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Comisia Europeană a publicat un ghid practic referitor la „testul privind reședința 
obișnuită” prin care să ajute statele membre să aplice normele UE în materie de 

coordonare a sistemelor de securitate socială pentru cetățenii UE care s-au mutat 
recent în alt stat membru. Noul ghid oferă mai multă claritate în privința „testului 

privind reședința obișnuită” realizat de UE și va facilita aplicarea acestuia în practică 
de către autoritățile statelor membre. 
 

László Andor, comisarul pentru 

ocuparea forței de muncă, afaceri 
sociale și incluziune, a declarat: 

„Există în dreptul UE măsuri clare de 
protecție care să împiedice cetățenii 
să profite de sistemele de asigurare 
socială din alte țări ale UE. Acest ghid 
va facilita aplicarea în practică a 
măsurilor de protecție legate de 
«reședința obișnuită» de către 
autoritățile din statele membre. 
Manualul face parte din acțiunile 
Comisiei aflate în desfășurare și 
menite să faciliteze libera circulație a persoanelor pe tot teritoriul UE.” 
 

Ghidul, elaborat în colaborare cu statele membre, clarifică conceptele separate de 
„reședință obișnuită” și „ședere temporară” sau „ședere”. Aceste definiții, prevăzute 

în dreptul UE [Regulamentul (CE) nr. 883/2004, astfel cum a fost modificat ultima 

dată prin Regulamentul (UE) nr. 465/2012], sunt necesare pentru a stabili care stat 
membru este responsabil de plata prestațiilor de asigurări sociale cetățenilor UE 

care circulă dintr-un stat membru în altul. În temeiul dreptului UE, poate exista 
numai un singur loc de reședință obișnuită și, prin urmare, un singur stat membru 

responsabil de plata prestațiilor de asigurări sociale bazate pe locul de reședință. 
 

Angajații și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă au dreptul să 
beneficieze de sistemul de securitate socială din țara în care lucrează, iar 

persoanele inactive (de exemplu, pensionarii, studenții) au dreptul să beneficieze de 

acesta în statul membru în care sunt „rezidenți în mod obișnuit”. Stabilirea statului 
membru de „reședință obișnuită” al unei persoane este importantă și pentru 

lucrătorii care își desfășoară activitatea în mai mult de un stat membru. 
 

Ghidul reamintește criteriile specifice de care trebuie să se țină seama la stabilirea 
locului de „reședință obișnuită” al unei persoane, precum: 

• situația familială și legăturile de familie; 
• durata și continuitatea prezenței sale în statul membru în cauză; 

• situația locului de muncă (în special locul în care se desfășoară de obicei 
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activitatea respectivă, stabilitatea activității și durata contractului de muncă); 

• exercitarea unei activități neremunerate; 
• în cazul studenților, sursa veniturilor acestora; 

• caracterul permanent sau nu al situației locative a unei persoane; 

• statul membru în care plătește taxe persoana în cauză; 
• motivele mutării; 

• intențiile persoanei bazate pe toate circumstanțele și susținute de dovezi concrete. 
Pot fi luate în considerare și alte date dacă sunt importante. 
 

Ghidul oferă totodată exemple concrete și orientări cu privire la cazurile în care poate fi dificil de stabilit locul de 

reședință, cum ar fi cazul lucrătorilor transfrontalieri, al lucrătorilor sezonieri, al celor detașați, al studenților, al 
pensionarilor și al persoanelor inactive extrem de mobile. 
 

De exemplu, dacă un cetățean al Marii Britanii se pensionează și se mută în Portugalia, petrecându-și cea mai mare 

parte a timpului în această țară, locul său de „reședință obișnuită” este acum Portugalia, chiar dacă acesta încă 
deține o casă în Marea Britanie și menține legături culturale și economice cu acest stat. 
 

