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Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării - inițiative pentru 
stimularea creșterii ecologice și favorabile incluziunii 

 
Oficialii Comisiei Europene și 

reprezentanții, la nivel înalt, din cele 14 
țări membre ale macroregiunii dunărene a 
Europei s-au întâlnit recent la Viena, în 
cadrul celui de-al 3-lea forum anual. 

 Organizat în comun de Comisia 
Europeană, Republica Austria și orașul 
Viena, forumul a fost deschis de către 
ministrul afacerilor externe al Austriei și 
de către primarul și guvernatorul regiunii 
capitalei. 

Miniștri și reprezentanți ai societății 
civile și ai mediului de afaceri din cele 14 
țări din regiunea dunăreană au discutat și 
au decis împreună cu privire la modul 
optim de a dezvolta regiunea în viitor — 
sub sloganul „Creștem împreună - 
Împreună creștem”.  

S-a pus un accent deosebit pe 
competitivitate, pe incluziunea socială și 
pe buna guvernanță, în urma raportului 
recent al Comisiei Europene prin care se 
solicită o conducere politică mai puternică 
a macroregiunilor UE.  

„Ecologizarea fluviului” și reînnoirea 
flotei acestuia au fost, de asemenea, 
subiecte prioritare pe ordinea de zi. 

În urma recomandărilor formulate în 
raportul de guvernanță, miniștrii afacerilor 
externe ai țărilor din regiunea Dunării s-
au reunit, în paralel cu forumul, în scopul 
de a propune măsuri concrete pentru o 
conducere mai bine administrată a 
strategiei.  

Ministrul Peter Friedrich din regiunea 
Baden-Württemberg — care va găzdui 
următoarea reuniune anuală — urmează 
să prezinte forumului un raport în urma 
acestei reuniuni. 

Înainte de forum,oficialii europeni 
apreciau că Strategia Uniunii Europene 
pentru regiunea Dunării arată clar 
valoarea colaborării în chestiuni precum 
securitatea energetică, navigația, 
calitatea mai bună a apei și transferul 
ameliorat de tehnologii.  

Pe de altă parte, Strategia dezvoltă 
inițiative și proiecte bazate pe obiectivele 
Strategiei Europa 2020.  

De aceea, pentru a se asigura 
utilizarea la maximum a potențialului 
acestei noi abordări, este nevoie de un 
angajament mai ferm, de multă implicare 
și de asumarea responsabilității, astfel 
încât regiunea Dunării să reprezinte, în 
continuare, un model pentru alte inițiative 
macroregionale.  

Nu în ultimul rând, trebuie remarcat 
faptul că Forumul s-a desfășurat într-o 
perioadă care coincide cu adoptarea 
acordurilor de parteneriat pentru fondurile 
structurale și de investiții europene pentru 
perioada 2014-2020.  

De aceea, statele membre implicate 
trebuie să se asigure că Strategia pentru 
regiunea Dunării este bine integrată în 
aceste planuri de investiții și că 
programele viitoare transformă prioritățile 
regiunii Dunării în obiective concrete. 

O noutate în cadrul forumului din 
acest an este „Danube Cosmos” — o 
serie de activități (inclusiv ateliere de 
lucru, zone de coaching, standuri, tribune 
libere etc.) care prezintă inițiative și 
proiecte pe o gamă largă de subiecte ce 
acoperă toate prioritățile strategiei.  
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Cu această ocazie se vor reuni 
parteneri care să facă schimb de idei și 
de bune practici. 

Mai multe reuniuni se vor concentra în 
mod special asupra unei navigații mai 
ecologice, inclusiv evenimentul „politica 
întâlnește industria”, care va reuni 
reprezentanți ai mediului de afaceri și 
factori de decizie politică la nivel înalt 
care urmăresc elaborarea de măsuri 
concrete pentru îmbunătățirea 
infrastructurii și a situației actuale a 
navigabilității de-a lungul Dunării.  

Reamintim că Strategia Uniunii 
Europene pentru regiunea Dunării a fost 
lansată în aprilie 2011 și reunește nouă 
țări din UE (Germania, Austria, Ungaria, 
Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, 
Bulgaria, România și Croația) și cinci țări 
din afara UE (Serbia, Bosnia și 
Herțegovina, Muntenegru, Ucraina și 
Moldova).  

Concepută pentru a coordona politicile 
Uniunii Europene în întreaga regiune, 
strategia se bazează pe ideea că 
modalitatea optimă de soluționare a 
provocărilor comune, fie ele din domeniul 
mediului, fie din cel al economiei sau al 
securității, este abordarea colectivă.  

Prin implicarea în mod egal a țărilor 
vecine ale UE, Strategia pentru regiunea 
Dunării apropie totodată țările din Balcanii 
de Vest, Moldova și Ucraina de Uniune. 

În raportul recent al Comisiei privind 
guvernanța strategiilor macroregionale 
ale UE (pentru regiunea Mării Baltice și 
pentru regiunea Dunării) s-a constatat că 
strategiile aduc rezultate concrete pe 
teren.  

Cu toate acestea, persistă încă 
obstacole cu privire la impacturi, la 
rezultate și la sustenabilitate.  

Sunt necesare îmbunătățiri speciale în 
ceea ce privește conducerea politică și 
procesul decizional, precum și o 
organizare mai clară a muncii și definirea 
mai limpede a rolurilor și a 
responsabilităților.  

Exemple de proiecte: 
• Modelul de piață a gazelor 

naturale pentru regiunea Dunării este 
conceput pentru a măsura efectele 

transnaționale de contaminare asupra 
prețurilor gazelor ale proiectelor privind 
infrastructura pentru gaze planificate în 
regiune.  

Modelul a identificat cele mai 
importante șase investiții legate de gaze 
din regiunea Dunării și a făcut ca țările 
din această regiune să convină în prezent 
asupra unor recomandări de politică 
pentru proiecte viitoare. 

• Proiectul de cercetare privind 
navele inovatoare: sprijinirea evoluțiilor 
ulterioare din domeniul tehnologiei 
navelor pentru modernizarea flotei de pe 
Dunăre, cu abordări mai competitive și 
mai ecologice, de exemplu o proiectare 
superioară a corpului navei pentru noile 
nave și inovări tehnologice care să poată 
ameliora performanța celor existente.  

Acesta contribuie la obiectivul global 
de creștere a transportului sustenabil de 
mărfuri pe fluviu cu 20 % până în 2020 
față de 2010.  

Danube Sturgeon task force (DSTF) 
depune eforturi pentru a garanta populații 
viabile de sturioni în fluviul Dunărea.  

Această specie este un indicator 
principal valoros al calității apei și al 
sănătății ecosistemice, dar a fost pe cale 
de dispariție din cauza exploatării 
excesive, a perturbării migrației în zonele 
de depunere a icrelor și a pierderii 
habitatelor. DSTF ia măsuri urgente 
pentru a opri declinul acestora. 

• Centrul Comun de Cercetare al 
Comisiei Europene furnizează în 
prezent sprijin științific pentru Strategia 
privind regiunea Dunării, în cooperare cu 
principalii parteneri științifici din regiune. 

În cadrul Forumului de la Viena, au 
fost lansate și patru grupuri științifice 
tematice pentru a favoriza cooperarea 
științifică și pentru a raționaliza activitățile 
de cercetare.  
 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 

 
Buletin elaborat de: 

 
Lia Ioana CRIȘAN 

Consilier pentru Afaceri Europene 
e-mail: lia.crisan@prefecturatimis.ro 

http://danube-energy.eu/pages/the-danube-region-gas-market-model
http://danube-energy.eu/pages/the-danube-region-gas-market-model
http://www.danube-navigation.eu/pages/projects/fleet
http://www.danube-navigation.eu/pages/projects/fleet
http://www.dstf.eu/
https://ec.europa.eu/jrc/en/research/crosscutting-activities/danube-strategy
https://ec.europa.eu/jrc/en/research/crosscutting-activities/danube-strategy
mailto:lia.crisan@prefecturatimis.ro
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EURO-INOVARE 
 

Investiții în C&I de până la 48 de 
miliarde de euro 

Comisia Europeană și Grupul Băncii 
Europene de Investiții (BEI) au lansat o 
nouă generație de instrumente financiare 
ale UE și de servicii de consultanță 
pentru a ajuta întreprinderile inovatoare 
să obțină mai ușor finanțare.  

Pe parcursul următorilor șapte ani, 
este de așteptat ca produsele „InnovFin – 
finanțare UE pentru inovatori” să dispună 
de fonduri în valoare de peste 24 de 
miliarde de euro, destinate finanțării 
activităților de cercetare și inovare (C&I) 
desfășurate de IMM și mari, precum și de 
promotorii infrastructurilor de cercetare.  

Se preconizează că această finanțare 
va sprijini investiții finale în C&I în valoare 
de până la 48 de miliarde de euro. 

Instrumentele financiare oferă o 
modalitate inovatoare de a investi în 
societățile și activitățile care favorizează 
creșterea economică. 

 UE este în urmă față de concurenții 
săi pe plan mondial în ceea ce privește 
investițiile întreprinderilor în inovare.  

Prin urmare, băncile trebuie încurajate 
să crediteze aceste proiecte și să ajute 
societățile care desfășoară activități 
intense de cercetare să obțină finanțare 
pentru a se reuși îndeplinirea obiectivului 
UE de a investi 3% din PIB în C&D până 
în 2020.”  

„InnovFin – finanțare UE pentru 
inovatori” va consta într-o serie de 
produse personalizate – de la garanții 
pentru intermediarii care creditează IMM-
uri, până la credite directe acordate 
întreprinderilor – ajutând la sprijinirea 
proiectelor C&I, din UE și din țările 
asociate programului „Orizont 2020”.  

InnovFin se bazează pe succesul 
Mecanismului de finanțare cu partajarea 
riscurilor, creat în cadrul celui de-al 
șaptelea program-cadru al UE pentru 
activități de cercetare și de dezvoltare 
tehnologică (PC 7), care a ajutat la 
finanțarea cu peste 11 miliarde de euro a 

114 proiecte de C&I, cu o valoare de 
peste 30 de miliarde de euro. 

Banca Europeană de Investiții va 
credita IMM sau va oferi garanții băncilor 
care le creditează.  

Fondul european de investiții va oferi 
garanții băncilor care creditează IMM, iar, 
într-o etapă ulterioară, va investi în 
fonduri de capital de risc care finanțează 
întreprinderile nou-înființate și pe cele cu 
creștere rapidă. 

Lansarea a avut loc în cadrul unei 
conferințe, cu o durată de două zile, 
organizată de Grecia, țară care asigură în 
prezent președinția UE, pentru a discuta 
modalitățile de îmbunătățire a accesului 
la finanțare pentru activitățile de C&I. 

Garanțiile și creditele acordate prin 
InnovFin vor avea la bază fondurile 
provizionate în cadrul programului Orizont 
2020 și de către Grupul BEI pentru 
sprijinirea investițiilor în C&I, care, prin 
natura lor, sunt mai riscante și al căror 
rezultat este mai greu de estimat decât în 
cazul investițiilor tangibile.  

Toate instrumentele sunt determinate 
de cerere, fără alocări prealabile între 
sectoare, țări sau regiuni.  

Aceste instrumente de creditare vor fi 
completate, în viitor, de o serie de 
instrumente de capital gestionate de FEI.  

În total, aproximativ 2,7 miliarde de 
euro, din bugetul de aproape 80 de 
miliarde euro al programului Orizont 2020 
vor sprijini aceste instrumente financiare. 

