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În urma verificării unor site-uri destinate consumatorilor din UE reiese că mulți 
consumatori se confruntă cu informații neclare cu privire la prețuri și la reduceri 

atunci când fac cumpărături online. 
 

În data de 22 februarie 2019,  Comisia 
Europeană și autoritățile naționale pentru 

protecția consumatorilor publică rezultatele unei 
verificări efectuate la nivelul UE a 560 de site-uri 

de comerț electronic care oferă o gamă largă de 
bunuri, servicii și conținut digital, de la 

îmbrăcăminte sau încălțăminte la programe 

informatice sau bilete la spectacole. Aproximativ 
60 % din aceste site-uri au prezentat nereguli în 

ceea ce privește respectarea normelor UE în 
materie de protecție a consumatorilor, în special 

în ceea ce privește modul în care sunt 

prezentate prețurile și ofertele speciale. 
 

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a 

declarat: „Comerțul online le oferă consumatorilor numeroase oportunități. Cu toate 
acestea, mai mult de jumătate dintre site-uri prezintă nereguli, în special cu privire 
la modul în care sunt afișate prețurile și reducerile. Acest lucru trebuie să înceteze, 
deoarece consumatorii sunt adesea induși în eroare și plătesc mai mult decât își 
propun. Sunt consternat de numărul mare de site-uri care au aceste probleme - 
sper că acestea sunt neintenționate. Comercianții online trebuie să respecte pe 
deplin normele UE în materie de protecție a consumatorilor. Autoritățile naționale 
pentru protecția consumatorilor, cu sprijinul Comisiei, urmează să ia măsurile 
necesare pentru a pune capăt acestor practici comerciale neloiale.” 
 

Pentru mai mult de 31% din site-urile care ofereau reduceri, autoritățile de 
protecție a consumatorilor suspectează că ofertele speciale nu erau autentice sau 

au constatat că modalitatea de calcul al prețului redus nu era clară. 
 

Pe 211 site-uri, prețul final care trebuia plătit era mai mare decât prețul oferit 
inițial. 39% din acești comercianți nu incluseseră informații adecvate cu privire la 

taxele suplimentare care nu pot fi evitate la livrare, la metodele de plată, la taxele 
de rezervare și la alte suprataxe similare. Legislația UE privind protecția 

consumatorilor îi obligă pe comercianți să prezinte prețuri care să includă toate 

costurile obligatorii și, în cazul în care aceste costuri nu pot fi calculate în avans, 
consumatorul trebuie să fie informat în mod clar de existența lor.  
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Alte nereguli în ceea ce privește cerințele în materie de informare: 

• În 59% din cele 560 de site-uri verificate, comercianții au încălcat obligația de a oferi un link ușor accesibil 
către Platforma de soluționare online a litigiilor (SOL), prevăzută de legislația UE. Platforma SOL le permite 

consumatorilor și comercianților să soluționeze litigiile fără a apela la instanță. 

• În cazul a aproape 30% din site-uri, s-au constatat nereguli în legătură cu prezentarea informațiilor cu privire la 
dreptul de retractare al consumatorilor. În conformitate cu legislația UE, consumatorii trebuie să fie clar informați 

despre dreptul lor de retractare atunci când fac cumpărături online. 
 

Mai multe informații pe: www.ec.europa.eu  
 
 
 

Medicamente falsificate: noi norme pentru sporirea siguranței pacienților       
 
 Falsificarea medicamentelor este de prea mult timp o amenințare gravă pentru sănătatea publică în UE. Se vor 

aplica noi norme privind elementele de siguranță pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă care sunt 
vândute în UE. 
 

De acum înainte, industria va trebui să aplice un cod de bare 2-D și 

un dispozitiv de protecție împotriva modificărilor ilicite pe cutia 
medicamentelor eliberate pe bază de rețetă. Farmaciile, inclusiv 

farmaciile online, și spitalele vor trebui să verifice autenticitatea 

medicamentelor înainte de a le elibera pacienților. Acesta este 
ultimul pas în transpunerea Directivei privind medicamentele 

falsificate, adoptată în 2011, care vizează garantarea siguranței și a 
calității medicamentelor vândute în UE. 
 