Ghidul referitor la „reședința obișnuită” face parte dintr-un manual mai amplu menit să ajute instituțiile, angajatorii 

și cetățenii să stabilească legislația cărui stat membru în materie de securitate socială ar trebui să se aplice în 

anumite situații date. Manualul clarifică, de asemenea, normele aplicabile lucrătorilor detașați și persoanelor care 
lucrează în două sau mai multe state membre, inclusiv normele aplicabile lucrătorilor din transporturi, în special 

membrilor echipajului de zbor și de cabină. 
 

Publicarea ghidului practic pentru testul privind reședința obișnuită constituie una dintre cele cinci acțiuni anunțate 
în Comunicarea privind „Libera circulație a cetățenilor și a familiilor lor” din 25 noiembrie (IP/13/1151 și 

MEMO/13/1041). Ghidul este acum disponibil pe site-ul internet al Comisiei Europene în limba engleză și va fi tradus 
în toate limbile oficiale ale UE în următoarele săptămâni. 
 

Ghidul modificat a fost aprobat de Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială la 

18 decembrie 2013. Acest organism este alcătuit din reprezentanți ai tuturor statelor membre și are competența de 
a interpreta problemele care decurg din aplicarea normelor de securitate socială stabilite în Regulamentul (CE) 

nr. 883/2004. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu  
 
 

Ridicarea restricțiilor în ce privește libertatea de circulație a lucrătorilor din Bulgaria și 

România - 1 ianuarie 2014  

1 ianuarie 2014 a fost ziua în care s-au ridicat ultimele restricții în ceea ce 
privește libertatea de circulație a lucrătorilor din Bulgaria și România. 

Începând cu această data, cetățenii bulgari și români își pot exercita integral 
dreptul de a lucra în toate statele membre UE fără permis de muncă. De fapt, 

cetățenii bulgari și români își exercitau deja acest drept în cele 19 state care 

au ales să nu aplice măsuri tranziționale, iar în ceea ce privește dreptul de a 
călători sau rezida, ei se bucurau de aceste drepturi în toate statele membre 

încă din momentul în care Bulgaria și România au aderat la Uniunea 
Europeană, în 2007. Chiar și în țările în care existau restricții, multor cetățeni 

bulgari și români li s-au acordat permise de muncă. În consecință, există 

peste 3 milioane de bulgari și de români care trăiesc în prezent în alte state 
membre și este puțin probabil că numărul lor va crește considerabil după 

ridicarea tuturor restricțiilor pentru lucrătorii bulgari și români. 
 

Libertatea de circulație a fost și este una dintre pietrele de hotar ale 
procesului de integrare europeană și ale pieței interne din UE. Este dreptul cel mai apreciat de europeni, având în 

vedere că 14 milioane dintre ei studiază, muncesc sau își trăiesc viața de după pensionare într-un alt stat membru. 
În fapt, libertatea de circulație este dreptul cel mai mult asociat de către populație conceptului de cetățenie 

europeană.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&newsId=2006&furtherNews=yes
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1151_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1041_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:07:32004R0883:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:07:32004R0883:RO:PDF
http://www.ec.europa.eu


  

 

Ridicarea restricțiilor pentru lucrătorii bulgari și români se face pe fondul unui șomaj ridicat și a unor ajustări 
bugetare radicale în multe țări europene. În vremurile dificile, cetățenii europeni mobili sunt de prea multe ori o țintă 

ușoară: se consideră, uneori, că ei iau locurile de muncă de la populația locală sau, din contră, că nu muncesc și că 

doar profită de sistemele de protecție socială. 
 