Informații privind produsele InnovFin  
InnovFin Large Projects are ca scop 

îmbunătățirea accesului la finanțarea de risc 
pentru proiectele de C&I realizate de 
întreprinderile mari și de întreprinderile 
mijlocii și mari cu capitalizare medie, de 
universități și institute de cercetare, de 
infrastructuri de C&I (inclusiv infrastructuri 
care favorizează inovarea), de parteneriate 
public-privat și de vehicule sau proiecte cu 
scop special (inclusiv de cele care 
promovează proiecte industriale 
demonstrative cu potențial comercial, care 
reprezintă o noutate absolută). 

Creditele cu valori de la 7,5 milioane de 
euro la 300 de milioane de euro vor fi 
acordate direct de Banca Europeană de 
Investiții. 

http://www.access2riskfinance.eu/
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InnovFin MidCap Growth Finance oferă împrumuturi sau garanții prioritare și subordonate 
(inclusiv finanțare de tip mezanin și de cvasi-capital), pentru a îmbunătăți accesul la finanțare mai 
ales pentru întreprinderile inovatoare mari cu capitalizare medie (până la 3.000 de angajați), dar și 
pentru IMM-uri și întreprinderile mici cu capitalizare medie. Creditele cu valori de la 7,5 milioane de 
euro la 25 de milioane de euro vor fi acordate direct de Banca Europeană de Investiții beneficiarilor 
eligibili din statele membre ale UE și din țările asociate. 

InnovFin MidCap Guarantee oferă garanții sau împrumuturi condiționate cu valori între 7,5 și 
25 de milioane de euro, pentru a îmbunătăți accesul la finanțare mai ales pentru întreprinderile 
inovatoare mari cu capitalizare medie (până la 3.000 de angajați). Acest instrument este 
implementat de Banca Europeană de Investiții și se va accesa prin intermediari financiari – bănci și 
instituții financiare – din statele membre ale UE și din țările asociate. În cadrul acestui instrument, o 
parte din pierderile potențiale ale intermediarilor financiari vor fi garantate de BEI, care va oferi, de 
asemenea, contragaranții instituțiilor de garantare. 

InnovFin SME Guarantee oferă garanții și contragaranții pentru finanțarea prin îndatorare între 
25.000 de de euro și 7,5 milioane de euro, pentru a îmbunătăți accesul la finanțare sub formă de 
credite pentru întreprinderile mici și mijlocii inovatoare și pentru întreprinderile mici cu capitalizare 
medie (până la 499 de angajați). Acest instrument este implementat de Fondul european de 
investiții și se va derula prin intermediari financiari – bănci și alte instituții financiare – din statele 
membre ale UE și din țările asociate. În cadrul acestui instrument, FEI va garanta o parte din 
pierderile suportate de intermediarii financiari prin creditarea realizată în cadrul acestuia. 

Serviciile InnovFin Advisory, asigurate de BEI pe baza a până la 28 de milioane de euro din 
bugetul programului Orizont 2020, vizează îmbunătățirea „bancabilității” și a atractivității pentru 
investiții ale proiectelor mari care necesită investiții substanțiale pe termen lung. Prin intermediul 
acestor servicii se va oferi consiliere pentru îmbunătățirea condițiilor de accesare a finanțărilor de 
risc pentru C&I. Se estimează că principalii clienți vor fi promotorii marilor proiecte de C&I, care 
vizează provocările societale din programul Orizont 2020. Este de așteptat ca serviciile de 
consiliere să accelereze elaborarea de proiecte care vor necesita investiții de până la 20 de 
miliarde de euro. 

 
 

Înscrieri la competiția Access 
City Award! 

 
Comisia Europeană a deschis competiția 

pentru cea de-a cincea ediție a premiului 
european pentru orașe accesibile, Access 
City Award 2015.  

Competiția își propune să recompenseze 
orașele cele mai accesibile persoanelor cu 
dizabilități și persoanelor vârstnice și implicit 
eforturile depuse în vederea facilitării 
accesului în spatiile publice.  

171 de orașe au participat până acum la 
cele 4 ediții precedente ale competiției.  

Premiul face parte din eforturile ample 
ale UE de a crea o Europă fără bariere.  

Îmbunătățirea accesibilității aduce 
orașelor beneficii economice și sociale 
durabile, în contextul îmbătrânirii 
demografice.  

Comisia încurajează orașele cu peste 
50.000 de locuitori din toate statele membre 
să își prezinte inițiativele și strategiile 
concepute pentru a transforma orașele în 
spații fără bariere și mai bune de locuit pentru 
toți.  

Competiția este, practic, o oportunitate 
pentru orașele din UE de a-și etala și 
împărtăși activitatea și planurile privind 
accesibilitatea.  

Orașele își pot depune candidaturile 
pentru premiu până la data de 10 
septembrie 2014.  

Trofeul este acordat orașului care a 
demonstrat îmbunătățirea accesibilității în 
aspectele fundamentale ale vieții urbane și 
care are planuri pentru îmbunătățiri viitoare.  

Premiul acoperă acțiuni în următoarele 
domenii:  

• Zona intravilană și spații publice; 
• Transport și infrastructuri conexe; 
• TIC; 
• Facilități și servicii publice. 
Până la trei orașe vor fi selectate de 

către juriile naționale din fiecare țară, pe baza 
criteriilor de evaluare furnizate de CE.  

Acești candidați naționali vor fi evaluați 
de către un juriu european.  

Candidaturile trebuie depuse prin 
completarea si trimiterea formularului de 
inscriere online. 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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EURO-SĂNĂTATE 
 

Cardul european de asigurări 
sociale de sănătate: aproape 200 

de milioane de europeni îl au 
deja 

 
Aproape 200 de milioane de 

europeni, adică mai mult de jumătate din 
populația asigurată din UE, dețin deja 
cardul european de asigurări sociale de 
sănătate (CEASS), conform celor mai 
recente cifre disponibile pentru 2013.  

Numărul cetățenilor deținători ai unui 
card CEASS este în continuă creștere, 
acesta fiind în 2013 cu 8 milioane (și 
anume cu 4%) mai mare decât în anul 
precedent. 

Este încurajator faptul că, la plecarea 
în vacanța de vară, tot mai mulți oameni 
au un card european de asigurări sociale 
de sănătate. 

Acesta le permite să obțină 
tratamentul necesar când călătoresc în 
Uniunea Europeană, în Elveția, în 
Liechtenstein, în Norvegia și în Islanda.  

Numărul tot mai mare de cetățeni 
care obțin cardul demonstrează 
încrederea în sistemul CEASS și 
recunoașterea protecției oferite. 

CEASS, care este disponibil gratuit, 
confirmă dreptul unei persoane de a primi 
un tratament medical care devine 
necesar în timpul unei șederi temporare 
în străinătate din partea sistemului public 
de sănătate al țării gazdă în aceleași 
condiții și la aceleași costuri ca și 
cetățenii țării respective.  

CEASS nu poate fi utilizat pentru a 
acoperi tratamentele medicale planificate 
în altă țară. 

Spitalele care asigură servicii de 
sănătate publică sunt obligate să 
recunoască CEASS.  

Concret, în marea majoritatea 
cazurilor, pacienții care prezintă CEASS 
primesc asistența medicală necesară, iar 
costurile le sunt rambursate fără 
probleme.  

 

Cu toate acestea, au existat refuzuri, 
datorate lipsei de informare din partea 
furnizorilor de asistență medicală.  

Prin urmare, atât Comisia Europeană, 
cât și statele membre trebuie să continue 
să amelioreze gradul de informare cu 
privire la modul în care funcționează 
cardul, atât în rândul specialiștilor din 
domeniul sănătății, cât și în rândul 
cetățenilor. 

În cazul în care CEASS nu este 
acceptat, pacienții trebuie să contacteze 
autoritatea competentă din domeniul 
sănătății din țara unde se află în vizită.  

Numerele de contact pentru cazuri de 
urgență sunt ușor accesibile prin 
intermediul aplicației CEASS pentru 
smartphone-uri și tablete.  

În cazul unui nou refuz, pacienții 
trebuie să solicite asistență din partea 
autorităților din domeniul sănătății din țara 
lor de origine.  

În fine, dacă tot se mai confruntă cu 
probleme, ei trebuie să contacteze 
Comisia Europeană, care poate analiza 
reclamațiile și poate pune în discuție 
problema cu autoritățile din țara în cauză.  

Comisia examinează cazurile 
respective și, atunci când este nevoie, se 
vor deschide proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor împotriva oricărui 
stat membru care nu aplică dreptul UE 
privind utilizarea CEASS. 

Cetățenii trebuie să știe că 
respectivul card este eliberat gratuit de 
către furnizorul național de servicii de 
asigurări de sănătate din țara de origine, 
fără a fi necesar să se plătească taxe 
unor intermediari care își oferă ajutorul 
pentru procesul de depunere a cererii, 
cazuri a căror existență a fost semnalată 
în unele țări.  

Înainte de vacanța de vară, pentru a 
crește gradul de informare cu privire la 
CEASS, Comisia Europeană lansează un 
concurs pentru propuneri de 
storyboard-uri video.  

Conceptul propus de câștigător va fi 
dezvoltat și produs într-un videoclip care 
va fi utilizat pentru a promova în 
continuare CEASS.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/ehic_competition.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/social/ehic_competition.jsp?langId=en
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Concursul a  început marți, 24 iunie 
2014 și durează până la 17 august 2014. 

 
Aplicația CEASS oferă informații despre 

card, despre numerele de telefon de urgență, 
despre tratamentele care sunt acoperite și 
despre costuri, despre modul în care trebuie 
solicitată rambursarea și despre entitățile 
care trebuie contactate în caz de pierdere a 
cardului. 

Aplicația acoperă cele 28 de țări ale UE, 
precum și Islanda, Liechtenstein, Norvegia și 
Elveția și este disponibilă în 25 de limbi, cu 
posibilitatea de a trece de la o limbă la alta, 
însă ea nu înlocuiește CEASS. 

 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 

 
 

 
Un logo pentru siguranța 

consumatorilor 
 

În condițiile în care europenii cumpără 
din ce în ce mai mult medicamente prin 
internet, există siguranța că o farmacie de pe 
Internet este autentică și sigură?  

Comisia adoptă un Regulament de 
punere în aplicare în temeiul Directivei privind 
medicamentele falsificate (2011/62/UE), care 
stabilește modelul pentru un logo comun 
destinat farmaciilor care funcționează pe 
internet, precum și cerințele tehnice pentru 
asigurarea autenticității acestuia, logo 
disponibil în a doua jumătate a anului 2015.  

 
Logo-ul trebuie să apară pe pagina de 

întâmpinare a farmacii care funcționează pe 
internet. 

Se va căuta logoul pe pagina de internet 
prin intermediul căreia se dorește 
cumpărarea medicamentelor. 

Se face click pe logo, ajungând pe 
pagina de internet a autorității naționale de 
reglementare, care conține o listă cu toate 
farmaciile care funcționează legal pe internet 
și cu alți comercianți cu amănuntul, legal 
autorizați, de medicamente.  

Dacă farmacia apare în listă, se continuă 
cumpărarea.  

Dacă farmacia nu este în listă, nu trebuie 
cumpărat de pe pagina respectivă, ci de la 
unul dintre comercianții legali cu amănuntul 
din lista autorității naționale de reglementare. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ro
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Securitate și sănătate la locul de muncă - obiectivele UE pentru 

perioada 2014 – 2020 
 

În contextul crizei economice, investirea în promovarea unei culturi a prevenirii 
riscurilor și în promovarea unor condiții mai bune la locul de muncă oferă beneficii 
economice și sociale, cum ar fi reducerea numărului de accidente la locul de muncă, 
îmbunătățirea confortului personalului și a satisfacției la locul de muncă.  

Norme similare valabile în întreaga UE vor crea, de asemenea, condiții de concurență 
echitabile pentru toate întreprinderile de pe piața unică, abordând în același timp 
necesitatea de a evita dumpingul social. 

