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Planul Juncker oferă garanțiile necesare unui acord de împrumut al Băncii Europene 
de Investiții (BEI), în valoare de 15 milioane de euro, cu rețeaua privată de 

asistență medicală „Regina Maria” din România. 
 

Acordul va permite acesteia din urmă să își 

modernizeze și extindă rețeaua de unități 
ambulatorii și spitalicești din București și 

din țară, prin construirea a 2 spitale și 15 
dispensare. Pe lângă creșterea capacității 

și a calității asistenței medicale, se 
estimează că proiectul va crea aproximativ 

2.000 de locuri de muncă. 
 

Sprijinul furnizat prin intermediul Fondului European pentru Investiții Strategice 

(FEIS) a făcut posibilă închierea acestui acord. FEIS este pilonul central al Planului 
de investiții pentru Europa al Comisiei Europene, așa-numitul Plan Juncker. 
 

Comisarul pentru politică regionala, Corina Crețu, a declarat: „Banca Europeană de 
Investiții joacă un rol major în promovarea creșterii economice în România. Cu 
sprijinul Planului Juncker al Comisiei Europene, ea poate să realizeze însă mult mai 
multe. Acordul este o dovadă a angajamentului deosebit de puternic al UE către 
sprijinirea modernizării infrastructurii sociale esențiale.” 
 

Se estimează că Planul Juncker va mobiliza investiții de aproape 800 de milioane de 

euro în România și de 209 miliarde de euro în întreaga Europă. Cele mai recente 

informații pentru fiecare țară sunt disponibile aici. Un comunicat de presă integral 
se găsește aici. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu 

 

 

Acces mai ușor pe piața muncii pentru cetățenii non-UE 
 
Comisia Europeană a lansat marți, 20 iunie, „Instrumentul european de stabilire a 

profilului de competențe al resortisanților din țările terțe”, cu ajutorul căruia aceștia 
își pot prezenta competențele, calificările și experiența într-un mod care să fie ușor 

de înțeles de angajatori, furnizorii de servicii de educație și formare, precum și de 

organizațiile din întreaga Uniune Europeană.  
 

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și 
mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat în această privință:         
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În acest număr: 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/country-factsheets-investment-plan-state-play_ro
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/katainen/announcements/eu-bank-supports-expansion-regina-maria-private-healthcare-network-romania_en
http://www.ec.europa.eu
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„În contextul actual al pieței muncii, toată lumea trebuie să aibă posibilitatea să își folosească la maximum 
competențele. Nu putem irosi talentele cetățenilor din țările terțe. „Instrumentul de stabilire a profilului de 
competențe” pe care l-am elaborat va facilita accesul acestora pe piața muncii. Acesta va permite, de asemenea, 
administrațiilor naționale să își facă o imagine clară despre competențele și calificările lor. Astfel, administrațiile vor 
putea să depășească anumite dificultăți și să profite de posibilitățile legate de integrarea pe piața muncii a 
refugiaților, a solicitanților de azil și a altor migranți, creându-se o situație benefică pentru toată lumea.” 
 

Pe lângă faptul că va oferi, asemenea unui CV, o imagine de ansamblu a profilului de competențe al unui cetățean 
din afara UE, acest instrument va ajuta organizațiile care lucrează cu migranții să identifice nevoile specifice ale 

acestora atunci când este vorba de integrarea pe piața muncii. El va fi folosit de centrele de primire, serviciile de 

integrare, serviciile publice de ocupare a forței de muncă și alte organizații care oferă servicii resortisanților din țări 
terțe. 
 

„Instrumentul european de stabilire a profilului de competențe” este una dintre cele zece priorități de acțiune 

enunțate în Noua agendă pentru competențe în Europa. 
 