„La 9 februarie 2019, vom asista la încă un moment important în 
ceea ce privește siguranța pacienților pe teritoriul UE. La aproape 7 
ani de la adoptare, transpunerea Directivei privind medicamentele 
falsificate va fi finalizată datorită introducerii unor elemente de 
verificare de la un capăt la altul și de siguranță a medicamentelor 
eliberate pe bază de rețetă. Cu alte cuvinte, orice farmacie sau spital din UE va trebui să dispună de un sistem care 
să faciliteze și să eficientizeze detectarea medicamentelor falsificate. Cu toate că va trebui să depunem mai multe 
eforturi, după lansarea sistemului, pentru a ne asigura că noul sistem funcționează corespunzător în întreaga UE, 
sunt optimist că oferim cetățenilor încă o măsură de siguranță pentru a-i proteja de pericolele asociate cu 
medicamentele neautorizate, ineficiente sau periculoase”, a declarat comisarul pentru sănătate și siguranță 
alimentară, Vytenis Andriukaitis. 
 

„Încă de la începutul mandatului meu, am încurajat miniștrii de resort din statele membre să monitorizeze punerea 
în aplicare a acestui nou sistem și să ofere ajutor tuturor părților implicate în pregătirile pentru noile norme care 
împiedică medicamentele falsificate să ajungă în mâinile pacienților. În săptămânile și lunile următoare, vom 
monitoriza noul sistem pentru a ne asigura de funcționarea corespunzătoare a acestuia. Cu toate acestea, aștept cu 
nerăbdare lansarea de mâine, având în vedere că, în ajunul alegerilor europene, ea reprezintă încă un exemplu al 
valorii adăugate a cooperării la nivelul UE”, a adăugat el. 
 

Medicamentele produse înainte de sâmbătă 9 februarie 2019 fără elemente de siguranță pot, de asemenea, să 

rămână pe piață până la data lor de expirare. Noul sistem de verificare de la un capăt la altul va obliga însă 

persoanele autorizate (în special farmaciștii și spitalele) să verifice, pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, 

autenticitatea produselor. El va permite statelor membre să asigure o mai bună trasabilitate a medicamentelor 

individuale, în special în cazul în care există vreo preocupare legată de unul dintre acestea. 

Sursa: www.ec.europa.eu  
 
 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register
http://www.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines_ro
https://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines_ro
http://www.ec.europa.eu
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Comisia facilitează accesul transfrontalier securizat al cetățenilor la date medicale 
 

Comisia a prezentat o serie de recomandări în vederea creării unui sistem securizat care să le permită cetățenilor 
accesul la dosarele lor electronice de sănătate în toate statele membre.  
 

În prezent, există diferențe mari între statele membre ale UE în ceea ce privește accesul cetățenilor europeni la 

propriile dosare electronice de sănătate. Deși unii cetățeni pot avea acces parțial la dosarele lor electronice de 
sănătate la nivel național sau transfrontalier, mulți alții au acces electronic limitat sau nu au deloc acces la aceste 

date. De aceea, Comisia prezintă astăzi recomandări care vor facilita accesul transfrontalier securizat și care 

respectă pe deplin Regulamentul general privind protecția datelor. 
 

Vicepreședintele Andrus Ansip, comisarul pentru piața unică 
digitală, a declarat: „Cetățenii doresc să aibă de oriunde acces 
online securizat și complet la propriile date medicale. Având la 
dispoziție dosare de sănătate fiabile, profesioniștii din domeniul 
sănătății pot administra mai rapid tratamente mai bine 
documentate. Pentru a putea propune cele mai bune servicii de 
îngrijire personalizată, sistemele noastre de sănătate trebuie să 
dispună de cele mai bune resurse. Împreună, trebuie să 
dezvoltăm și să accelerăm schimbul securizat de dosare 
electronice de sănătate în întreaga UE. Vom contribui astfel la 
ameliorarea vieții cetățenilor și vom sprijini inovatorii să găsească 
următoarea generație de soluții digitale și tratamente medicale.” 
 