Noul cadru strategic se bazează pe Strategia UE privind sănătatea și securitatea la 
locul de muncă din perioada 2007-2012, care a fost o reușită, în particular prin 
contribuția adusă la reducerea cu 27,9 % în UE a numărului de accidente la locul de 
muncă care se soldează cu o absență mai lungă de trei zile.  

Această strategie a generat un cadru comun de coordonare și un sens comun de 
urmat, iar, în prezent, 27 de state membre dispun de o strategie națională în domeniul 
SSM, adaptată la contextul lor național și vizând domeniile cu prioritate esențială.  

Rezultatele evaluării strategiei privind SSM pentru perioada 2007 – 2012 au confirmat 
valoarea unui cadru strategic al UE pentru acțiuni de politică în domeniul SSM și au 
evidențiat necesitatea de a se revizui obiectivele, prioritățile și metodele de lucru pentru a 
adapta politicile UE la evoluția tipurilor de muncă și la riscurile noi și emergente. 

Cadrul ține seama de opiniile exprimate de către instituțiile UE și de reprezentanții 
salariaților și ai angajatorilor, precum și de rezultatele unei consultări publice din 2013 
pentru a colecta informații privind provocările actuale și viitoare în domeniul sănătății și 
securității la locul de muncă, precum și de punctele de vedere ale Conferinței privind 
condițiile de muncă din 28 aprilie 2014, care a închis ciclul de consultări. 

 
Pentru a proteja mai bine peste 217 

milioane de lucrători din UE de 
accidentele de muncă și de bolile 
profesionale, Comisia Europeană a 
prezentat un nou Cadru strategic pentru 
sănătate și securitate la locul de 
muncă în perioada 2014-2020, în care 
se identifică principalele provocări și 
obiective strategice în materie, 
prezentând acțiunile-cheie și 
instrumentele pentru a le soluționa.  

Acest nou cadru vizează asigurarea 
continuării îndeplinirii de către UE a 
rolului de lider în promovarea unor 
standarde înalte în materie de condiții de 
muncă, în Europa și la nivel internațional, 
conform cu Strategia Europa 2020. 

Oficialii consideră strategia ca pe un 
nou angajament al Comisiei de a 
îmbunătăți încontinuu condițiile de muncă 
ale lucrătorilor din UE.  

Aceștia au dreptul să lucreze fără 
riscuri la adresa sănătății sau a siguranței 
la locul de muncă.  

Totuși, în UE, în fiecare an, peste 3 
milioane de lucrători sunt victime ale unor 
accidente grave la locul de muncă, 
soldate cu 4.000 de decese. 

Accidentele de la locul de muncă și 
bolile profesionale afectează toate 
sectoarele și profesiile, indiferent dacă 
lucrătorii activează într-un birou, conduc 
un camion sau lucrează într-o mină sau 
pe un șantier de construcții.  

Ele nu cauzează doar suferințe 
personale, ci sunt grevate și de costuri 
mari pentru întreprinderi și pentru 
societate în ansamblu.  

Acest nou cadru strategic urmărește 
să contribuie la îmbunătățirea calității 
locurilor de muncă și a satisfacției la locul 
de muncă, îmbunătățind, în același timp, 
competitivitatea și productivitatea 
întreprinderilor europene, în special a 
IMM, reducând astfel costurile sistemelor 
de securitate socială.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=151
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=151
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10012&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=13&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=88&eventsId=979&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=88&eventsId=979&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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În cadrul strategic sunt identificate trei 

mari provocări în materie de sănătate și 
securitate la locul de muncă: 

• îmbunătățirea implementării 
normelor existente în domeniul sănătății 
și securității, prin creșterea capacității 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici de a institui strategii efective și 
eficiente de prevenire a riscurilor 

• îmbunătățirea prevenirii bolilor 
profesionale prin combaterea riscurilor 
noi și emergente, fără neglijarea celor 
existente 

• luarea în considerare a 
îmbătrânirii forței de muncă din UE. 

În cadrul strategic se propune 
abordarea acestor provocări prin 
intermediul unei serii de acțiuni vizând 
mai multe obiective strategice: 

• Consolidarea în continuare a 
strategiilor naționale în materie de 
sănătate și securitate, , prin coordonarea 
politicilor și învățarea reciprocă. 

 
• Oferirea de sprijin practic 

întreprinderilor mici și 
microîntreprinderilor pentru a le ajuta să 
aplice mai bine normele în materie de 
sănătate și securitate.  

• Întreprinderile ar beneficia de 
asistență tehnică și de instrumente 
practice, cum ar fi evaluarea interactivă 
online a riscurilor (Online Interactive 
Risk Assessment – OiRA), o platformă de 
internet care pune la dispoziție 
instrumente de evaluare a riscurilor 
sectoriale. 

• Îmbunătățirea aplicării 
măsurilor de asigurare a respectării 
legislației de către statele membre, de 
exemplu, prin evaluarea performanței 
inspectoratelor naționale de muncă. 

• Simplificarea legislației 
existente, dacă este cazul, pentru a 
elimina sarcinile administrative inutile, 
păstrând în același timp un nivel înalt de 
protecție a sănătății și securității 
lucrătorilor. 

• Abordarea fenomenului de 
îmbătrânire a forței de muncă din Europa 
și îmbunătățirea prevenirii bolilor 
profesionale, pentru a aborda riscurile 
existente și noi, cum ar fi cele 
determinate de nanomateriale, de 
tehnologiile ecologice și de biotehnologii. 

• Îmbunătățirea colectării datelor 
statistice pentru a dispune de informații 
de o mai bună calitate și dezvoltarea 
instrumentelor de monitorizare. 

• Consolidarea coordonării cu 
organizații internaționale [cum ar fi 
Organizația Internațională a Muncii (OIM), 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) 
și Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE)], precum 
și cu alți parteneri, pentru a contribui la 
reducerea accidentelor de muncă și a 
bolilor profesionale și pentru a îmbunătăți 
condițiile de muncă la nivel mondial. 

În cadrul strategic sunt identificate 
instrumente pentru a implementa aceste 
acțiuni: dialogul social, campaniile de 
informare pe scară largă, aplicarea 
măsurilor de asigurare a respectării 
legislației UE, realizarea de sinergii cu 
alte domenii de politici (de ex, sănătatea 
publică, învățământul), iar pentru a sprijini 
implementarea normelor în materie de 
sănătate și securitate sunt disponibile 
fonduri UE, cum ar fi Fondul Social 
European (FSE) și Programul Uniunii 
Europene pentru ocuparea forței de 
muncă și inovare socială (EaSI). 

Cadrul va fi revizuit în 2016 pentru a 
ține seama de implementarea sa și 
pentru a se lua în considerare rezultatele 
evaluării cuprinzătoare, în curs de 
desfășurare, a legislației UE în domeniul 
sănătății și securității la locul de muncă, 
care vor fi disponibile până la sfârșitul 
anului 2015. 

(Sursa: http://ec.europa.eu/) 

http://www.oiraproject.eu/
http://www.oiraproject.eu/
http://www.oiraproject.eu/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/
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EURO - MEDIU 
 

Opinia cetățenilor privind apa 
potabilă în Europa 

 
Obiectivul Directivei privind apa 

potabilă este de a proteja sănătatea umană 
împotriva efectelor nefaste ale contaminării 
apei destinate consumului uman, prin 
asigurarea salubrității și a purității acesteia.  

Calitatea apei potabile din UE este, în 
general, bună, iar nivelul punerii în aplicare a 
directivei este, în ansamblu, foarte ridicat.  

Statele membre trebuie să ia măsuri 
pentru a se asigura că obiectivele respective 
sunt atinse, iar aceste măsuri nu trebuie să 
permită nicio deteriorare a calității apei 
potabile. 

Comisia Europeană a lansat o consultare 
publică pe tema politicii UE privind apa 
potabilă, pentru a examina posibilitatea de a 
o îmbunătăți.  

Consultarea este un răspuns concret la 
inițiativa Right 2Water, prima inițiativă 
cetățenească europeană de succes. 

Punctul final al acestei prime inițiative 
cetățenești europene de succes, când 
Comisia a precizat modul în care 
intenționează să răspundă, a reprezentat de 
fapt abia începutul procesului. 

În urma consultării, trebuie înțelese cât 
mai bine punctele de vedere ale părților 
interesate și ale cetățenilor privind 
necesitatea de a acționa și tipul măsurilor 
care ar putea fi adoptate pentru a îmbunătăți 
alimentarea cu apă potabilă de bună calitate. 

Întrebările acoperă domenii cum ar fi 
nivelul actual al calității apei potabile, 
principalele amenințări pentru apa potabilă, 
nevoile cetățenilor în materie de informare, 
precum și alte posibile măsuri care ar putea fi 
întreprinse la nivelul UE. 

Consultarea este deschisă până la 15 
septembrie 2014, iar rezultatele vor alimenta 
procesul de reflecție privind eventualele 
îmbunătățiri la Directiva UE privind apa 
potabilă. 

Mai multe informații vor fi disponibile prin 
intermediul http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/initiatives/finalised/answered. 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 

 
 

 
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI 2014-2019 

 
Grupul Alianţei Progresiste A Socialiştilor Si Democraţilor Din Parlamentul European 

• Victor Boştinaru 
• Corina Creţu  
• Andi-Lucian Cristea 
• Viorica Dăncilă 
• Damian Drăghici  
• Doru-Claudian Frunzulică 
• Maria Grapini  
• Cătălin Sorin Ivan  
• Ionel-Sorin Moisă  

• Siegfried Vasile Mureșan  
• Victor Negrescu 
• Dan Nica 
• Ioan Mircea Paşcu  
• Ioan Mircea Paşcu  
• Constantin-Laurențiu Rebega  
• Daciana Octavia Sârbu  
• Claudiu Ciprian Tănăsescu  
• Ana-Claudia Țăpârdel  

 
Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) 

• Daniel Buda  
• Cristian-Silviu Buşoi  
• Eduard-Raul Hellvig  
• Monica Luisa Macovei  
• Ramona Nicole Mănescu  
• Marian-Jean Marinescu  
• Siegfried Vasile Mureșan  
• Norica Nicolai  

• Cristian Dan Preda  
• Csaba Sógor  
• Theodor Dumitru Stolojan  
• Traian Ungureanu  
• Adina-Ioana Vălean  
• Renate Weber  
• Iuliu Winkler  

 
Grupul Alianţei Liberalilor Şi Democraţilor Pentru Europa 

• Mircea Diaconu  
(Sursa:www.europarl.europa.eu) 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/39711/VICTOR_BOSTINARU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/33997/CORINA_CRETU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/40224/ANDI-LUCIAN_CRISTEA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/95281/VIORICA_DANCILA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124786/DAMIAN_DRAGHICI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124790/DORU-CLAUDIAN_FRUNZULICA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124785/MARIA_GRAPINI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96857/CATALIN+SORIN_IVAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124789/IONEL-SORIN_MOISA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124802/SIEGFRIED+VASILE_MURESAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/88882/VICTOR_NEGRESCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124784/DAN_NICA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/33984/IOAN+MIRCEA_PASCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/33984/IOAN+MIRCEA_PASCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124792/CONSTANTIN-LAURENTIU_REBEGA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/33989/DACIANA+OCTAVIA_SARBU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96847/CLAUDIU+CIPRIAN_TANASESCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124793/ANA-CLAUDIA_TAPARDEL_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/125012/DANIEL_BUDA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/37448/EDUARD-RAUL_HELLVIG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96824/MONICA+LUISA_MACOVEI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/39717/RAMONA+NICOLE_MANESCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/33982/MARIAN-JEAN_MARINESCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124802/SIEGFRIED+VASILE_MURESAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96825/NORICA_NICOLAI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96838/CRISTIAN+DAN_PREDA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/39724/CSABA_SOGOR_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/39721/THEODOR+DUMITRU_STOLOJAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96835/TRAIAN_UNGUREANU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/37324/ADINA-IOANA_VALEAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/39713/RENATE_WEBER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/39725/IULIU_WINKLER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124805/MIRCEA_DIACONU_home.html
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EURO-PROTECT 
 

Drepturile românilor în calitate 
de consumatori europeni” 

 
În cadrul vizitei din România, 

comisarul european pentru protecția 
consumatorilor, a transmis mesajul că - 
pentru a putea beneficia pe deplin de 
avantajele legislației privind drepturile 
consumatorilor - cetățenii trebuie să își 
cunoască drepturile și să le exercite în 
viața lor de zi cu zi. 

