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o Adio, geoblocare nejustificată în comerțul online din UE! 

o Două localități din județul Iași sunt pe lista câștigătorilor WiFi4EU și vor avea  

internet gratuit în spații publice 

o ASD – UAIC Iași își adjudecă Premiul de Excelență IER pentru organizarea 

MEU Iași 2018 

o Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni 2019 - obține finanțare pentru 

proiectul tău!  

o Erasmus = INSPIRAȚIE –Testimonial Mădălina Enache 

o Activitățile Europe Direct Iași din luna decembrie 

 

Fotografia lunii: 

 
Gabriela Drăgan, Director General al Institutului European din România, între Ioana (MEU 2019) și Bogdan (MEU 

2018), de la Asociația Studenților la Drept  de la Universitatea ”Al.I.Cuza” Iași 
Sursa foto:  http://asd-uaic.ro/ 
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Adio, geoblocare nejustificată în comerțul online din UE! 

 

Din data de 3 decembrie 2018, consumatorii online nu mai pot fi discriminați pe motive de 

naționalitate sau loc de reședință. Regulamentul UE privind geoblocarea, intrat în vigoare, ridică restricțiile 

și facilitează comerțul electronic în beneficiul consumatorilor și companiilor prin normalizarea accesului la 

preturi, vânzări și condiții de plată. 

 

Aproape  40%  din  consumatorii  din  UE  au  încredere  

atunci  când  achiziționează  bunuri  sau  servicii  prin  

internet  de  la  vânzători  situați  într-o  altă  țară  a  UE  

(Eurobarometru  397,  2015),  în  timp  ce  numai  19%  

din  consumatori  efectuează  efectiv achiziții online 

dintr-o altă țară (date din 2015). Noile norme ale UE 

privind comerțul electronic vizează exploatarea acestei 

potențiale cereri transfrontaliere semnificative și crearea 

de noi oportunități pentru companii. 
Sursa foto:  https://ec.europa.eu/romania 

Astfel, sunt eliminate obstacolele nejustificate precum redirecționarea către site-ul din țara 

consumatorului sau cerința de a plăti cu un card de debit sau de credit dintr-o anumită țară. Drept urmare, se  

pune capăt discriminării online pe motive de naționalitate sau loc de reședință.  

Nu doar consumatorii au de câștigat, ci și companiile, printre beneficiile lor putând fi enumerate: 

asigurarea unui acces mai bun la produsele și serviciile oferite online; crearea unui nivel sporit de certitudine 

pentru companii și mai ales consolidarea încrederii consumatorilor; reducerea costurilor de tranzacționare și 

sarcina administrativă. 

Ridicarea acestor restricții marchează un pas important pentru consolidarea Pieței Unice Digitale. 

Geoblocarea (geoblocking) este o practică discriminatorie care împiedică accesarea unui magazin 

online găzduit într-un stat membru de către cetățenii unui alt stat membru, în esență îngrădind accesul la 

anumite servicii sau produse. Această practică este posibilă prin blocarea accesului la website-uri, refuzarea 

livrării sau aplicarea unor prețuri diferențiate în funcție de naționalitate, țară de reședință sau locația 

consumatorului. Cele mai afectate sectorii sunt electronice, electrocasnice și hardware. 

Regulamentul UE privind geoblocarea a intrat în vigoare în 22 martie 2018, odată cu publicarea în 

Monitorul Oficial al UE și se aplică începând cu 3 decembrie 2018. 

Inițiativa face parte din Strategia pentru Piața Unică Digitală și se alătură altor reușite recente, 

precum eliminarea taxelor de roaming și acordul privind accesarea serviciilor de conținut online la nivel 

transfrontalier. 

Împreună cu eliminarea tarifelor de roaming și posibilitatea ca oamenii să acceseze de oriunde din 

UE conținutul online la care sunt abonați (portabilitatea serviciilor de conținut online), aceasta este una 

dintre inițiativele importante care transformă piața unică digitală într-o realitate și creează noi drepturi 

digitale pentru toți europenii. 
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Două localități din județul Iași sunt pe lista câștigătorilor WiFi4EU și vor avea  

internet gratuit în spații publice 

 

Comisia Europeană a anunțat municipalitățile câștigătoare ale primului apel de proiecte din 

programul WiFi4EU (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans). 

Din România,  224 de localități, printre care municipiul Pașcani și comuna Aroneanu din județul Iași, vor 

primi bonuri valorice de 15.000 de euro fiecare pentru instalarea de puncte de acces public și gratuit la 

internet wireless. În total, au fost alocate 42 milioane euro pentru toate cele 2.800 municipalități din întreaga 

UE, care vor beneficia de finanțare. 