În realitate, studiile au arătat în mod repetat beneficiile pe care le are libertatea de circulație a lucrătorilor pentru 

economiile țărilor gazdă. Lucrătorii mobili sunt complementari celor din țara gazdă permițând abordarea lacunelor în 

ce privește competențele și a lipsei de forță de muncă - cu alte cuvinte, ei nu iau locurile de muncă destinate 
lucrătorilor din respectiva țară. În plus, pentru că un număr mai mare al lucrătorilor mobili din alte țări europene 

sunt de vârstă productivă, comparativ cu populația țării gazdă, ei au o șansă mai mare de a fi angajați și, în general, 
sunt contribuitori neți la sistemele de securitate socială din țările gazdă. Acestea fiind spuse, Comisia recunoaște 

faptul că pot apărea probleme la nivel local, create de un aflux brusc mai mare de oameni din alte țări europene într-

o anumită regiune sau localitate. De exemplu, acest aflux poate pune presiune pe sistemul de învățământ, de 
locuințe sau de servicii sociale. Soluția este să se găsească răspunsuri la aceste probleme specifice și nu să se creeze 

bariere care să blocheze accesul lucrătorilor. Statele membre pot utiliza Fondul Social European (însumând peste 10 
miliarde de euro în fiecare an) pentru a ajuta la rezolvarea acestor probleme locale. Începând cu 1 ianuarie 2014, 

fiecare stat membru ar trebui să cheltuiască cel puțin 20% din FSE pentru proiecte ce promovează incluziunea 
socială și combaterea sărăciei. 
 

UE a pus în practică norme pentru a facilita libera circulație a lucrătorilor, pentru a garanta atât protecția lor contra 

exploatării, cât și a țărilor gazdă contra abuzurilor în ce privește sistemele naționale de protecție socială. În 

primăvară, aceste norme vor fi pe mai departe consolidate prin adoptarea, de către Consiliul UE de Miniștri și de 
Parlamentul European, a unor noi reguli având ca obiect conștientizarea dreptului la libera circulație și punerea în 

aplicare a unor mecanisme de retorsiune atunci când lucrătorii sunt discriminați. 
 

Este esențial ca statele membre să pună în aplicare legislația națională, în special prin intermediul inspectoratelor de 
muncă, pentru a preveni discriminarea sau exploatarea lucrătorilor din alte state UE. De exemplu, ele trebuie să se 

asigure că regulile privind salariul minim sunt aplicate și că lucrătorii din alte state membre nu sunt angajați pe piața 
neagră. 
 

László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de 

muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: 
„Începutul noului an este un bun prilej de a privi 
spre viitor. Cred cu tărie că restricționarea liberei 
circulații nu este răspunsul pentru un șomaj ridicat 
sau o soluție pentru criză. Din contră, facilitarea 
liberei circulații poate juca un rol deosebit în 
gestionarea șomajului și reducerea disparităților între 
diferitele țări europene. Estimăm că există în prezent 
aproximativ 2 milioane de locuri de muncă vacante 
în UE. Acesta este motivul pentru care Comisia 
Europeană îmbunătățește funcționarea EURES 
(rețeaua paneuropeană de căutare de locuri de 
muncă) și publică Buletinul European al Locurilor de 
Muncă Vacante  - pentru ca toți cei ce sunt interesați 
să lucreze în alte state membre să știe care sunt 
ofertele de locuri de muncă din acestea. Instituțiile 
europene și statele membre trebuie să conlucreze 
pentru a crea condițiile necesare unei relansări 
economice acompaniate de multe locuri de muncă, 
precum și pentru o creștere economică inclusivă.” 
 
Sursa: www.ec.europa.eu 
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EVENIMENTE 

 

Judeţul Galaţi - campionul serviciilor electronice pentru cetăţeni 
 

În luna iunie 2013, Consiliul Judeţului Galaţi în parteneriat cu 45 administraţii publice locale gălăţene au depus trei 

proiecte în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III 
„Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 

„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii 
de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”. 
 

Obiectivul principal avut în vedere prin aceste proiecte constă în  furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni/

mediul de afaceri/administraţie publică, precum şi eficientizarea activitaţilor interne ale instituţiei publice care 
contribuie la furnizarea respectivului serviciu, utilizând mijloace specifice TIC. 
 