Ori, în realitate românii răspund 
corect la întrebările despre drepturile lor 
de consumatori în proporție de doar 51%,  
cu mult sub media UE de 60%.  

Din acest motiv, Comisia Europeană 
a ales Bucureștiul pentru a lansa o nouă 
campanie de informare privind drepturile 
consumatorilor, pe care a inițiat-o recent. 

Totuși, românii par să fie din ce în ce 
mai interesați și mai conștienți de 
drepturile lor în calitate de consumatori. 

Ultimul sondaj Eurobarometru privind 
drepturile consumatorilor din România, 
publicat deja de Comisia Europeană, 
indică faptul că 72% dintre românii din 
principalele orașe ale țării au îndrăgit 
mesajul campaniei de informare a UE 
privind protecția consumatorilor 
desfășurată în România: „E dreptul tău! 
Acționează!”. 

Cu toate acestea, situația 
consumatorilor români nu este uniformă.  

În anumite sectoare, România a 
înregistrat rezultate bune, cum ar fi, de 
exemplu, siguranța bunurilor, în care atât 
autoritățile naționale, cât și comercianții 
cu amănuntul efectuează mai multe 
controale decât în multe alte state 
membre.  

Statisticile arată, însă, și faptul că 
majoritatea consumatorilor români nu se 
simt protejați corespunzător de măsurile 
de protecție existente, iar numărul 
alarmant al acestora necesită luarea unor 
măsuri imediate. 

Pe de altă parte, modalitățile de 
îmbunătățire a nivelului de informare a 
cetățenilor cu privire la drepturile pe care 
le dețin trebuie diversificate, mai ales în 
condițiile în care cetățenii  se vor bucura, 
în curând, de noi drepturi, odată cu 
intrarea în vigoare a Directivei privind 
drepturile consumatorilor.  

Un alt aspect important se referă la 
modul optim de punere în aplicare a 
acestor drepturi, prin mecanismul de 
soluționare alternativă a litigiilor sau 
soluționarea online a acestora, dar și 
importanța deosebită care se acordă și 
educației tinerilor consumatori. 

Reamintim faptul că, conform unui 
sondaj de la sfârșitul lunii mai – începutul 
lunii iunie 2013, 51% din publicul român își 
amintește că a întâlnit mesaje referitoare la 
drepturile consumatorilor și un sfert dintre 
aceștia își aduc aminte de anumite 
reclame/articole din ziare care îi îndemnau 
să își apere drepturile de consumatori.  

În plus, 82% din persoanele care au 
văzut aceste informații privind drepturile 
consumatorilor au spus că le-au găsit utile, 
în general ușor de înțeles și ușor de reținut. 

De asemenea, menționăm faptul că  de 
la lansarea campaniei din iunie 2012, 
cetățenii români au fost informați despre 
drepturile lor în calitate de consumatori atât 
în țară, cât și în alte state membre ale UE.  

În cele 12 luni de campanie, televizorul 
a constituit principala sursă de informare 
(84%), dar, în ultima parte a campaniei, s-a 
înregistrat o creștere a importanței mediului 
online (Internet 26%, rețele sociale 10%). 

Pe lângă publicitatea TV, în presă și 
online, în cadrul campaniei de comunicare, 
românii au avut posibilitatea de a consulta 
pagina de internet 
www.consumatoreuropean.ro, de a accesa 
o platforma de comunicare socială și de a 
participa la o serie de mese rotunde cu 
reprezentanții mediului de afaceri, precum 
și la acțiuni de informare desfășurate în 
aeroporturi, centre comerciale, 
supermarketuri și universități. 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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O nouă aplicație pentru 
smartphone privind regulile de 

trafic rutier din UE 
 

Care este limita de viteză pe 
autostrăzile spaniole? Trebuie să port 
cască atunci când merg pe bicicletă în 
Suedia? Ce echipament de siguranță 
trebuie să am mereu în mașină când 
conduc în Slovacia?  

De acum înainte turiștii nu mai trebuie 
să piardă mult timp căutând aceste 
informații.  

Ei le pot avea la dispoziție oriunde 
datorită noii aplicații pentru smartphone a 
Comisiei Europene „Călătorind în 
străinătate”.  

Aplicația este disponibilă în 22 de 
limbi pentru iPhone și iPad și pentru 
telefoanele compatibile cu Google Android 
și Microsoft Windows.  

Pe lângă toate informațiile importante 
despre siguranța rutieră pentru toate țările 
din UE, aplicația conține și un chestionar 
pe tema siguranței rutiere și un joc de 
memorie cu care pasagerii se pot distra în 
cursul călătoriilor lungi cu mașina.  

Bineînțeles, aplicația nu trebuie 
folosită niciodată în timp ce lumea se află 
la.volan. 

Conducătorii auto trebuie să îi lase pe 
ceilalți pasageri să facă acest lucru sau 
trebuie să ia o pauză de la condus pentru 
a se odihni și a se informa corespunzător. 

Aplicația este utilă și datorită faptului 
că, deși este ușor de mers cu mașina în 
străinătate, regulile și indicatoarele rutiere 
diferă pe teritoriul UE.  

Ori, aplicația «Călătorind în 
străinătate» furnizează informații practice 
și ușor de utilizat care să contribuie la 
reducerea pe cât posibil a acestui risc. 

Aplicația cuprinde informații despre 
toate situațiile care prezintă cel mai mare 
risc de accidente, inclusiv viteza și 
alcoolemia, semafoarele și folosirea 
telefoanelor mobile, și îi informează 
totodată pe utilizatori despre obligația de a 
purta centura de siguranță în mașină și 
căști de protecție pe bicicletă și pe 
motocicletă. 

Lansarea aplicației chiar înainte de 
începerea vacanței de vară este foarte 
potrivită, deoarece lunile iulie și august 
sunt lunile în care se înregistrează cel mai 
ridicat număr de accidente rutiere soldate 
cu decese, și anume cu aproximativ 50 % 
mai multe decese rutiere, în medie, decât 
în februarie, „cea mai sigură” lună. 

În ultimii ani s-au înregistrat mari 
progrese în activitatea UE în domeniul 
siguranței rutiere. Între 2001 și 2010, 
numărul deceselor pe șoselele din UE a 
scăzut în total cu 43 %. Între 2010 și 2013, 
acesta s-a redus cu încă 17 %.  

Ținta strategică este să se reducă la 
jumătate numărul deceselor rutiere între 
2010 și 2020 și, de asemenea, ca 
eforturile UE să înceapă să se 
concentreze pe reducerea rănirilor grave 
în accidente rutiere.  

Noua aplicație care oferă informații 
despre siguranța rutieră reprezintă o 
contribuție printre multe alte inițiative în 
materie de siguranță rutieră la nivelul UE. 

 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 

 
 

AppStore Google Play Windows Phone 

   

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-245_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-245_en.htm
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Drepturile consumatorilor în era 
digitală 

 
Vești bune pentru cei peste 507 

milioane de consumatori din Europa: 
noua legislație a UE le va consolida 
drepturile pe întreg teritoriul Uniunii 
Europene.  

Noua Directivă a UE privind 
drepturile consumatorilor, care a intrat 
în prezent în vigoare, consolidează 
drepturile consumatorilor, oriunde și ori 
de câte ori aceștia își fac cumpărăturile în 
Europa — online sau în oraș.  

De asemenea, întreprinderile vor 
beneficia de noi dispoziții care creează un 
mediu concurențial echitabil, astfel încât 
pentru comercianți să fie mai puțin 
costisitor să își ofere produsele și 
serviciile consumatorilor din alte SM. 

Noile norme vor garanta, de exemplu, 
că toți consumatorii de pe teritoriul UE 
dispun de 14 de zile pentru a se răzgândi 
și a renunța la orice cumpărătură 
efectuată online sau în afara spațiului 
comercial (în cazul în care un vânzător se 
prezintă la domiciliul consumatorului) – 
prin urmare, o creștere față de numărul 
minim de 7 zile prevăzut anterior.  

De asemenea, noile norme interzic 
suprataxele pentru utilizarea cardurilor de 
credit și a liniilor telefonice de asistență, 
precum și a opțiunilor predefinite pe 
paginile de internet în vederea taxării 
plăților suplimentare (de exemplu, când 
se achiziționează bilete de avion online). 

Pentru a se asigura aplicarea 
uniformă a noilor norme pe teritoriul UE, 
astfel încât consumatorii să beneficieze 
de ele indiferent în ce stat membru se 
află, Comisia Europeană publică de 
asemenea un document de orientare 
pentru autoritățile naționale, inclusiv un 
model opțional pentru aducerea la 
cunoștința consumatorilor a informațiilor 
esențiale, care vor fi postate pe produsele 
digitale. 

Astfel, se pune capăt înșelării 
consumatorilor în cadrul tranzacțiilor 
online.  

De acum, fiecare consumator din 
Uniunea Europeană își poate revendica 
drepturile de care beneficiază în temeiul 
Directivei privind drepturile 
consumatorilor, prin urmare: nu vor mai 
exista opțiuni predefinite atunci când 
achiziționați un bilet de avion, nu vor mai 
exista suprataxe pentru efectuarea plății 
online cu cardul de credit și nu vor mai 
exista comercianți care vă vor spune că 
nu puteți returna un produs pe care l-ați 
cumpărat online. 

Acordarea unui statut prioritar 
consumatorilor, prin stimularea încrederii 
lor, reprezintă cel mai ieftin pachet de 
măsuri de stimulare pe care Europa îl 
poate institui.  

Comisia Europeană urmează să 
verifice cu rigurozitate dacă statele 
membre respectă ceea ce au convenit 
anterior, punând în aplicare în mod corect 
normele și acordând consumatorilor 
drepturile pe care le merită.  

Noua Directivă a UE  armonizează 
normele naționale de protecție a 
consumatorilor în domenii importante, 
cum ar fi și informațiile de care au nevoie 
înainte să achiziționeze produse și 
servicii, precum și dreptul lor de a anula 
achiziții efectuate online.  

Armonizarea sporită înseamnă că, de 
acum încolo, consumatorii se vor putea 
baza pe aceleași drepturi, indiferent de 
locul unde aceștia își fac cumpărăturile în 
UE. Aceasta înseamnă, de asemenea, 
norme mai simple și mai previzibile 
pentru comercianți, care vor avea astfel 
mai multe stimulente pentru a-și extinde 
activitățile la nivel transfrontalier. 