 

Cele 30 de state participante au 

avut garantate, fiecare, un număr de 

minimum 15 bonuri și maximum 224, 

în funcție de numărul înscrierilor. 

Bonurile pot fi utilizate de localitățile 

selectate pentru a pentru a achiziționa și 

instala echipamente Wi-Fi (puncte de 

acces fără fir) în locuri, precum 

bibliotecile, muzeele, parcurile sau 

piețele publice.  

Costurile pentru întreținerea 

rețelei vor fi acoperite de localități.  
Sursa foto: https://ec.europa.eu/romania 

Rețele finanțate prin WiFi4EU vor fi gratuite, fără publicitate și nu vor colecta date cu caracter personal. 

Finanțarea va fi acordată numai rețelelor care nu se vor suprapune cu oferte gratuite, publice sau private, 

deja existente și cu o calitate similară în același spațiu public. 

Comisarul european Mariya Gabriel, resposabil pentru economie și societate digital, a declarat: 

Datorită primului apel WiFi4EU, 2.800 de municipalități din întreaga UE vor putea oferi pentru mii de 

europeni, localnici sau călători, acces gratuit la internet în spațiile publice, aducând conectivitatea mai 

aproape de cetățeni în viața lor de zi cu zi. Acele municipalități sunt situate în toate colțurile Europei. 

Îmbunătățirea conectivității în UE este o parte esențială a strategiei noastre privind piața unică digitală, iar 

WiFi4EU este un alt pas concret pentru a face ca acest lucru să devină o realitate pentru toată lumea. 

Localitățile care nu au fost câștigătoare în această rundă, vor avea încă trei oportunități de depunere a 

cererilor de finanțare prin WiFi4EU. Până în 2020, în total vor fi alocate 120 milioane de euro din bugetul 

UE pentru aproximativ 8.000 de localități din toate statele membre, precum și din Norvegia și Islanda. 

Inițiativa WiFi4EU se înscrie în contextul unei revizuiri ambițioase a normelor UE din domeniul 

telecomunicațiilor, care include noi măsuri menite să răspundă nevoilor crescânde în materie de conectivitate 

ale europenilor și să stimuleze competitivitatea Europei. 
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ASD – UAIC Iași își adjudecă Premiul de Excelență IER pentru  

organizarea MEU Iași 2018* 
*extras din articolul apărut pe http://asd-uaic.ro, site-ul partenerilor noștri de la  Asociația 

Studenților la Drept de la Universitatea ”Al.I. Cuza” Iași 

 

Asociația Studenților la Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are onoarea de a primi 

Premiul de Excelență pentru promovarea spiritului și valorilor europene, acordat de către Institutul European din 

România în cadrul conferinței anuale IER, ca urmare a implementării și organizării proiectului Model European 

Union Iași 2018. 

 

În data de 14 decembrie 2018 a avut loc 

conferința anuală a Institutului European din 

România, cu tema Unitate în diversitate. UE 

încotro?. Evenimentul a fost organizat cu 

sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, în 

marja Președinției României la Consiliul UE, și 

și-a propus să aducă în atenție teme de interes 

atât pentru România, cât și pentru UE în 

ansamblul ei. Totodată, conform tradiției, 

conferința s-a încheiat cu festivitatea de 

decernare a Premiilor de Excelență IER, aflate 

în acest an la cea de-a IX-a ediție. 

Model European Union Iași este un proiect 

prin care se încearcă a se ajunge la tinerii care 

au deja dezvoltată o afinitate pentru ceea ce 

reprezinta Uniunea Europeană, dar și la cei 

care își doresc să o înțeleagă mai bine și să le 

ofere cadrul adecvat în care să aibă 

posibilitatea de a experimenta o simulare cât 

mai fidelă a procesului decizional al Uniunii. 

Este vorba despre un proces și o experiență de 

învățare complexă și activă. Dincolo de 

aceasta, MEU încearcă să mențină valorile  Sursa foto: http://asd-uaic.ro 

europene cât mai prezente în conștiința tinerilor din România,dar și de peste granițe, deorece, odată cu cea de-a doua 

ediție, proiectul a devenit unul internațional. Astfel, conferința a căpătat plus-valoare, prin faptul că tineri din diferite 

culturi, dar cu aceleași interese, au un mediu în care pot face schimb de viziuni, convingeri și perspective. Conferințele 

care urmează tiparul Model European Union au capacitatea de a forma o comunitate în rândul tinerilor care aleg să 

participe, iar acest rezultat nu poate decât să declanșeze un lanț de beneficii în rândul societății noastre. 