Începând cu luna decembrie 2013, Consiliul Județului Galați a început derularea a două proiecte co-finanțate din 

Fondul European de Dezvoltare Regională: 
 

• „Servicii publice electronice pentru o administraţie eficientă în judeţul Galaţi”, cu o valoare totală de 
6.314.607 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 6.113.093,98 lei. 
 

Proiectul se implementează în localităţile Galaţi, Berești, Târgu Bujor, Băleni, Berești Meria, Cosmești, Cudalbi, 

Fârțănești, Frumușița, Ivești, Oancea, Scânteiești, Umbrărești, Valea Mărului, Vânători și Vlădești pe o durată de 16 

luni. 
 

Obiectivul proiectului este creşterea numărului de servicii publice online oferite de administraţiile publice partenere 

către comunitate (cetăţeni, persoane juridice) şi în acelaşi timp eficientizarea activităţilor interne ale administraţiilor 

publice beneficiare ale proiectului. 
 

• „Administrație pentru cetățeni - servicii eficiente și de calitate”, cu o valoare totală de 6.668.317,00 lei, 
din care asistența financiară nerambursabilă este de 6.458.328,34 lei. 
 

Proiectul se implementează în localitățile Galați, Barcea, Braniștea, Cuca, Drăgănești, Gohor, Grivița, Liești, Poiana, 

Priponești, Rediu, Schela, Smârdan, Smulți, Suceveni și Șendreni, pe o durată de 18 luni. 
 

Obiectivul proiectului este creșterea performanței actului administrativ prin îmbunătățirea calității serviciilor publice 
online cu ajutorul unui sistem informatic integrat implementat la nivelul instituțiilor publice din județul Galați, care să 

gestioneze Registrul Agricol în format electronic și să realizeze un management intern performant. 
 

În luna ianuarie 2014 a fost semnat contractul de finanțare şi pentru proiectul „e-Galați, servicii publice pentru 
cetățeni”, ce are un buget total de 6.686.693,80 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 

6.552.959,92 lei şi contribuţia proprie este de 133.733,88 lei. Activitățile proiectului se vor desfășura pe o perioadă 
de 18 luni. 
 

Proiectul „e-Galați, servicii publice pentru cetățeni” vizează îmbunătăţirea competitivității economice și 

promovarea interacțiunii dintre instituțiile publice din județul Galați și contribuabili (persoane fizice și persoane 

juridice). Acest obiectiv se va realiza prin furnizarea de noi servicii publice on-line la nivelul județului Galați și va 
asigura eficientizarea activităților interne ale instituțiilor publice partenere, și anume consiliile locale ale comunelor 

Bălăbănești, Bălășești, Cavadinești, Costache Negri, Cuza Vodă, Independența, Fundeni, Jorăști, Măstăcani, 
Nămoloasa, Piscu, Rădești, Tudor Vladimirescu, Tulucești și Vârlezi.  
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Seminar privind conservarea biodiversităţii în  
Aria naturală protejată „Pădurea Gârboavele” 

 

Consiliul Judeţului Galaţi a organizat un seminar în cadrul proiectului „Conservarea biodiversităţii în Pădurea 
Gârboavele, judeţul Galaţi”, co-finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 

Sectorial de Mediu 2007 - 2013, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru 
protecţia naturii, Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management  pentru 

protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000. 
 

Seminarul a avut ca obiectiv creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei cu privire la conservarea biodiversităţii 

în Aria naturală protejată „Pădurea Gârboavele”. În cadrul acestuia au fost prezentate proiectul „Conservarea 
biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi” și informaţii despre arie și importanţa protejării acesteia.  