Vytenis Andriukaitis, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a adăugat: „Câți dintre noi, atunci când 
am călătorit sau ne-am mutat într-un alt stat membru nu ne-am fi dorit să avem acces la datele noastre medicale și 
să le comunicăm medicului generalist din localitatea în care ne aflam? Posibilitatea de a transmite în mod securizat 
informații medicale medicilor din străinătate nu contribuie doar la îmbunătățirea semnificativă a calității actului 
medical, ci are efecte pozitive și asupra bugetelor pentru sănătate. Este mai puțin probabil că vor trebui repetate 
investigații medicale costisitoare, precum teste imagistice sau analize de laborator.” 
 

Mariya Gabriel, comisarul pentru economia digitală și societatea digitală, a adăugat: „Ca parte a eforturilor noastre 
de a le oferi cetățenilor din UE acces la servicii digitale sigure și de înaltă calitate, inițiativa de astăzi îi va ajuta pe 
pacienți să beneficieze de tratament oriunde în UE, inclusiv în caz de urgență. Cadrul UE propus pentru schimbul de 
dosare electronice de sănătate le va permite, de asemenea, medicilor și altor practicieni din domeniul medical să îi 
asiste pe cetățeni într-un mod mai eficient și mai eficace.” 
 

Statele membre au început deja să pună la dispoziție anumite părți ale dosarelor electronice de sănătate și permit 
schimbul acestora la nivel transfrontalier. Începând cu 21 ianuarie 2019, cetățenii finlandezi pot cumpăra 

medicamente în Estonia în baza unor prescripții electronice, iar medicii luxemburghezi vor putea avea în curând 

acces la dosarele pacienților cehi. 
 

Recomandările de astăzi propun ca statele membre să extindă această activitate la trei noi rubrici ale dosarului de 

sănătate, și anume analize de laborator, bilete de ieșire din spital, teste imagistice și rapoarte imagistice. Totodată, 

inițiativa deschide calea pentru dezvoltarea specificațiilor tehnice care vor fi utilizate pentru a face schimb de dosare 
de sănătate în fiecare caz în parte. 
 

Așadar, accesul integral la dosarele de sănătate personale la nivelul UE poate oferi importante beneficii cetățenilor 

europeni, ca de exemplu: 
• în cazul unui accident care se produce în cursul unei călătorii într-un alt stat membru al UE, medicii vor avea acces 

imediat la informațiile cu privire la pacient (de exemplu, informații legate de afecțiuni cronice, alergii sau intoleranță 
la anumite medicamente). Astfel, medicii vor putea mult mai bine să propună tratamentul cel mai eficient și 

oportun; 

• o mai bună calitate a serviciilor de îngrijire medicală și asigurarea continuității acestor servicii atunci când cetățenii 
se deplasează în UE; 

• stimularea cercetării medicale în ceea ce privește marile provocări în materie de sănătate, precum bolile cronice și 
neurodegenerative, prin facilitarea schimbului de date. Pentru aceasta este necesar acordul cetățenilor, într-un mod 

semnificativ și în deplină conformitate cu normele europene privind protecția datelor; 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6808_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_ro
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 • sprijinirea eficienței și a durabilității sistemelor de sănătate, de exemplu, prin transmiterea analizelor de laborator 

și a radiografiilor recente ale unui pacient. În acest fel, un spital din alt stat membru nu va trebui să repete teste 
similare, economisindu-se timp și reducându-se costurile spitalicești. 