Cea de-a 3-a ediție a MEU Iași 2019 va avea loc în perioada 5-10 martie 2019, în apropierea alegerilor 

europarlamentare și se va desfășura, din nou, sub Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România 

Evenimentul își propune, și de această dată, să creeze cadrul optim pentru simularea procesului decizional al 

instituțiilor Uniunii Europene, oferind astfel participanților șansa de a analiza substratul activităților întreprinse de 

către UE. 

http://asd-uaic.ro/
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Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni 2019 - obține  

finanțare pentru proiectul tău! 

 

Ai între 16 și 30 de ani și coordonezi un proiect de dimensiune europeană? Cu Premiul 

Charlemagne pentru tinerii europeni ai șansa de a câștiga o excursie la Aachen și multe alte premii. Te poți 

înscrie până la data de 28.01.2019. 

 
Sursa foto: /www.europarl.europa.eu 

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni, organizat de către Parlamentul European și Fundația 

Internațională pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen, este acordat în fiecare an proiectelor 

europene realizate de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani. Proiectele câștigătoare reprezintă modele 

pentru tinerii care trăiesc în Europa și oferă exemple concrete de cetățeni europeni care trăiesc împreună ca o 

singură comunitate. Proiectele pot fi prezentate individual sau, de preferință, în grupuri. Acestea ar trebui să 

promoveze înțelegerea europeană și internațională, să favorizeze dezvoltarea unui sentiment comun al 

identității și al integrării europene. 

Cei trei câștigători vor fi selectați din 28 de proiecte desemnate de către juriile naționale din toate 

statele membre UE. Reprezentații proiectelor vor fi invitați la ceremonia de decernare a premiilor care va 

avea loc în mai 2019 la Aachen. 

Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 7 500 €, premiul doi de 5 000 €, iar premiul trei 

de 2 500 €. Premiul include, de asemenea, o invitație oferită celor trei laureați europeni de a vizita 

Parlamentul European la Bruxelles sau la Strasbourg. 

Pentru mai multe detalii legate de regulamentul concursului și condițiile de înscriere, consultă site-ul 

Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni: 

http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/ro/introduction.html 
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Erasmus = INSPIRAȚIE –Testimonial Mădălina Enache 

 

Mădălina Enache este una dintre prietenele Centrului de Informare Europe Direct Iași, membră a 

Asociației Studenților la Drept, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași. De fiecare dată când am interacționat,  ne-a 

uimit cu entuziasmul cu care ne-a vorbit despre experiențele pe care le-a trăit în timpul mobilităților Erasmus. 

Proaspăt întoarsă înainte de Crăciun de la Barcelona, și-a făcut timp să ne povestească, cu dragoste, 

despre…Erasmus.  

 

- Iți iau trei luni, îți dau cea mai tare experiență Erasmus 

de până acum. Accepți târgul?  

- Deal. Let’s do this! Barcelona, here I come! 

Cam așa a început. De ce Erasmus? De ce al treilea 

stagiu? De ce Barcelona? Simplu, așa am simțit că ar fi 

bine să închei cei patru ani de licență la Drept.   

Experințe noi s-au răsturnat peste capul meu în timpul 

acestui stagiu, dar ceea ce mi s-a părut foarte interesant 

de trăit a fost senzația că parcă brusc cineva a apăsat 

butonul de „speed up”. De la viața de student cu 

examene, licență - cu tot cu stresul aferent, bineînțeles -, 

pachet de acasă, viață de cămin, absolvire și banchet am 

trecut subit la stilul corporatist despre care mi-ar plăcea 

să cred că va deveni un preview al vieții mele 

profesionale.  

Pe scurt, am făcut practică la un cabinet de avocatură din 

centrul Barcelonei alături de 5 avocați specializați în 

drept comercial, procedură civilă și drept fiscal. Eu m-am 

implicat mai mult în cazuri ce presupun negocierea 

contractelor de tip Mergers & Acquisitions, însă am 

lucrat și teme ce implică dreptul fiscal și procedural civil 

al Spaniei. 

Dacă ar fi să descriu într-un singur cuvânt acest 

stagiu acela ar fi: INSPIRAȚIE. Da, inspiratie pentru Sursa foto: Mădălina Enache 

modul în care vreau să-mi construiesc cariera profesională. Văzând stilul de lucru, relațiile interdepartamentale și 

preocupările colegilor și trăind acel sentiment că lucrezi la un caz care poate reprezintă cea mai importantă operațiune 

din viața clientului tău și de aceea trebuie să acționezi cu și mai multă responsabilitate, mi-am dat seama că mi-ar 

plăcea foarte mult să-mi construiesc cariera după acești parametri.  