Implementarea proiectului va contribui la protecţia și îmbunătăţirea biodiversităţii în Aria naturală protejată „Pădurea 
Gârboavele” prin: 

• elaborarea unui plan de monitorizare a speciilor și habitatelor din arie;  
• construirea  unui punct de informare - vizitare în Pădurea Gârboavele; 

• amenajarea a 18 km de alei şi poteci în scopul organizării unor trasee turistice; 

• realizarea unor acţiuni de conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa protejării biodiversităţii în Aria 
naturală protejată „Pădurea Gârboavele”. 
 

Evenimentul a avut loc în data de 16 ianuarie 2014, la sediul Primăriei comunei Tuluceşti. La această acţiune au 

participat membrii comunității locale, consilieri locali, angajați ai Primăriei comunei Tulucești, profesori și elevi. 

 
 

Sesiune de dezbateri în cadrul proiectului  
„Alegerile europarlamentare - conștientizare și implicare” 

 
Centrul Europe Direct Galați din cadrul Consiliului Județului Galați are în implementare proiectul „Alegerile 

europarlamentare - conștientizare și implicare”, finanțat în cadrul Apelului restrâns pentru propuneri de 
proiecte privind activități dedicate alegerilor Parlamentului European din anul 2014. 
 

Proiectul are ca obiectiv facilitarea dezbaterii la nivel local și regional a problematicii Uniunii Europene cu 

reprezentanții mediului academic, mediului de afaceri, societății civile, autorităților publice de interes local și 

regional. 
 

Sub titlul „AlegEU”, în cadrul proiectului, au fost organizate o serie de dezbateri care au abordat teme de interes la 

nivel local. Ultima dintre aceste dezbateri a avut în data de 31 ianuarie 2014 și a fost organizată în colaborare cu 

Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”. Dezbaterea a avut ca subiect „Dunărea de 
Jos – resursă de dezvoltare durabilă la nivel internațional, perspectiva economică, socială, culturală și de mediu”.  
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În cadrul evenimentului a fost prezentată Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” și 

activitatea acesteia împreună cu exemple de bune practici, date referitoare la impactul acțiunilor comune de 
dezvoltare derulate până în prezent, rolul cooperării transfrontaliere asupra dezvoltării durabile unitare a zonei 

Dunării de Jos, rolul actorilor publici cu putere de decizie la nivel local, județean, regional și european în promovarea 
și implementarea acestor acțiuni. 
 

Vorbitorii care au participat la dezbatere au fost reprezentanţi ai Centrului de Consultanță Ecologică Galați, Fundației 

de Sprijin a Vârstnicilor Galați, Școlii Române de Afaceri Galați, ai Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galați. 

 
 

 CONCURSURI 
 

Concursul de fotografie „Ce face Parlamentul European pentru noi?” 
 

Concursul de fotografie „Ce face Parlamentul European pentru noi?” este 
organizat de către Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului 

Galaţi și se adresează elevilor din județul Galați. 
 

Parlamentul European este una dintre cele mai importante instituții ale Uniunii 
Europene și singura structură a cărei reprezentanți sunt aleși în mod direct de 

toți cetățenii europeni. 
 

Concursul de fotografie „Ce face Parlamentul European pentru noi?” își 
propune să aducă în atenția publicului tânăr activitatea acestei instituții și să 

reflecte modul în care participanții surprind impactul activităților Parlamentului 
European asupra vieții noastre cotidiene prin intermediul fotografiilor. 
 

Participanții la concurs vor transmite fotografiile realizate, în format digital, la sediul Centrului Europe Direct Galaţi 

din strada Eroilor nr. 13A, sau pe adresa de e-mail: cie_galati@yahoo.com. Numărul maxim de fotografii participante 
la concurs este 100, în ordinea primirii lor la sediul/e-mail-ul Centrului Europe Direct Galaţi.  
 

Lucrările înscrise în concurs vor fi postate în data de 15 februarie 2014 pe pagina de facebook a Centrului Europe 

Direct Galați, vizitatorii putând vota lucrările favorite în perioada 15 februarie - 16 martie 2014. Participanții ale 

căror lucrări vor primi cele mai multe aprecieri din partea utilizatorilor facebook vor fi desemnați câștigători ai 
locurilor I, II și III și vor fi premiați de către organizatori în data de 25 martie 2014. 
 