Datorită noilor norme ale UE (a se 
vedea și fișa informativă cu privire la 
noile norme), consumatorii UE 
beneficiază de următoarele avantaje: 

• o mai mare transparență a prețurilor; 
• nu vor mai exista suprataxe 

nejustificate pentru utilizarea cardurilor de 
credit și a liniilor telefonice de asistență; 

• sunt interzise opțiunile predefinite pe 
internet, de exemplu atunci când cumpără 
bilete de avion; 

https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&rid=1
https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&rid=1
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/crd_guidance_en.pdf
https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&rid=1
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/crd_arc2014_factsheet-consumer_general_en.pdf
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• se prelungește perioada în care o 

persoană se poate răzgândi, de la 7 zile 
la 14 zile pretutindeni la nivelul UE; 

• au fost consolidate drepturile 
privind rambursarea, care se va efectua 
în termen de 14 de zile de la data la care 
consumatorul a efectuat o achiziție; 

• au fost introduse norme care 
interzic ofertele online înșelătoare, cum ar 
fi ofertele pe internet care fac publicitate 
pentru un anumit lucru ca fiind gratuit 
deși, în realitate, acesta nu este gratuit 
(de exemplu, horoscoapele sau rețetele 
de bucătărie); 

• o protecție îmbunătățită în ceea ce 
privește conținutul digital, în special cu 
privire la informațiile referitoare la softurile 
și la echipamentele hardware împreună 
cu care pot fi utilizate. 

Reamintim faptul că în octombrie 
2008, Comisia Europeană a lansat 
propunerea cu privire la un nou set de 
norme în domeniul drepturilor 
consumatorului.  

Acordul final dintre Parlamentul 
European și Consiliu cu privire la 
Directiva privind drepturile 
consumatorului a fost intermediat în iunie 
2011 de comisarul UE pentru justiție, 
legislația fiind adoptată în data de 10 
octombrie 2011.  

Guvernele au avut astfel la dispoziție 
doi ani pentru a pune în aplicare normele 
la nivel național până la data de 13 
decembrie 2013, termenul limită de 
intrare în vigoare a normelor fiind 13 iunie 
2014. 

În martie 2014, Comisia Europeană a 
lansat o campanie privind drepturile 
consumatorului, informând cetățenii cu 
privire la drepturile de care beneficiază în 
temeiul legislației UE și oferindu-le 
informații cu privire la modul în care pot 
obține consultanță și asistență în cazul în 
care au întrebări sau probleme.  

Campania vizează cu precădere 
consumatorii din 8 țări: Bulgaria, Cipru, 
Grecia, Italia, Letonia, Polonia, Portugalia 
și Spania. 

 

Principalele 10 modificări din noile 
norme privind protecția consumatorilor  

 
1) Propunerea va elimina tarifele și 

costurile ascunse existente pe internet  
Consumatorii vor fi protejați împotriva 

„costurilor-capcană” de pe internet. Este vorba 
despre tentativele autorilor de fraude de a-i face 
pe cetățeni să plătească pentru servicii așa-zise 
„gratuite”, cum ar fi horoscoapele sau rețetele de 
bucătărie. De acum înainte, consumatorii vor 
trebui să confirme în mod explicit că înțeleg faptul 
că trebuie să plătească pentru achiziția pe care o 
efectuează. 

2) O mai mare transparență a 
prețurilor  

Comercianții trebuie să afișeze costul total al 
produsului sau al serviciului, precum și orice tarife 
suplimentare. Persoanele care efectuează 
cumpărături online nu vor trebui să plătească taxe 
suplimentare sau alte costuri dacă nu au fost 
informați în mod corespunzător cu privire la acest 
lucru înainte de a efectua comanda. 

3) Interzicerea opțiunilor predefinite 
pe paginile de internet  

Atunci când faceți cumpărături online, de 
exemplu atunci când cumpărați un bilet de avion, 
este posibil ca în timpul procesului de cumpărare 
să vi se ofere opțiuni suplimentare, cum ar fi 
asigurarea de călătorie sau închirierea unui 
autoturism. Aceste servicii suplimentare pot fi 
oferite prin așa-numitele „opțiuni predefinite”. În 
prezent, consumatorii sunt obligați adeseori să 
deselecteze opțiunile în cauză dacă nu doresc 
aceste servicii suplimentare. Odată cu noua 
directivă, opțiunile predefinite vor fi interzise în 
întreaga Uniune Europeană. 

4) Dispuneți de 14 zile pentru a vă 
răzgândi cu privire la achiziționarea unui 
produs ori a unui serviciu  

Perioada pe care consumatorii o au la 
dispoziție pentru a se retrage dintr-un contract 
de vânzare-cumpărare se prelungește la 14 zile 
calendaristice (față de cele 7 zile prevăzute până 
astăzi de legislația UE). Acest lucru înseamnă că, 
în cazul în care se răzgândesc, consumatorii pot 
returna produsele, oricare ar fi motivul. 

• Protecție suplimentară în cazul lipsei de 
informații: atunci când un vânzător nu a informat 
în mod clar clientul cu privire la dreptul de a se 
retrage din contract, perioada de returnare se 
prelungește la un an. 

• De asemenea, consumatorii vor fi 
protejați și vor beneficia de dreptul de a se retrage 
din contract în cazul vizitelor solicitate, cum ar fi 
cazul în care un comerciant a telefonat în 
prealabil și a exercitat presiuni asupra 
consumatorului pentru ca acesta să fie de acord 
cu o vizită.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-191_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-191_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-191_en.htm
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În plus, nu mai trebuie să se facă diferența 
între vizitele solicitate și cele nesolicitate; în acest 
fel se va preveni eludarea normelor. 

• Dreptul de retragere din contractul de 
vânzare-cumpărare se extinde și la licitațiile 
online, cum ar fi cele de pe pagina de 
internet eBay, deși produsele achiziționate în 
cadrul unei licitații vor putea fi returnate doar 
atunci când au fost cumpărate de la un 
comerciant profesionist. 

Perioada de retragere va începe din 
momentul în care consumatorul primește 
produsele, și nu în momentul încheierii 
contractului, așa cum este cazul în prezent. 
Normele se vor aplica în cazul vânzărilor pe 
internet, prin telefon sau prin poștă, precum și 
vânzărilor efectuate în afara magazinelor, de 
exemplu la domiciliul consumatorului, pe stradă, 
la o reuniune de vânzare organizată la domiciliul 
unui client sau în timpul unei excursii organizate 
de comerciant. 

5) Drepturi de rambursare mai ferme  
Comercianții trebuie să ramburseze 

consumatorilor prețul produsului în termen de 14 
zile din momentul retragerii. În prețul de 
rambursare este inclus și costul livrării. În 
general, comerciantul va suporta riscul oricărei 
deteriorări a produselor, survenită în timpul 
transportului, până în momentul în care 
consumatorul intră în posesia produselor. 

6) Introducerea unui model la nivelul 
UE de formular de retragere  

Consumatorilor li se va pune la dispoziție un 
model de formular de retragere pe care aceștia îl 
pot utiliza (fără a fi însă obligați să o facă) în cazul 
în care se răzgândesc și doresc să se retragă 
dintr-un contract încheiat la distanță sau la 
domiciliu. Prin utilizarea acestui model de 
formular, retragerea din contract va fi mai ușoară 
și mai rapidă, indiferent în ce loc din UE a fost 
încheiat contractul. 

7) Eliminarea suprataxelor pentru 
utilizarea cardurilor de credit și a liniilor 
telefonice de asistență  

În cazul în care consumatorii efectuează plăți 
cu cardurile de credit (sau cu alte mijloace de 
plată), comercianții nu vor putea percepe taxe 
suplimentare costurilor reale pe care le suportă 
atunci când pun la dispoziția consumatorilor 
aceste mijloace de plată. Comercianții care 
operează linii telefonice de asistență ce le 
permit consumatorilor să îi contacteze în legătură 
cu contractul vor putea percepe numai tariful de 
bază aferent apelurilor telefonice. 

8) Informații mai clare cu privire la 
persoana responsabilă de efectuarea plății 
aferente returnării produselor  

În cazul în care comercianții vor ca orice 
cheltuială aferentă returnării produselor - după ce 
consumatorul s-a răzgândit cu privire la o achiziție 
- să fie suportată de către consumator, aceștia 

trebuie să îl informeze în mod clar și în prealabil 
cu privire la acest lucru, în caz contrar 
comercianții fiind cei care vor trebui să plătească 
prețul aferent returnării.  

Comercianții trebuie să ofere în mod clar, 
înainte de cumpărare, cel puțin o estimare cu 
privire la costurile maxime aferente returnării 
produselor voluminoase cumpărate pe internet 
sau prin poștă, cum ar fi o canapea, astfel încât 
consumatorii să poată face o alegere avizată 
înainte de a decide de unde să cumpere. 

9) O protecție consolidată a 
consumatorilor în ceea ce privește 
produsele digitale  

De asemenea, informațiile cu privire la 
conținutul digital vor trebui să fie mai clare și să 
includă detalii cu privire la compatibilitatea 
acestuia cu hardware-ul și cu software-ul, precum 
și la aplicarea oricăror măsuri tehnice de 
protecție, de exemplu limitarea dreptului 
consumatorului de a copia conținutul. 

Consumatorii vor avea dreptul de a renunța 
la achizițiile de conținut digital, cum ar fi 
descărcarea de produse muzicale sau video, însă 
doar până în momentul în care începe procesul 
efectiv de descărcare. 

10) Norme comune penru 
întreprinderi, care vor facilita schimburile 
comerciale ale acestora în întreaga 
Europă  

Printre acestea se numără: 
• un set unic de norme de bază, la nivelul 

Uniunii Europene, pentru contractele la distanță 
(vânzări prin telefon, poștă sau internet) și pentru 
contractele încheiate în afara spațiilor comerciale 
(vânzări care au loc în altă parte decât la sediul 
comercial al societății, de exemplu pe stradă sau 
la domiciliul clientului), în acest fel fiind create 
condiții echitabile de concurență și reducându-
se costurile tranzacției pentru comercianții 
transfrontalieri, în special în cazul vânzărilor pe 
internet; 

• formulare standard care vor facilita 
activitatea comercianților: un formular privind 
respectarea cerințelor referitoare la informarea 
consumatorilor cu privire la dreptul de retragere 
din contract; 

• norme specifice care se vor aplica 
micilor întreprinderi și meseriașilor, cum ar fi 
instalatorii. Nu va exista dreptul de retragere din 
contract în cazul reparațiilor și lucrărilor de 
întreținere urgente. Statele membre pot decide, 
de asemenea, să excepteze de la anumite cerințe 
de informare comercianții care primesc solicitări 
din partea consumatorilor de a efectua reparații și 
lucrări de întreținere la domiciliul acestora în 
valoare mai mică de 200 EURO. 

 
(Sursa: http://ec.europa.eu/)  

http://ec.europa.eu/
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35 de ani de protecție a sănătății 
umane și animale 

 
Lansat în urmă cu 35 ani, ca o rețea care 

facilitează fluxul transfrontalier de informații între 
membrii săi și joacă un rol esențial în asigurarea 
unui nivel ridicat de siguranță alimentară pentru 
cetățenii Europei, RASFF a parcurs un drum lung 
de la începuturile sale modeste. 

Rețeaua RASFF permite un schimb rapid de 
informații între statele membre și Comisie în 
momentul în care se detectează riscuri pentru 
sănătatea publică în lanțul alimentar și furajer.  

Toți membrii RASFF (UE-28, Comisia, EFSA, 
Autoritatea AELS de Supraveghere, Norvegia, 
Liechtenstein, Islanda și Elveția) asigură un 
serviciu nonstop pentru a garanta că notificările 
urgente sunt trimise, primite și soluționate în mod 
colectiv și eficient.  

Datorită RASFF s-au evitat numeroase riscuri 
pentru siguranța alimentară înainte ca ele să 
cauzeze probleme consumatorilor europeni. 

 
Europa se bazează, mai mult ca 

niciodată, pe sistemul de alertă rapidă 
pentru alimente și furaje (RASFF - Rapid 
Alert System for Food and Feed), pentru 
a se asigura că alimentele respectă unele 
dintre cele mai înalte standarde de 
siguranță alimentară din lume.  