 

Mai multe informații pe: www.ec.europa.eu 

 

Mai multe resurse din fonduri europene pentru ocuparea forței de muncă în regiunile de la 
frontiera dintre România și Republica Serbia 

 
Comisarul european Corina Crețu a aprobat modificarea programului de cooperare transfrontalieră România - 

Republica Serbia. Astfel, aproape 10 milioane de euro din fonduri europene au fost realocate în cadrul 
programului pentru a sprijini cetățenii care locuiesc de o parte și de alta a frontierei să își găsească un loc de 

muncă, precum și creșterea economică favorabilă incluziunii și mobilității durabile. De această decizie vor beneficia 
aproape 2,4 milioane de locuitori din  județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți, precum și din județele vecine din 

Republica Serbia. 
 

„Această decizie de modificare a programului de cooperare transfrontalieră 
România - Republica Serbia va oferi mai multe oportunități ambelor țări, fiind încă 
o dovadă clară că în Europa construim punți și nu ziduri. Încurajez autoritățile să 
profite din plin de acest program transfrontalier, cu beneficii directe pentru 
populația din zonă, în special prin îmbunătățirea serviciilor medicale, a celor de 
transport, prin sprijinirea schimburilor culturale sau a acțiunilor comune în direcția 
protejării mediului. Să nu uităm că aceste programe de cooperare transfrontalieră 
joacă și un rol crucial în creșterea gradului de încredere între comunitățile aflate 
de-o parte și de alta a granițelor, un lucru extrem de important pentru a putea 
face față provocărilor comune ", a declarat comisarul pentru politică regională 

Corina Crețu. 
 

Unul dintre efectele preconizate ale acestui program este un mai bun acces al 
populației active la piața forței de muncă și sprijin pentru traversarea frontierei în 

vederea realizării de activități economice, sociale și culturale în comun. De 
asemenea, este avută în vedere facilitarea  accesului la servicii de îngrijire a 

sănătății și sociale, inclusiv în ceea ce privește facilitățile culturale și sportive. 
 

Programul IPA CBC de cooperare transfrontalieră România - Republica Serbia include 3 regiuni de frontieră din 
România și 6 regiuni din Serbia. Valoarea programului este de peste 88 milioane de euro cu o contribuție de 

aproape 75 milioane de euro din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA). 
 

Programul transfrontalier investește, printre altele, în două proiecte strategice: 
 

1. În domeniul transportului: „Repararea infrastructurii de navigație pe canalul Bega" este un proiect ce are în 
vedere promovarea transportului durabil și dezvoltarea infrastructurii de mobilitate în zona transfrontalieră pentru 

transformarea Canalului Bega într-o destinație recunoscută la nivel internațional pentru experiențe turistice unice, 

diversitate culturală, comunități integrate și protecția mediului; 
 

2. În domeniul sănătății: Inițiativa comună România-Serbia împotriva cancerului în regiunea transfrontalieră este 

axată pe îmbunătățirea diagnosticării și tratării tumorilor maligne, încurajarea colaborării în domeniul oncologiei între 

instituțiile medicale din cele două țări pentru a asigura accesul la servicii medicale moderne și eficiente pentru toți 
pacienții oncologici din regiune, având ca obiectiv creșterea calității și duratei de viață. 

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) oferă ajutor financiar și tehnic pentru a sprijini reformele din 
țările în curs de aderare. Fondurile IPA consolidează capacitățile acestor țări, având ca rezultat evoluții pozitive în 

regiune. 
 

Pentru perioada 2014-2020, Interreg-IPA are un buget de aproximativ 4,84 miliarde de euro care urmează să 
fie investit în 12 programe de cooperare transfrontalieră între regiuni și parteneri teritoriali, sociali și economici.  
 

Sursa: www.ec.europa.eu 

http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu
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Mobilitatea echitabilă a forței de muncă: Comisia salută Acordul privind Autoritatea 
Europeană a Muncii  

 
Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu cu privire la 

propunerea Comisiei de înființare a unei Autorități Europene a Muncii (AEM). Președintele Juncker anunțat pentru 

prima dată o posibilă înființare a unei Autorități Europene a Muncii în septembrie 2017.  
 