Scopul instrumentului de stabilire a profilului competențelor este de a soluționa problema nepotrivirii dintre acestea 

și oferta de locuri de muncă, în cazul cetățenilor din afara UE. Unii dintre ei, cu un nivel înalt de educație, sunt 

deseori supra-calificați, adică ocupă un loc de muncă sub nivelul lor, iar alții, cu un nivel scăzut de educație, au 
nevoie de studii și formare suplimentare pentru a obține competențele necesare pe piața forței de muncă.  Sursa: 

www.ec.europa.eu 
 

 

Combaterea spălării banilor, evaziunii fiscale și finanțării terorismului    
 

Luni, 26 iunie, a intrat în vigoare cea de A patra directivă privind combaterea 
spălării banilor, care înăsprește normele actuale și permite contracararea cu mai 

multă eficacitate a unor astfel de operațiuni, precum și a celor legate de 

finanțarea terorismului. De asemenea, Comisia Europeană a publicat și un 
raport care identifică domeniile cele mai expuse riscului de evaziune fiscală și 

cele mai răspândite tehnici utilizate de infractori pentru a spăla fonduri ilicite. 
 

Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat: 
„Spălarea banilor este o sursă de oxigen pentru criminalitate, terorism și 
evitarea obligațiilor fiscale. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să o 
eradicăm. Normele mai drastice care intră în vigoare astăzi sunt un mare pas 
înainte, dar avem nevoie și de un acord rapid cu privire la noile îmbunătățiri 
propuse de Comisie în iulie anul trecut.” 

 

Înăsprirea normelor are în vedere introducerea următoarelor modificări: 

• întărirea obligației de evaluare a riscurilor pentru bănci, juriști și contabili; 

• stabilirea unor cerințe de transparență bine definite cu privire la proprietarii reali ai societăților comerciale; 
• facilitarea cooperării și a schimbului de informații între unitățile de informații financiare din diferite state membre 

pentru a identifica și monitoriza transferurile de bani suspecte; 
• instituirea unei politici coerente față de țările din afara UE care au norme deficitare în materie de combatere a 

spălării banilor și a finanțării terorismului; 

• extinderea competențelor de sancționare ale autorităților competente. 
 

Raportul privind evaluarea la nivel supranațional a riscurilor este un instrument menit să ajute statele membre să 

identifice, analizeze și contracareze riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Acesta analizează 

riscurile din sectorul financiar și nefinanciar, precum și riscurile nou apărute precum monedele virtuale sau 
platformele de finanțare participativă. Raportul include: 

• o cartografiere detaliată a riscurilor din fiecare domeniu relevant și o listă a metodelor utilizate mai frecvent de 
infractori pentru a spăla bani; 

• recomandări adresate statelor membre privind modalitățile de a contracara în mod adecvat riscurile identificate. 

 
Etapele următoare 

Cu privire la cea de A patra directivă privind combaterea spălării banilor 
Statele membre ar fi trebuit să notifice transpunerea ei până în 26 iunie 2017. Comisia Europeană va analiza în 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_ro.htm
http://www.ec.europa.eu
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continuare stadiul în care se află transpunerea și va lua măsuri rapid în cazul statelor membre care încă nu s-au 

conformat. 
 

Cu privire la raportul privind evaluarea la nivel supranațional a riscurilor  
Comisia va desfășura acțiunile necesare prezentate în raport, inclusiv examinarea posibilităților de a îmbunătăți 

funcționarea unităților de informații financiare și a cooperării transfrontaliere dintre acestea prin norme specifice la 

nivelul UE. De asemenea, va coopera cu statele membre în ceea ce privește monitorizarea punerii în aplicare a 
recomandărilor. 
 

Comisia va continua să analizeze evoluția riscurilor aferente combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului și 

va emite o nouă evaluare a riscurilor respective cel târziu în iunie 2019 și, ulterior, la fiecare doi ani. 
 

Noul cadru privind combaterea spălării banilor este alcătuit din două instrumente juridice (IP/15/5001): „A patra 

directivă privind combaterea spălării banilor” și „Regulamentul privind transferurile de fonduri”, ambele adoptate la 

20 mai 2015. 
  
Sursa: www.ec.europa.eu  
 

 

Experiența Erasmus+, facilitată prin tehnologiile mobile   
 

La aniversarea a 30 ani de la înființarea programului de mobilitate „Erasmus”, de 
care au beneficiat până în prezent 9 milioane de persoane, Comisia a lansat 

marți, 13 iunie, o nouă aplicație mobilă dedicată. Concepută pentru studenți, 

cursanții din învățământul profesional și participanții la schimburile pentru tineri, 
aplicația va facilita experiența Erasmus+ pentru toți participanții. 
 

Președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Fiecare euro pe care îl investim în 
Erasmus+ este o investiție în viitor — în viitorul unui tânăr și al ideii noastre 
europene. Nu îmi pot imagina ceva care să merite această investiție mai mult 
decât acești lideri de mâine. Având în vedere că sărbătorim participantul cu 
numărul 9 000 000-, să ne asigurăm că suntem de 9 ori mai ambițioși cu viitorul 
program Erasmus+.” 
Aplicația mobilă Erasmus+ va permite participanților: 
• să monitorizeze cu ușurință progresele înregistrate în ceea ce privește diferitele etape administrative înainte, în 

timpul și după sejurul lor în străinătate, inclusiv aprobarea și semnarea online a acordurilor de studiu cu 
universitățile de origine și cele gazdă; 

• să partajeze și voteze sfaturile preferate pentru a-i ajuta pe ceilalți să se integreze în comunitatea locală; 
• să-și îmbunătățească competențele lingvistice prin intermediul platformei on-line de sprijin lingvistic Erasmus+. 
 

Prima versiune a aplicației este deja disponibilă pentru iOS și Android. Noi caracteristici și actualizări periodice o vor 

extinde în curând la alte grupuri de participanți, garantând astfel faptul că ea acoperă și nevoile viitoare ale 
generației Erasmus+. 
 

De la lansarea sa în 1987, cu participarea a 11 țări și 3.200 de studenți, Erasmus a oferit unui număr de 9 milioane 

de persoane posibilitatea de a studia, de a se forma, de a face voluntariat sau de a câștiga experiență profesională 

în străinătate. În 2014, a fost creat programul Erasmus+, integrând toate inițiativele în materie de educație, 
formare, tineret și sport într-un cadru european unic. Cu 33 de țări europene care participă în prezent la program 

(toate cele 28 de state membre ale UE, plus Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Norvegia, Islanda și 
Liechtenstein), peste 2 milioane de persoane au beneficiat de o experiență Erasmus+ în mai puțin de trei ani. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5001_en.htm
http://www.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_ro
http://www.ec.europa.eu


  

 

 

O Europă ce apără și protejează 
 
Securitatea și apărarea sunt în centrul preocupărilor exprimate de cetățenii europeni. Pentru a răspunde acestora, 

Comisia Europeană a prezentat miercuri, 7 iunie, un document de reflecție asupra viitorului politicii de apărare, 
precum și propuneri concrete privind un Fond european în acest domeniu. 
 

Federica Mogherini, Înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al 

Comisiei Europene, a declarat: „Avansăm rapid în domeniul securității în Uniunea Europeană, Comisia sprijinind și 
suplimentând angajamentul luat de statele membre. Documentul de reflecție reprezintă contribuția Comisiei la 
dezbaterea privind viitorul Uniunii noastre în acest domeniu, motivat de necesitatea exprimată de cetățeni noștri 
pentru o apărare mai eficace și integrată.” 
 

Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, 
investiții și competitivitate, a adăugat: „Fondul va funcționa drept catalizator pentru o industrie europeană de 
apărare puternică, care dezvoltă tehnologii și echipamente de vârf, perfect interoperabile. Statele membre vor 
rămâne cele ce decid în domeniu, vor avea mai multe beneficii pentru fondurile investite și, la final, își vor maximiza 
gradul de influență.”  
 

Documentul de reflecție prezintă trei scenarii având ca scop consolidarea securității tuturor europenilor și 
îmbunătățirea capacităților europene de apărare până în anul 2025. 
 

Fondul european de apărare este o inițiativă ambițioasă și novatoare, vizând a încuraja cooperarea în domeniul 

cercetării, dezvoltării și, nu în ultimul rând, achizițiilor în ce privește tehnologiile și produsele din domeniul apărării. El 
va mobiliza, pe termen mediu, 5,5 miliarde de euro pe an, prin coordonarea, consolidarea și amplificarea investițiilor 

transnaționale. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu 
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