De asemenea, RASFF este un 
instrument esențial în trasabilitatea și 
retragerea produselor în cazul constatării 
unei fraude. 

RASFF este considerat de către 
oficialii europeni, în momentul de față, ca 
un instrument vital pentru a reacționa în 
fața riscurilor legate de siguranța 
alimentelor în UE. 

Scandalul cărnii de cal a ilustrat 
sistemul RASFF în acțiune, care a făcut 
posibile identificarea sursei produselor 
alimentare contaminate cu carne de cal și 
retragerea acestora de pe piață.  

Pentru a se apropia de consumatorii 
europeni, Comisia lansează  un 
instrument online inovator — noul RASFF 
consumers' portal — care le oferă 
acestora acces la informații cu privire la 
notificările rechemărilor și la avertizările 
publice de către autoritățile sanitare 
publice și operatorii economici dintr-o 
anumită țară din UE.  

 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 

 

Rezultate generale  
Raportul anual acoperă perioada de 

raportare 2013, în care un total de 3.205 de 
notificări au fost transmise prin intermediul 
RASFF, din care 596 au fost clasificate ca alertă, 
442 ca informații pentru follow-up, 705 ca 
informări generale și 1.462 ca notificări de 
respingere la frontieră.  

Aceste notificări inițiale au dat naștere la 
5.158 de notificări de urmărire, reprezentând în 
medie aproximativ 1,6 rapoarte de urmărire per 
notificare inițială.  

Notificările de urmărire pot duce la o serie de 
acțiuni, cum ar fi rechemarea, retragerea, 
recuperarea și distrugerea produselor alimentare.  

Dintre principalele evenimente semnalate 
amintim focarele de toxiinfecție alimentară, 
datorită prezenței virusului hepatitei A constatat în 
amestecuri de bace și căpșuni, reacțiile adverse 
cauzate de suplimentele alimentare cu ingrediente 
potențial periculoase, contaminarea anumitor 
cărnuri cu E. coli producătoare de toxină Shiga și 
reziduurile de pesticide pe produsele vegetale. 

Originea notificărilor  
Din 3.205 de notificări transmise prin RASFF 

în 2013, marea majoritate (2.710, 84,6%) se 
refereau la produse alimentare, 272 se refereau la 
furaje (8,5%) și 223 (6,9%) au vizat materialele în 
contact cu alimentele. 

Alte evenimente: lupta împotriva fraudei 
alimentare  

Sistemul RASFF s-a dovedit a avea un rol 
esențial și în garantarea faptului că toate 
informațiile referitoare la produsele alimentare 
contaminate au fost rapid partajate.  

Începând cu primul semestru al anului 2013, 
acest lucru a ajutat statele membre ale UE să își 
accelereze investigațiile și să construiască o 
imagine mai cuprinzătoare care să le permită 
urmărirea fraudei până la sursă. 

Următoarele etape  
Contextul actual indică faptul că 

există o nevoie tot mai mare de a face 
schimb de informații cu privire la cazurile 
tot mai complexe de fraudă 
transfrontalieră în domeniul alimentar. 

Comisia dezvoltă în prezent un 
sistem informatic pentru combaterea 
fraudei alimentare, care va sta la baza 
recent createi Rețele UE împotriva 
fraudei alimentare, care va oferi o 
platformă pentru cooperarea 
administrativă transfrontalieră între 
autoritățile naționale, pentru a schimba 
rapid informații cu privire la activități 
frauduloase și înșelătoare în sectorul 
alimentar și pentru a putea urmări aceste 
activități la nivel transfrontalier. 

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/for_consumers/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/for_consumers/index_en.htm
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Siguranța pacienților 
 

Un pachet de măsuri privind 
siguranța pacienților, publicat de Comisia 
Europeană, evidențiază modul în care 
Comisia și țările UE abordează problema 
siguranței pacienților, progresele realizate 
începând din 2012 și obstacolele care 
trebuie depășite pentru a o îmbunătăți, 
după cum se prevede într-o recomandare 
a Consiliului din 2009.  

Deși s-au înregistrat progrese 
semnificative în ceea ce privește 
elaborarea de programe naționale pentru 
siguranța pacienților și instituirea unor 
sisteme care să permită pacienților să 
raporteze efectele adverse, rămân încă 
multe de făcut pentru a pune în aplicare 
dispozițiile referitoare la 
responsabilizarea pacienților și, în 
special, la educația și formarea 
lucrătorilor din domeniul asistenței 
medicale.  

Documentele publicate recent vor 
alimenta actualul proces de reflecție 
privind viitoarele măsuri la nivelul UE în 
domeniul siguranței pacienților și al 
calității serviciilor medicale. 

Din păcate, însă, deși majoritatea 
statelor membre au instituit deja 
programe de siguranță a pacienților, în 
instituțiile medicale continuă să se 
producă evenimente adverse, iar 
siguranța pacienților este rareori inclusă 
în activitățile de formare a lucrătorilor din 
domeniul asistenței medicale.  

 
Pachetul cuprinde trei 

documente:  
 
1. Raportul privind punerea în 

aplicare a recomandării Consiliului din 
2009 privind siguranța pacienților  

În 2009, o recomandare a Consiliului 
privind siguranța pacienților și infecțiile 
asociate asistenței medicale a prezentat 
o strategie globală la nivelul UE, 
structurată în jurul a patru domenii de 
acțiune: 1) politici și programe privind 
siguranța pacienților, 2) responsabilizarea 
pacienților, 3) raportarea evenimentelor 

adverse și învățarea din erori și 4) 
educația și formarea lucrătorilor din 
domeniul asistenței medicale. 

După raportul din 2012 privind 
punerea în aplicare a recomandării, care 
a demonstrat că statele membre au 
înregistrat unele progrese și a identificat 
domeniile în care sunt necesare eforturi 
suplimentare, raportul evidențiază noile 
progrese realizate în ultimii doi ani, în 
special în următoarele domenii: 

• elaborarea de politici și de 
programe privind siguranța 
pacienților: 26 de țări au elaborat sau 
sunt pe punctul de a finaliza programe 
sau strategii privind siguranța pacienților. 
Standardele de siguranță a pacienților 
sunt în prezent obligatorii în 20 de țări (11 
în 2012), iar 19 țări utilizează orientări 
privind siguranța pacienților. 

• sistemele de raportare a 
evenimentelor adverse în scopul 
învățării din erorile comise: în prezent, 
aceste sisteme există în 27 de țări (15 in 
2012), în principal la nivel național (21) și 
la nivelul furnizorilor de servicii medicale 
(13). În prezent, pacienții sunt mai 
susceptibili de a raporta evenimentele 
adverse survenite pe durata acordării 
îngrijirilor medicale - 46% în 2013, față de 
numai 28% în 2009. 

• Responsabilizarea pacienților: În 
18 țări, pacienții primesc informații cu 
privire la standardele de siguranță a 
pacienților, la măsurile de siguranță 
menite să reducă sau să prevină erorile, 
la dreptul la consimțământ în cunoștință 
de cauză înainte de a primi tratament, la 
procedurile de reclamație și la măsurile 
de reparație disponibile (doar cinci țări în 
2012) 

În ceea ce privește impactul 
recomandării, 21 dintre cele 28 de țări 
care au prezentat rapoarte au afirmat că 
recomandarea a crescut nivelul de 
conștientizare la nivel politic, 20 au 
declarat că aceasta a crescut gradul de 
conștientizare în instituțiile medicale și 16 
au declarat că aceasta a dus la luarea de 
măsuri concrete. 

(Sursa: http://ec.europa.eu/) 
 

http://ec.europa.eu/
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         Raportul concluzionează, însă, că 
este nevoie de eforturi continue la nivelul 
UE pentru a îmbunătăți siguranța 
pacienților și calitatea îngrijirilor medicale 
și propune o listă de măsuri, printre care 
elaborarea de orientări privind informarea 
pacienților și standardele de siguranță a 
pacienților, precum și o definiție comună 
a calității serviciilor medicale. 

În ceea ce privește prevenirea 
infecțiilor asociate asistenței medicale, 
concluzia raportului este că sunt 
necesare eforturi mai susținute, în special 
pentru a se asigura prezența, în instituțiile 
medicale, a unui personal sanitar 
specializat în controlul infecțiilor, precum 
și capacitatea de izolare a pacienților 
infectați. 

2. Sondajul Eurobarometru 
privind siguranța pacienților și 
calitatea serviciilor medicale, realizat în 
perioada noiembrie - decembrie 2013 în 
toate cele 28 de țări ale UE, arată că: 

• puțin peste jumătate (53%) din 
cetățenii UE cred că pacienții riscă să se 
îmbolnăvească din cauza serviciilor 
medicale spitalicești din țara lor. Acest 
procentaj variază însă foarte mult de la o 
țară la alta — de la 82% în Cipru la 21% 
în Austria. 

• ca și în 2009, ultima dată când a 
fost realizat un astfel de sondaj, puțin 
peste un sfert (27%) din respondenți au 
declarat că ei înșiși sau un membru al 
familiei lor au fost victime ale unui 
eveniment advers survenit în timpul 
acordării îngrijirilor medicale. Acest lucru 
a fost declarat cel mai frecvent de 
persoanele care locuiesc în zonele de 
vest și de nord ale UE. 

• Dintre persoanele care au suferit 
un eveniment advers, 46% au raportat 
acest lucru, comparativ cu numai 28% în 
2009, ceea ce indică o creștere evidentă 
a gradului de responsabilizare a 
pacienților. Creșterea a fost încă și mai 
semnificativă în anumite țări, de exemplu 
Franța (+61%), Spania (+40%) și 
Luxemburg (+32%). 

• În ciuda acestui lucru, în 37% 
dintre cazurile în care evenimentul advers 
a fost raportat, „nu s-a întâmplat nimic”. 

Totuși, o persoană din cinci a primit 
scuze din partea unui medic sau a unei 
asistente, în timp ce 17% dintre pacienții 
în cauză au primit o explicație pentru 
eroarea comisă de unitatea medicală. 

3. Rezultatele consultării publice 
desfășurate în perioada decembrie 2013 - 
februarie 2014 arată că societatea civilă 
(peste 90%) consideră încă siguranța 
pacienților ca fiind o problemă 
nerezolvată în UE. Rezultatele au arătat 
un sprijin covârșitor pentru toate 
domeniile care necesită îmbunătățire 
identificate de Comisie. Potrivit 
respondenților, măsurile cele mai eficace 
sunt implicarea profesioniștilor din 
domeniul sănătății, elaborarea de legi 
naționale obligatorii, implicarea 
organizațiilor pacienților și cooperarea la 
nivelul UE în domeniul siguranței 
pacienților. Mai mult decât atât, 
majoritatea participanților la consultare 
(72%) consideră că extinderea 
domeniului de aplicare a acțiunii UE de la 
siguranța pacienților la o mai mare 
calitate a serviciilor medicale ar aduce 
beneficii considerabile. Siguranța 
pacienților este considerată a fi rezultatul 
unor servicii medicale de înaltă calitate, 
care trebuie să fie sigure, eficace și să 
țină seama de nevoile și de demnitatea 
pacienților. 

Se estimează că între 8 și 12% 
dintre pacienții admiși într-un spital din 
UE sunt, pe durata primirii îngrijirilor 
medicale, victime ale unor evenimente 
adverse precum infecții asociate 
asistenței medicale (aproximativ 25% din 
totalul evenimentelor adverse), erori de 
medicație, erori chirurgicale, defecțiuni 
ale dispozitivelor medicale, erori de 
diagnosticare și neluarea unor măsuri 
care se impun în urma analizelor 
medicale.  