Această nouă autoritate a UE va sprijini mobilitatea echitabilă a 
forței de muncă în cadrul UE, permițând cetățenilor și 

întreprinderilor să profite de oportunitățile oferite de piața unică 
și sprijinind totodată cooperarea între autoritățile naționale, 

inclusiv în prevenirea și combaterea fraudei și abuzurilor sociale. 
Președintele Juncker a salutat încheierea acordului prin 

următoarea declarație: 
 

„Cu ajutorul Pilonului european al drepturilor sociale, am onorat 
în viitorul Uniunii Europene o puternică dimensiune socială. 
Astăzi, facem un alt mare pas înainte în direcția îndeplinirii 
angajamentului nostru pentru o Europă mai socială. Având 17 
milioane de europeni trăind sau muncind în alt stat membru 
al UE, a sosit momentul ca o instituție precum Autoritatea 
Europeană a Muncii să sprijine pe cetățenii noștri mobili, să 
faciliteze activitățile statelor noastre membre și să contribuie la 
asigurarea echității și a încrederii în piața noastră unică. În ultimii ani, am realizat progrese importante în privința 
unor norme mai echitabile pentru mobilitatea forței de muncă. Noua autoritate ne va ajuta la punerea lor în 
practică.”  
 

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, 
Marianne Thyssen a adăugat: 
 

„Întotdeauna am afirmat că avem nevoie de reguli clare și echitabile cu privire la mobilitatea forței de muncă, a 
căror aplicare să poată fi controlată. Acordul de astăzi privind Autoritatea Europeană a Muncii este bijuteria din 
coroana unei piețe europene a muncii echitabile. Aceasta va avea o dublă misiune: să ajute autoritățile naționale să 
lupte împotriva fraudei și a abuzurilor și să faciliteze mobilitatea pentru cetățeni. 
 

Acordul de astăzi este rezultatul unor negocieri foarte constructive și rapide care arată că Europa poate decide și 
acționa rapid pentru soluționarea problemelor. Aș dori să mulțumesc raportorului Parlamentului European Jeroen 
Lenaers și Președinției României care acționează în numele Consiliului. Acest acord ar trebui acum să fie repede 
confirmat, pentru a garanta că Autoritatea Europeană a Muncii își poate începe activitatea în acest an și că va fi pe 
deplin operațională cât mai curând posibil. Acordul reprezintă un pas înainte crucial în direcția unei Europe mai 
echitabile și cu un caracter social mai pronunțat.” 
 

Acordul va fi transmis Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper) al Consiliului în vederea aprobării. Odată 
ce reprezentanții permanenți ai statelor membre confirmă acordul, acesta va fi supus unui vot final în plenul 

Parlamentului European. 
 

Președintele Juncker a propus pentru prima dată instituirea unei Autorității Europene a Muncii în discursul său din 
13 septembrie 2017 privind starea Uniunii, adresat Parlamentului European: „Ar trebui să ne asigurăm că toate 
normele UE referitoare la mobilitatea forței de muncă sunt puse în aplicare în mod corect, simplu și eficace de către 
un nou organism european de inspecție și de asigurare a respectării legii. [Pare] absurd să avem o autoritate 
bancară care să supravegheze aplicarea standardelor bancare, dar să nu dispunem de o autoritate comună în 
domeniul forței de muncă pentru [...] piața noastră unică.” 
 

