Aceasta poate fi accesată la adresa: www.saferpedia.ro. Competiţia este
deschisă tuturor copiilor şi tinerilor, din clasele V-XII din toată ţara care doresc să-şi
îmbunătăţească cunoştinţele despre securitatea pe Internet şi Internet în general.
Concursul constă în:
 adăugarea de articole, definiţii şi termeni noi în cadrul enciclopediei Saferpedia.ro;
 completarea termenilor şi definiţiilor deja existente.
Pentru ca un utilizator să fie înscris în concurs, trebuie să-şi creeze cont pe Saferpedia.ro în perioada 15 iulie – 15
septembrie 2011 şi să realizeze ativităţile specificate mai sus. Orice articol, termen sau definiţie introduse sau orice
modificare realizată trebuie să respecte urmatoarele reguli:
 Relevanţa faţă de conţinutul categoriei (Ex: în categoria „Software securitate” se vor adaugă informaţii doar din
acest domeniu);
 Nu pot fi create alte categorii; vor fi utilizate cele existente;
 Se vor respecta regulile de scriere şi editare a conţinutului specificate în pagina de Ajutor a Saferpedia;
 Vor fi introduse doar informaţii din surse de încredere (de ex: cărţi, wikipedia, site-uri educative, etc.) şi se va
specifica sursa;
 Nu se va introduce conţinut prin metoda „Copy - Paste”. În cazul în care unul dintre participanţi preia o frază sau
chiar un paragraf dintr-o altă sursă, aceasta trebuie specificată.
Perioada de desfăşurare a concursului este 15 iulie – 15 septembrie 2011.
Regulamentul complet al programului este disponibil la adresa:
http://ro.saferpedia.eu/wiki/Nu_te_plictisi_in_vacanta!_Invata_despre_siguranta!
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