De asemenea, se estimează că, în 
fiecare an, 4,1 milioane de pacienți din 
UE contractează o infecție asociată 
asistenței medicale și că cel puțin 37.000 
de persoane au murit ca urmare a unei 
astfel de infecții. 
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Norme UE pentru minorii 
neînsoțiți care solicită protecție 

internațională 
 

Anul trecut, 12.690 de minori 
neînsoțiți au depus o cerere de azil în UE. 
Unii dintre ei nu au la cine să apeleze în 
statele membre ale UE și se află într-o 
situație extrem de vulnerabilă, 
confruntându-se cu dificultăți deosebite în 
primele etape ale procedurii de azil. 

În lumina unei hotărâri recente a 
Curții de Justiție a UE, Comisia propune 
stabilirea clară a statului membru 
responsabil de examinarea cererilor 
depuse de minori neînsoțiți.  

Propunerea va îmbunătăți, în 
special, situația acelor minori care solicită 
protecție internațională și care nu au 
membri ai familiei, frați, surori sau rude pe 
teritoriul UE.  

În principiu, cazul solicitantului de 
protecție internațională minor din această 
situație va fi examinat de către statul 
membru în care acesta a depus cererea 
sau în care este prezent acesta.  

Solicitantul va rămâne pe teritoriul 
statului membru pe durata examinării 
cererii, cu excepția cazului în care acest 
lucru nu este în interesul său superior.  

Drepturile copilului trebuie să 
prevaleze întotdeauna și de aceea este 
nevoie de norme clare și previzibile ale UE 
în materie de azil pentru minorii neînsoțiți.  

Noua propunere a CE va garanta 
faptul că interesul superior al minorilor va 
prevala întotdeauna în cadrul procedurii 
Dublin și că acești minori nu vor fi 
transferați fără un motiv bine justificat 
dintr-un stat membru al UE în altul.  

Acești solicitanți minori vor avea 
acces mai rapid la procedurile de stabilire 
a statutului de protecție internațională.  

Acest lucru va spori eficacitatea 
sistemului nostru comun de azil pentru 
unele dintre cele mai vulnerabile categorii.  

Propunerea de modificare a 
Regulamentului Dublin oferă securitate 
juridică în ceea ce privește 
responsabilitatea examinării cererilor de 
protecție internațională depuse de minori 

neînsoțiți care nu au membri ai familiei, 
frați, surori sau rude pe teritoriul UE.  

Propunerea acoperă două situații 
posibile în care se pot afla minorii: 

• în cazul în care minorul a 
depus mai multe cereri de protecție 
internațională, inclusiv în statul membru 
în care acesta este prezent, statul 
membru respectiv va fi responsabil de 
examinarea cererii sale (cu condiția ca 
acest lucru să corespundă interesului 
superior al minorului); 

• în cazul în care minorul care 
este solicitant de protecție internațională 
este prezent pe teritoriul unui stat 
membru fără să fi depus o cerere în statul 
respectiv, statul membru în cauză trebuie 
să îi ofere posibilitatea efectivă de a 
depune o cerere acolo; 

• în cazul în care decide să 
depună cererea în acel stat membru, 
minorul va rămâne în statul membru în 
cauză, care va fi responsabil de 
examinarea cererii sale (cu condiția ca 
acest lucru să corespundă interesului său 
superior);  

• în cazul în care minorul decide 
să nu depună o cerere în statul membru 
în care este prezent, statul membru 
responsabil ar trebui să fie cel în care 
minorul și-a prezentat cea mai recentă 
cerere, cu excepția cazului în care acest 
lucru nu este în interesul superior al 
minorului. 

Pentru a stabili de comun acord cu 
statul membru responsabil și pentru a 
evita conflictele de interese, statele 
membre în cauză cooperează atunci când 
evaluează interesul superior al minorului.  

În sfârșit, pentru a facilita cooperarea 
între statele membre și a preveni 
abuzurile, propunerea prevede că statele 
membre trebuie să se informeze reciproc 
cu privire la orice responsabilitate nou 
asumată. 

Propunerea Comisiei urmează acum 
să fie discutată în Parlamentul European 
și în Consiliul UE, iar Comisia speră să se 
poată ajunge la un acord în timpul 
președinției italiene. 

(Sursa: http://ec.europa.eu/)

http://ec.europa.eu/
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EURO-TRANSPORT 
 
Finanțarea a 19 acțiuni europene 

în favoarea mobilității urbane 
sustenabile 

 
Comisia Europeană a anunțat cele 

19 acțiuni care vor primi finanțare în 
cadrul campaniei pentru mobilitate 
urbană sustenabilă intitulată „Do the 
Right Mix”(„Alege combinația potrivită”).  

Acțiunile selecționate vor primi 
fiecare până la 7.000 EURO pentru a 
sprijini activități de promovare a unor 
moduri mai ecologice și mai sustenabile 
de deplasare în mediul urban, precum 
concursuri de design și activități 
educaționale. 

Campania a dovedit că Europa 
poate fi incredibil de inovatoare în ceea 
ce privește crearea unei culturi a 
mobilității urbane sustenabile și, în 
ansamblu, diferitele activități au 
demonstrat că transportul sustenabil 
poate fi accesibil tuturor.  

Prin integrarea unor aplicații mobile 
și a rețelelor de socializare, activitățile din 
acest an au încurajat publicul să își 
revizuiască opțiunile în materie de 
transport.  

 

 
 

De exemplu, regiunea Arnhem-
Nijmegen din Olanda a dezvoltat o 
aplicație mobilă inspirată din Turul 
Franței, al cărei scop este de determina 
cetățenii să folosească tot mai mult 
bicicleta pentru a merge la serviciu, 
evitând astfel congestionarea traficului, 
premiul oferit câștigătorului fiind o 
excursie la Paris. 

Marea Regiune a Luxemburgului a 
solicitat utilizatorilor transportului public 
să se fotografieze cu simboluri care 
reprezintă diferitele mijloace de transport 
pe care le combină pentru a se deplasa și 
să distribuie apoi fotografiile respective 
pe Facebook; autorul fotografiei cu cele 
mai multe voturi câștigă bilete de 
transport public și un joc de societate. 

În Gdynia (Polonia), un concurs 
intitulat „(R)evoluția parcărilor” invită tineri 
designeri și arhitecți să reproiecteze 
anumite parcări astfel încât acestea să 
devină cât mai vizibile și mai estetice, în 
limitele unui buget prestabilit. 

Pe parcursul campaniei de trei ani 
„Do the Right Mix”, aflată acum în ultimul 
său an, peste 605 acțiuni de mobilitate 
urbană sustenabilă desfășurate la nivel 
local, regional și național au fost 
înregistrate pe pagina de 
internet http://www.dotherightmix.eu/.  

 

 
 

Scopul campaniei este de a încuraja 
cetățenii să renunțe la deplasarea cu 
automobilul și să folosească, în viața de 
toate zilele, o combinație de mai multe 
mijloace de transport sustenabile.  

Acțiunile de promovare, care pot 
proveni atât din cele 28 de state membre, 
cât și din Norvegia, Islanda și 
Liechtenstein, figurează pe harta 
mobilității de pe site-ul respectiv, oferind 
o mai mare vizibilitate participanților la 
campanie și activităților lor.  

În cadrul acestui apel final pentru 
cereri de finanțare s-au primit 66 de cereri 
din 23 de țări eligibile, campania 
crescând astfel în amploare față de anul 
trecut, când au candidat doar 18 țări. 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 

 

http://dotherightmix.eu/
http://dotherightmix.eu/
http://www.dotherightmix.eu/
http://dotherightmix.eu/registered-actions-map
http://dotherightmix.eu/registered-actions-map
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EURO-COMUNICAȚII 
 

Reduceri ale plafoanelor tarifare 
pentru traficul de date mobile în 

roaming 

 
 

De la 1 iulie 2014, UE a redus cu 
peste 50% plafoanele tarifare pentru 
descărcarea de date: de la 45 c/MB la 20 
c/MB, astfel încât, de la această dată, 
atunci când se călătorește pe teritoriul UE 
se pot consulta hărți, viziona videoclipuri, 
verifica e-mailurile și actualiza informații în 
rețelele sociale la un preț mai mic.  

Iată un exemplu - microbiștii care, pe 
perioada Cupei Mondiale, au călătorit în 
interiorul UE, au plătit de 25 de ori mai 
puțin pentru traficul de date în roaming 
decât în timpul Cupei Mondiale din 2010!  

De când UE a introdus plafoane 
pentru serviciile de date în roaming, 
consumul de date a crescut semnificativ. 

Apelurile telefonice și mesajele 
scrise vor fi, și ele, mai ieftine.  

În plus, de la 1 iulie 2014, furnizorii 
de servicii de telefonie mobilă din Europa 
pot face o ofertă specială pentru traficul de 
date în roaming înainte de plecarea în 
călătorie și, în cazul în care acest lucru 
este posibil, vor permite alegerea unui 
furnizor local de servicii de telefonie 
mobilă, cum ar fi trimiterea și citirea de 
emailuri, citirea știrilor online, încărcarea 
de fotografii și vizionarea de videoclipuri 
online, în țara pe care o vizitați.  

În acest fel, se pot compara ofertele 
de tarife pentru roaming și se poate 
beneficia de oferte și de prețuri mai 
atractive. 

UE lucrează și la elaborarea unor noi 
reglementări care vor elimina cu totul 
tarifele pentru roaming.  

Regulamentul Comisiei privind 
realizarea unui continent conectat prevede 
eliminarea tarifelor pentru roaming, acces 
garantat, deschis și neutru la internet, 
precum și o mai bună protecție a 
intereselor utilizatorilor rețelelor mobile și 
de bandă largă în calitate de consumatori. 

Reamintim că tarifele pentru roaming 
atinseseră nivelul lor maxim acum câțiva 
ani, când UE a început să ia măsuri în 
2007.  

Rezultatul este o reducere cu 80-
90 % a tarifelor de roaming în 2014 față de 
2007.  

(Sursa: http://ec.europa.eu/) 

 
 

TIP DE ACTIVITATE DE 
TELEFONIE MOBILĂ ÎN UE 

PLAFOANE 2013 
(FĂRĂ TVA) 

PLAFOANE 2014 
(FĂRĂ TVA) 

REDUCERE 

Efectuarea unui apel 24 de cenți pe 
minut 

19 cenți pe minut 21 % 

Primirea unui apel 7 cenți pe minut 5 cenți pe minut 28,5 % 
Trimiterea unui SMS 8 cenți 6 cenți 25 % 

Descărcarea de date / 
navigarea pe internet 

45 de cenți per 
MB 

20 de cenți per 
MB 

55,5 % 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-779_en.htm
http://ec.europa.eu/
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EURO-SPRIJIN 
 

Fermierii afectați de calamități - scutiți de impozitul pe venitul agricol 
 

În data de 18 iunie 2014, Guvernul României a aprobat Ordonanța de Urgență 
privind modificarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscale, prin care 
se anulează impozitul pe venitul agricol, proporțional cu gradul de calamitate 
constatat, pentru contribuabilii care au desfășurat în anul 2013 activități agricole și 
care au suferit pierderi de venit, ca urmare a unor factori externi. 

Actul normativ prevede acordarea acestei facilități în cazul în care producția nu a fost 
asigurată și a fost calamitată în proporție de peste 30%, acest lucru putând fi dovedit 
printr-un document emis de autoritatea competentă, în condițiile legii. Mai mult, cei care au 
plătit deja contribuțiile beneficiază de restituirea sumelor achitate. 

Este o măsură firească de a veni în întâmpinarea problemelor pe care le au fermierii 
și este îndeplinirea unei promisiuni a executivului pentru cei care confruntat cu situații 
foarte dificile în cursul anului trecut.  