Aproximativ 17 milioane de cetățeni europeni locuiesc sau muncesc în prezent în alt stat membru - de două ori mai 

mult decât cu zece ani în urmă. UE a elaborat un corpus legislativ substanțial care reglementează diferite aspecte 

ale mobilității, inclusiv detașarea lucrătorilor și coordonarea securității sociale. Cu toate acestea, complexitatea 
aplicării efective și consecvente a normelor UE în statele membre necesită o cooperare și schimburi structurate între 

autoritățile naționale competente, precum și resurse pentru activități comune, precum organizarea de inspecții 
comune sau pregătirea personalului național pentru a se ocupa de cazurile transfrontaliere.  
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_ro
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_ro
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Această nouă autoritate a UE va sprijini mobilitatea echitabilă a forței de muncă în cadrul UE, permițând cetățenilor 

și întreprinderilor să profite de oportunitățile oferite de piața unică și sprijinind totodată cooperarea între autoritățile 
naționale, inclusiv în prevenirea și combaterea fraudei și abuzurilor sociale. Președintele Juncker a salutat 

încheierea acordului prin următoarea declarație: 
 

„Cu ajutorul Pilonului european al drepturilor sociale, am onorat în viitorul Uniunii Europene o puternică dimensiune 
socială. Astăzi, facem un alt mare pas înainte în direcția îndeplinirii angajamentului nostru pentru o Europă mai 
socială. Având 17 milioane de europeni trăind sau muncind în alt stat membru al UE, a sosit momentul ca o 
instituție precum Autoritatea Europeană a Muncii să sprijine pe cetățenii noștri mobili, să faciliteze activitățile 
statelor noastre membre și să contribuie la asigurarea echității și a încrederii în piața noastră unică. În ultimii ani, 
am realizat progrese importante în privința unor norme mai echitabile pentru mobilitatea forței de muncă. Noua 
autoritate ne va ajuta la punerea lor în practică.”  
 

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, 

Marianne Thyssen a adăugat: 
 

„Întotdeauna am afirmat că avem nevoie de reguli clare și echitabile cu privire la mobilitatea forței de muncă, a 
căror aplicare să poată fi controlată. Acordul de astăzi privind Autoritatea Europeană a Muncii este bijuteria din 
coroana unei piețe europene a muncii echitabile. Aceasta va avea o dublă misiune: să ajute autoritățile naționale să 
lupte împotriva fraudei și a abuzurilor și să faciliteze mobilitatea pentru cetățeni. 
 

Acordul de astăzi este rezultatul unor negocieri foarte constructive și rapide care arată că Europa poate decide și 
acționa rapid pentru soluționarea problemelor. Aș dori să mulțumesc raportorului Parlamentului European Jeroen 
Lenaers și Președinției României care acționează în numele Consiliului. Acest acord ar trebui acum să fie repede 
confirmat, pentru a garanta că Autoritatea Europeană a Muncii își poate începe activitatea în acest an și că va fi pe 
deplin operațională cât mai curând posibil. Acordul reprezintă un pas înainte crucial în direcția unei Europe mai 
echitabile și cu un caracter social mai pronunțat.” 
 

Acordul va fi transmis Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper) al Consiliului în vederea aprobării. Odată 

ce reprezentanții permanenți ai statelor membre confirmă acordul, acesta va fi supus unui vot final în plenul 
Parlamentului European. 
 

Președintele Juncker a propus pentru prima dată instituirea unei Autorității Europene a Muncii în discursul său din 

13 septembrie 2017 privind starea Uniunii, adresat Parlamentului European: „Ar trebui să ne asigurăm că toate 
normele UE referitoare la mobilitatea forței de muncă sunt puse în aplicare în mod corect, simplu și eficace de către 
un nou organism european de inspecție și de asigurare a respectării legii. [Pare] absurd să avem o autoritate 
bancară care să supravegheze aplicarea standardelor bancare, dar să nu dispunem de o autoritate comună în 
domeniul forței de muncă pentru [...] piața noastră unică.” 
 