Barcelona este ca o instalație de brad: indiferent dacă luminează cu o frecvență mai mare sau mai mică, 

niciodată nu se oprește. Un oraș activ în care clădiri din sticlă răsar printre casele ce mai păstrează încă urmele 

burgheziei catalane, un oraș a cărui faimoasă stradă Las Ramblas aproape că nu se mai zărește printre picioarele miilor 

de turiști, un cămin pentru arabi, bulgari, chinezi, japonezi, români etc. și totodată un cuib al tablao-ului flamenco 

acompaniat de tapas și  un pahar de cava. 

Despre catalani aș putea spune că pot părea ușor refractari la ideea de a crea noi relații cu străinii - lucru care 

se întâmplă și pe alte meleaguri -,  însă o dată ce au prins drag de tine, cu greu se destramă legătura creată. Am 

observat că sunt corecți și că apreciază foarte mult implicarea și hărnicia; cel puțin în ceea ce privește colegii mei de 

birou, această constatare se aplică în totalitate. Însă Erasmus este o poartă spre lume, așa nu am cunoscut doar catalani, 

ci am legat prietenii și cu persoane din Monterey, Nigeria, Bulgaria și Andorra, țară al cărei steag este foarte 

asemănător cu al nostru.  

Am încheiat această mobilitate de practică Erasmus în urmă cu trei zile, însă chiar din momentul decolării am simțit că 

o mică parte din mine rămâne în Barcelona și că de câte ori voi reveni, voi fi întâmpinată cu la fel de multă afecțiune. 

Zice o vorbă din popor că atragem doar ceea ce suntem, poate că o fi adevărat, nu știu, însă de un lucru nu mă 

îndoiesc: și de data aceasta Erasmus mi-a confirmat că nu există „străini”,  ci doar oameni din altă țară. 



 

 8 

Activitățile Europe Direct Iași din luna decembrie 

 

            Pe 5 decembrie 2018, de Ziua Internațională a Voluntariatului,  

elevii claselor a X-a G și a XI-a G de la Colegiul Economic 

Administrativ din Iași au descoperit beneficiile voluntariatului, 

împreună cu Alexandru Bălteanu, student în anul al III-lea la Facultatea 

de Arte Vizuale și Design a Universității Naționale de Arte ”George 

Enescu”.  

           Pasionat de designul mijloacelor de transport in comun, Alex, 

absolvent al Colegiului, a prezentat, cu mândrie și multă emoție, munca 

realizată de cei de la Asociaţia Pasionaţilor de Transport Public 

Tramclub Iaşi, la care este voluntar, și a răspuns întrebărilor pe care i le-

au pus tinerii extrem de curioși. Alex le-a povestit câtă migală și 

pasiune presupune pictarea tramvaielor, astfel încât ieșenii să 

redescopere plăcerea de a călători cu acest mijloc de transport.  

Echipa Europe Direct Iași le-a prezentat liceenilor oportunitățile pe care 

le oferă Corpul European de Solidaritate. Întâlnirea s-a desfășurat sub 

genericul Europa ta, drepturile tale.  

  Din aceeași serie de eveniemnte a făcut parte și atelierul de pe 7 decembrie de la Școala Profesională Holboca.  

Elevi de clasele a VII-a , a VIII-a și a X-a ne-au dat mai multe definiții ale conceptului de democrație. Ce presupune 

puterea poporului? Când vorbim de drepturi, le contrapunem și niște obligații? Toți cetățenii pot construi, împreuna, 

com(unitatea)? Unitatea întărește drepturile cetățenilor? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care copiii au 

răspuns.  

  

La Școala Profesională Holboca La Școala Dancu 

Pentru ultima întâlnire din 2018 a seriei Europa ta, drepturile tale, am fost, pe 19 decembrie, la Școala 

Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Dancu din județul Iași, unde am discutat cu elevi din clasele a V-a și a VI-a despre 

democrație, drepturi, responsabilități.  

Cu ajutorul voluntarei noastre Smaranda Azamfirei, elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic ”Vasile 

Alecsandri” din Iași, copiii ne-au învățat despre drepturile lor: ne-au plăcut mult discuțiile despre dreptul la iubire, la 

dezvoltare, la bucurie/fericire, dreptul de a visa, dreptul la o alimentație sănătoasă și dreptul la vot. Material didactic 

ne-a fost, și de această dată, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 