Reamintim că producătorii agricoli au declarat impozitul calculat pe baza normelor de 
venit în contextul unor pierderi economice importante cauzate de calamități.  

În aceste condiții, actul normativ este o facilitate care îi va ajuta să recupereze mai 
repede pagubele și să poată să se dezvolte în continuare.   

(Sursa: www.madr.ro,www.uvt.ro) 
 

 „Acces la o carieră de succes!” pentru studenți și masteranzi! 
 

Drumul spre succes este uneori anevoios și plin de provocări, chiar si pentru acei studenți și 
masteranzi cu o bună pregătire teoretică și, pentru a le facilita accesul la o carieră în domeniul 
științelor economice, pe măsura pregătirii lor, Facultatea de Economie și de Administrare a 
Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara implementează, în parteneriat cu Grupul de 
Consultantă pentru Dezvoltare DCG - Structural Consulting™ Group, proiectul „Acces la o 
carieră de succes!”, proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial  Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 

Proiectul a fost lansat în 4 iunie 2014, în cadrul unei conferințe organizate la Facultatea de 
Economie și de Administrare a Afacerilor, în prezența a peste 100 de studenți și masteranzi, 
precum și a unor cadre didactice din cadrul Universității de Vest din Timișoara și reprezentanți ai 
mediului de afaceri din Regiunea Vest.  

Proiectul ACSA reprezintă o oportunitate pentru studenţii de la ciclurile de licență și cel de 
master de a-si dezvolta competențele practice necesare găsirii unui loc de muncă și dezvoltării 
unei cariere de succes. 

În cadrul proiectului, cel puțin 353 de studenți și masteranzi ai Facultății de Economie și de 
Administrare a Afacerilor vor beneficia de servicii de consiliere și orientare profesională, 
furnizate de specialiști reputați, proveniți din mediul privat.  

De asemenea, 200 de studenți și masteranzi vor efectua stagii de practică - cu scopul de a-
și completa cunoștințele dobândite pe băncile facultății cu acele competențe practice solicitate de 
angajatori - în companii din Regiunea Vest din domenii variate de activitate – producție, comerț, 
servicii, instituții de credit, instituții financiare nebancare și alte organizații ale pieței financiare.  

Cei mai performanți studenți și masteranzi vor fi selectați pentru a participa la două ateliere 
tematice, unde vor afla secretele succesului în cariera direct de la practicieni - specialiști 
consacrați, manageri sau antreprenori – sub îndrumarea cărora vor participa la activități de tipul 
jocurilor sau simulărilor de afaceri, prin care să își dezvolte abilități care nu sunt acoperite de 
curricula instituțiilor de învățământ superior - managementul timpului și al stresului, abilitățile de 
prezentare, managementul echipei de proiect, tehnici de negociere.  

Proiectul se derulează pe o perioadă de 18 luni și este cofinanțat prin POR, Axa Prioritară 2 
– Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, Domeniul Major de Intervenție 2.1 – 
Tranziția de la școală la viața activă.  
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Formare profesională în mai 

multe comune din vestul 
României 

 
1.100 de şomeri din satele din vestul 

ţării vor beneficia de cursuri de formare 
profesională în următoarele 18 luni. 

Persoanele aflate în căutarea unui 
loc de muncă se pot specializa într-o 
meserie căutată pe piaţă, prin cursurile 
organizate de Camera de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură Timiş. 

În cadrul acestui program vor fi 
organizate sesiuni, la nivelul comunelor 
din vestul țării de instruire în domeniul de 
antreprenoriat şi competenţe IT, de 
maşinist utilaje agricole, administrator 
de pensiune sau lucrător în comerţ.  

Pe tot parcursul proiectului ei vor 
beneficia de avea asistenţă, de cursuri de 
formare profesională pentru ca, după 
terminarea lor, să se reușească 
angajarea la o firmă. 

Autorităţile locale vor să se 
folosească de experienţa profesioniştilor 
din domeniu pentru a demara, de anul 
viitor, noi proiecte de formare 
profesională încă de pe băncile şcolii.  

De exemplu, Primăria comunei 
Moşniţa Nouă  a intrat în proiect cu 
gândul ca de anul viitor să demareze o 
şcoală profesională, considerată ca un 
test pentru capacităţile sale 
organizatorice de a gestiona un 
asemenea program. 

Activităţile derulate în proiect sunt 
urmărite de specialiştii Inspectoratului 
Teritorial de Muncă, care considră că 
finanțările europene pentru mediul rural 
rezolvă foarte mult problema ocupării 
forţei de muncă într-un spațiu în care 
există foarte mulţi şomeri și foarte multe 
persoane caută un loc de muncă. 

Valoarea totală a finanţării este de 
peste 9 milioane de lei, bani proveniţi 
din fonduri europene, din POR. 

 
(Sursa:www.cciat.ro) 

 

APDRP devine Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale! 

 
În vederea îmbunătățirii capacității 

instituționale pentru implementarea PNDR 
2014 – 2020, APDRP se reorganizează și 
devine Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale (AFIR).  

Ordonanța care stabilește cadrul 
legislativ de organizare și funcționare a AFIR 
a fost aprobată de Guvern în data de 18 iunie 
2014.  

Reorganizarea Agenției vine în 
contextul începerii unei noi perioade de 
programare financiară la nivelul Uniunii 
Europene și al necesității de optimizare a 
activității, în sensul debirocratizării și 
eficientizării proceselor derulate de instituție, 
se arată în comunicatul APDRP. 

Conform unui comunicat emis de 
APDRP, procesul de reorganizare 
presupune:  

• aplicarea unor sisteme de 
management performante care vor asigura 
reducerea duratei de analizare a solicitărilor 
de finanțare; 

• descentralizarea unor activități la 
nivelul structurilor județene ale Agenției; 

• un control mult îmbunătățit al utilizării 
fondurilor plătite; 

• eliminarea unor procese complexe și 
greoaie (de exemplu, simplificarea procesului 
de achiziție de bunuri de către beneficiarii 
privați prin întocmirea de către Agenție a 
Bazei de date cu prețuri de referință); 

• reducerea timpului necesar pentru 
solicitarea fondurilor europene (de exemplu, 
prin implementarea sistemului de depunere 
on-line a Cererii de finanțare pentru 
majoritatea măsurilor de investiții disponibile 
prin PNDR). 

AFIR va prelua atât partea de 
implementare și monitorizare a SAPARD 
și PNDR 2007-2013, până la finalizarea 
acestora, cât și implementarea tehnică și 
financiară a PNDR 2014 – 2020, astfel încât 
reorganizarea Agenției va asigura derularea 
în bune condiții a managementului PNDR 
2007 – 2013, precum și absorbția eficientă a 
fondurilor europene puse la dispoziția 
României prin PNDR 2014 – 2020. 

 
(Sursa: www.apdrp.ro) 
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Un nou program în vederea 
eliminării barierelor electronice  

 
Comisia a adoptat recent un nou 

program care va ajuta statele membre să 
își modernizeze administrațiile și să ofere 
servicii digitale interoperabile la nivel 
național și european.  

Acest nou program, intitulat ISA2, 
este un element central al agendei digitale 
pentru Europa și se va baza pe reușitele 
predecesorului lui, ISA (Soluții de 
interoperabilitate pentru administrațiile 
publice europene), asigurând 
interacțiunea transfrontalieră și 
intersectorială fluidă, pe cale electronică, 
între administrațiile publice europene.  

Acest lucru este esențial deoarece 
tot mai mulți cetățeni lucrează și își 
schimbă domiciliul în alte state și tot mai 
multe întreprinderi operează în întreaga 
Uniune, aceștia fiind nevoiți să 
interacționeze frecvent, cu administrațiile 
statelor membre, pe cale electronică. 

Din păcate, probleme precum 
complexitatea modului de organizare, 
procedurile caduce și greoaie și lipsa de 
cooperare creează bariere electronice 
care îi împiedică să utilizeze eficient 
serviciile publice și afectează buna 
funcționare a pieței interne. 

Statele membre, fiind supuse unor 
presiuni ca urmare a crizei economice 
recente, au început deja să reducă 
sarcinile și costurile administrative, 
introducând serviciile digitale și 
îmbunătățind procesele operaționale.  

Cu toate acestea, dat fiind că aceste 
schimbări au loc adesea la nivel de 
serviciu, fără interoperabilitate între 
sectoare și la nivel european, ele creează 
foarte frecvent bariere electronice.  

Datorită activităților desfășurate mai 
mulți ani în sprijinul interoperabilității, al e-
guvernării și al datelor deschise, în 
prezent pot fi furnizate, datorită 
platformelor interoperabile, servicii publice 
caracterizate de o rapiditate, de o eficiență 
și de o calitate fără precedent.  

Un raport publicat luna trecută 
(Raportul pe 2014 al Comisiei privind 
e–guvernarea) arată că guvernele au 
încă mult de lucru pentru ca întreprinderile 
și cetățenii să aibă acces facil la serviciile 
publice online, chiar și în interiorul statului 
membru din care provin.  

În plus, serviciile publice 
transfrontaliere sunt disponibile online 
pentru resortisanții unui alt stat membru 
UE doar în proporție de 42 %, cu 30 de 
puncte procentuale mai puțin decât 
proporția în care serviciile publice sunt 
disponibile online pentru cetățenii țării. 

La nivel european, interoperabilitatea 
este necesară în numeroase domenii de 
politică ale Uniunii, cum ar fi piața internă, 
mediul, afacerile interne și justiția, vămile 
și fiscalitatea, sănătatea, identitatea 
electronică și achizițiile publice.  

Toate aceste domenii vor beneficia 
de ISA2, care se bazează pe experiența 
colectivă și pe rezultatele programelor 
desfășurate de Comisie timp de două 
decenii, care au sprijinit în primul rând 
stabilirea unor conexiuni electronice în 
cadrul administrațiilor publice, apoi 
disponibilitatea informațiilor pe internet, 
mijloacele electronice de colaborare a 
serviciilor publice și în prezent punerea în 
aplicare a serviciilor tranzacționale 
pretutindeni în Europa.  

ISA2 va viza perioada 2016-2020 și 
va dispune de un pachet financiar de 
131 de milioane de euro, înlocuind 
actualul program ISA, care a avut ca 
rezultat o serie de inițiative foarte 
valoroase, printre care se numără e-Prior 
(un sistem informatic pentru facturarea 
electronică și schimbul de documente 
privind achizițiile publice), sistemul de 
informare al pieței interne (IMI), care le 
permite autorităților naționale să facă 
schimb de informații), MT@EC (un 
serviciu de traducere automată în toate 
limbile oficiale destinat instituțiilor UE și 
statelor membre), precum și un sistem 
care permite colectarea online a 
declarațiilor de susținere pentru inițiativele 
cetățenești europene. 

 
(Sursa: http://ec.europa.eu/)  

http://ec.europa.eu/isa/
http://ec.europa.eu/isa/
http://ec.europa.eu/isa/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-egovernment-report-2014-shows-usability-online-public-services-improving-not-fast
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-egovernment-report-2014-shows-usability-online-public-services-improving-not-fast
http://ec.europa.eu/
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C o n t a c t: 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI 
JUDEȚUL TIMIȘ 

 
Bd. Revoluției din 1989 nr.17A 

Tel: 0256-493667, Fax: 0256-493132 
E-mail: contact@prefecturatimis.ro 

Web: www.prefecturatimis.ro 
 

Materialele prezentate în acest număr au 
fost preluate şi prelucrate, printre altele, 
din următoarele referințe bibliografice 
webologice: 
http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm 
http://ec.europa.eu/  
www.europarl.europa.eu 
www.madr.ro,  
www.apdrp.ro 
www.uvt.ro 
www.cciat.ro 
google.com/imagini 
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