Aproximativ 17 milioane de cetățeni europeni locuiesc sau muncesc în prezent în alt stat membru - de două ori mai 

mult decât cu zece ani în urmă. UE a elaborat un corpus legislativ substanțial care reglementează diferite aspecte 
ale mobilității, inclusiv detașarea lucrătorilor și coordonarea securității sociale. Cu toate acestea, complexitatea 

aplicării efective și consecvente a normelor UE în statele membre necesită o cooperare și schimburi structurate între 
autoritățile naționale competente, precum și resurse pentru activități comune, precum organizarea de inspecții 

comune sau pregătirea personalului național pentru a se ocupa de cazurile transfrontaliere.  
 

Pentru a aborda aceste aspecte, Autoritatea Europeană a Muncii (AEM) — propusă de Comisie în martie 2018 — va 
îndeplini următoarele sarcini: 

• de a sprijini statele membre la furnizarea de informații și servicii pentru cetățeni și întreprinderi; 

• de a facilita cooperarea și schimburile de informații dintre statele membre și de a le sprijini prin inspecții 
concertate și comune, în scopul de a lupta împotriva abuzurilor, a fraudei și a muncii nedeclarate; 

• de a juca un rol de mediere între statele membre în caz de litigii. 
 

Autoritatea Muncii va avea responsabilitatea de a sprijini rețeaua de servicii europene pentru ocuparea forței de 

muncă (EURES) și va prelua și consolida activitățile platformei europene pentru intensificarea cooperării în materie 
de combatere a muncii nedeclarate. 

 
Activitățile sale se vor referi la normele privind mobilitatea forței de muncă și la detașarea lucrătorilor, la 

coordonarea securității sociale și a legislației specifice din sectorul transportului rutier. 

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_ro
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_ro
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Pentru a aborda aceste aspecte, Autoritatea Europeană a Muncii (AEM) — propusă de Comisie în martie 2018 — va 

îndeplini următoarele sarcini: 
• de a sprijini statele membre la furnizarea de informații și servicii pentru cetățeni și întreprinderi; 

• de a facilita cooperarea și schimburile de informații dintre statele membre și de a le sprijini prin inspecții 

concertate și comune, în scopul de a lupta împotriva abuzurilor, a fraudei și a muncii nedeclarate; 
• de a juca un rol de mediere între statele membre în caz de litigii. 
 

Autoritatea Muncii va avea responsabilitatea de a sprijini rețeaua de servicii europene pentru ocuparea forței de 

muncă (EURES) și va prelua și consolida activitățile platformei europene pentru intensificarea cooperării în materie 
de combatere a muncii nedeclarate. 
 

Activitățile sale se vor referi la normele privind mobilitatea forței de muncă și la detașarea lucrătorilor, la 

coordonarea securității sociale și a legislației specifice din sectorul transportului rutier. 
 

Nu vor fi create noi competențe la nivelul Uniunii Europene, statele membre rămânând deplin responsabile cu 
aplicarea normelor privind forța de muncă și securitatea socială. Valoarea adăugată de autoritate constă în faptul că 

aceasta va facilita cooperarea dintre statele membre, va raționaliza structurile existente și va oferi sprijin operațional 
pentru a asigura o aplicare mai eficientă a normelor în beneficiul cetățenilor, al întreprinderilor și al autorităților 

naționale deopotrivă.  
 

Exercițiul de raționalizare va aduce, de asemenea, avantaje financiare, deoarece raționalizarea organismelor 
existente la nivelul UE va permite realizarea de economii. În plus, cu sprijinul Autorității Muncii, statele membre vor 

fi în măsură să recupereze contribuțiile de asigurări sociale într-un mod mai eficient și mai deplin decât este cazul în 

prezent. În sfârșit, prin oferirea de sprijin tehnic și logistic, autoritatea va reduce sarcina administrativă a statelor 
membre. În această privință, se preconizează câștiguri financiare menite să compenseze o bună parte din costurile 

operaționale ale autorității, al cărei buget anual estimat va fi de 50 de milioane euro. Personalul autorității va 
număra aproximativ 140 de membri, dintre care 60 de experți detașați de către statele lor membre, inclusiv pentru 

rolul de ofițeri naționali de legătură.  
 