Pentru înscrierea în concurs este necesară transmiterea, către Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului 

Galaţi, până la 15 februarie 2014, a fotografiilor realizate de elevi. În mesajul de transmitere a fotografiilor se va 
scrie numele şi prenumele participantului, vârsta şi instituția școlară pe care o reprezintă precum și numele cadrului 

didactic îndrumător. Un elev se poate înscrie la concurs cu maxim 5 fotografii.  
 

În cadrul concursului se vor acorda următoarele premii: premiul I - aparat foto digital; premiul II - memory stick 8 
GB;  premiul III - memory stick 4 GB. 

Numele câștigătorilor cât și informații suplimentare vor fi postate pe pagina de facebook a Centrului Europe Direct 
Galați: www.facebook.com/pages/Europe-Direct-Galaţi/462677537132718 
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Concursul de idei INSPIRED 
 

INSPIRED este un concurs de idei, de creativitate aplicabilă și aplicată și care se 

adresează tinerilor cu vârste între 18-35 ani. 
 

Participanții pot alege dintr-un număr mare de categorii: design vestimentar, 
arhitectură, fotografie, accesorii, design grafic, ilustrare, design de produs, 

dramaturgie, relații publice, design interior. În funcție de categoria aleasă, 
participanţii au oportunitatea de a recrea România pornind de la anul 1990, de a-și 

prezenta propria viziune asupra schimbărilor pe care le-ar face ei. Înscrierile la 

concurs, dar și predarea lucrărilor se fac până la data de 22 martie 2014. 
 

INSPIRED promovează și susține viitorul profesional al tinerilor talentați; concursul este în egală măsură o sursă de 

inspirație pentru participanți și pentru industria căreia i se adresează. INSPIRED dorește să contribuie la definirea 

unui standard profesional în domeniul industriilor creative din România. 
 

Câştigătorii locului I vor fi premiaţi cu Trofeul INSPIRED. În plus, toţi cei clasaţi pe locurile I - XX de la fiecare din 

cele 10 secţiuni de concurs vor avea acces gratuit la Master Class-ul INSPIRED corespunzător fiecărei secţiuni. 

Master Class-urile vor fi susţinute cu sprijnul unor personalităţi membri de jurii din România şi din străinătate şi vor fi 
organizate în Bucureşti, pe parcursul anului 2014. Informații complete și înregistrarea în concurs sunt disponibile la: 

www.letsgetinspired.ro  
 

Concurs internațional de eseuri și dezbateri 2014 
 
Living Rainforest a lansat un concurs de eseuri pentru tinerii din lumea 

întreagă, cu vârste între 7 și 17 ani, și învățătorii/ profesorii lor pentru a-i 
încuraja să își împărtășească opiniile despre ce înseamnă „viața 

durabilă” (sustainable living) pentru ei, și care sunt măsurile pe care 

consideră ei că trebuie să le ia țările lor pentru a atinge acest scop. 
 

Elevii din învățământul primar (7-11 ani) sunt invitați să trimită un eseu pe 

tema „Ce înseamnă viața durabilă pentru tine?” (maximum 400 de cuvinte). 

Elevii din învățământul secundar (11-17 ani) trebuie să își prezinte ideile 
pentru o viață durabilă și măsurile pe care trebuie să le ia societățile pentru realizarea lor (maximum 600 de 

cuvinte). 
 

Premiile I, II și III se vor acorda în ambele categorii. Câștigătorul Marelui Premiu va primi o excursie gratuită pentru 
a participa la International Schools Debate în Hampstead Norreys, Berkshire, între 7-10 iulie 2014, împreună cu un 

părinte și profesorul-campion. Data limită pentru înscriere este: 10 februarie 2014. 
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