Sursa: www.ec.europa.eu 

 
 

CONCURSURI 
 
 

#euFilmContest 
 

Cât de multe știi despre filmele europene? Participă la concurs, testează-ți cunoștințele și ai șansa de a câștiga o 

călătorie la Festivalul de Film de la Cannes, în mai 2019, unde poți avea o imagine a sectorului audiovizual european 
și poți întâlni profesioniști din domeniul filmului. 
 

Cine poate participa 

Orice rezident permanent din UE este eligibil să participe, precum și rezidenții permanenți ai țărilor care au semnat 
un acord oficial de participare la programul „Europa creativă” până la data de 31 decembrie 2018 (Islanda, 

Norvegia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Republica Serbia, 
Georgia, Moldova, Ucraina și Tunisia). Participanții trebuie să aibă cel puțin 18 ani (la 19 martie 2019). Acestia 

trebuie să fie disponibili în perioada 17 - 19 mai 2019, să călătorească la Cannes, acolo unde vor fi anunțați 

câștigătorii. 
 

Cum poți participa 

Răspunde la quiz pentru a-ți testa cunoștințele despre filmele UE. Pentru fiecare răspuns corect, participanții primesc 

un punct. Aceștia vor câștiga un punct suplimentar dacă adaugă @MEDIAprogEU pe Twitter și/sau 
@CreativeEuropeEU pe Facebook (maximum un punct). În această situație, trebuie să menționeze contul lor de 

social media în formularul de înscriere. 
 

Participanții pot înscrie până la trei intrări, dar pot câștiga doar o singură dată. 
  

 

http://www.ec.europa.eu


  

 

 

Premii 

Bilet de transport la Cannes, Franța, pentru o persoană din oricare dintre țările de mai sus și două nopți de cazare 
asigurate de organizatori. 
 

Câștigătorii vor participa la două proiecții de filme alese la selecțiile „La Quinzaine des Réalisateurs/Directors’ 

Fortnight” și „Semaine de la Critique/The International Critics' Week”. Ei vor primi, de asemenea, un ecuson de 
festival care oferă acces în zona festivalului. Din motive de securitate, accesul la întregul festival nu poate fi 

garantat. 
 

Câștigătorii vor fi anunțați la începutul lunii aprilie 2019. 
 

Termen limită: 19 martie 2019. 
 

Mai multe informații aici. 

 

Sursa: www.eurodesk.ro  
 

 
 

Erasmus+ Volunteering Awards 
 
Erasmus+ Volunteering Awards oferă tinerilor, care efectuează stagii de voluntariat în străinătate, posibilitatea de a-

și împărtăși experiența altor tineri din Europa. Participanții trebuie să realizeze un film video de 1 minut prezentând 
experiența lor de voluntariat și să îl posteaze pe site-ul concursului. 
 

Un juriu va alege cele mai creative filme video, care au și cele mai multe like-uri pe Facebook. Cele mai bune 11 

povești prezentate până la data de 18 martie 2019 vor fi premiate cu două permise Interrail sau city break-uri în 
Barcelona (Spania), Cipru, Dubrovnik și Zadar (Croația), Lisabona (Portugalia), Marsaxlokk (Malta), Palma de 

Mallorca (Spania), Praga (Republica Cehă), Salzburg (Austria), Santa Severa (Italia), Valencia (Spania). În plus, poți 

să iei un prieten cu tine! 
 

Toți câștigătorii vor fi invitați să participe la Săptămâna Europeană a Tineretului de la Bruxelles, la începutul lunii 
mai, avand acoperite cheltuielile de călătorie si cazare. 
 

Condiții de participare: 

• să ai un card European Youth Card sau să fii voluntar SEV; 
• să fii înregistrat pe portalul Corpului european de solidaritate. 
 

Mai multe informații: http://volunteer-awards.eyca.org/ 

 
Sursa: www.eurodesk.ro  
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