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o Semestrul european – pachetul de iarnă: evaluarea progreselor înregistrate de statele 

membre în ceea ce privește îndeplinirea priorităților economice și sociale 

o Raportul de țară pentru România 

o Medicamente falsificate: noi norme pentru sporirea siguranței pacienților 

o #EUYoungMultipliers - Cei doi tineri multiplicatori europeni ai ED Iași, la Bruxelles 

o Continuă campania de promovare a alegerilor europene 2019 Europa ta, drepturile 

tale - Invitată – Andreea Șerban, tânăr multiplicator european 

 

Fotografiile lunii: 

 
 

Georgiana Crețu și Andreea Șerban, 

tineri multiplicatori europeni ai Centrului de Informare Europe Direct Iași, la Bruxelles 
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 Semestrul european – pachetul de iarnă: evaluarea progreselor înregistrate de statele 

membre în ceea ce privește îndeplinirea priorităților economice și sociale 

 

În evaluarea sa anuală a situației economice și sociale din statele membre, Comisia Europeană a subliniat, pe 

27 februarie 2019, necesitatea de a promova investițiile, de a urma politici fiscal-bugetare responsabile și de a pune în 

aplicare reforme bine concepute. Provocările variază în mod semnificativ de la o țară la alta și necesită măsuri de 

politică adecvate și hotărâte. 

Această analiză a provocărilor specifice fiecărei țări se înscrie în contextul unei economii europene care, în 

2019, ar urma să crească pentru al șaptelea an consecutiv, dar într-un ritm mai moderat. Rata de ocupare a forței de 

muncă a crescut până la un nivel record, iar rata șomajului a înregistrat un minim istoric. Finanțele publice s-au 

îmbunătățit, de asemenea, sub toate aspectele, deși unele țări se confruntă în continuare cu niveluri ridicate ale datoriei. 

Cu toate acestea, există în continuare provocări: nivelurile de productivitate rămân scăzute, îmbătrânirea populației se 

intensifică, iar schimbările tehnologice rapide au un impact semnificativ asupra piețelor forței de muncă. În unele state 

membre, veniturile reale ale gospodăriilor rămân sub nivelurile din perioada anterioară crizei. Șomajul în rândul 

tinerilor s-a redus în mod semnificativ, dar este în continuare inacceptabil de ridicat în unele state membre. Într-o 

perioadă de incertitudine mondială mai accentuată, este esențial ca statele membre ale UE să își intensifice măsurile 

menite să stimuleze productivitatea, să îmbunătățească reziliența economiilor lor și să se asigure că toți cetățenii 

beneficiază de creșterea economică. 

În urma publicării, în luna noiembrie, a analizei anuale a creșterii și a recomandării privind politica economică 

a zonei euro, care au stabilit prioritățile la nivel european, cele 28 de rapoarte de țară publicate astăzi pun accentul pe 

dimensiunea națională a semestrului european. Rapoartele furnizează o analiză detaliată a provocărilor economice și 

sociale specifice fiecărei țări. Rapoartele vor sta la baza discuțiilor cu statele membre privind opțiunile lor de politică 

națională, în perspectiva adoptării în luna aprilie a programelor lor naționale, și vor conduce la formularea, la sfârșitul 

primăverii, a recomandărilor anuale specifice fiecărei țări. 

Ca element de noutate al pachetului prezentat astăzi, Comisia lansează o discuție privind provocările și 

prioritățile în materie de investiții în statele membre și prezintă primele idei cu privire la modul în care fondurile UE, 

în special fondurile politicii de coeziune a UE, pot fi de ajutor în viitoarea perioadă de programare 2021-2027. Acest 

element de noutate va contribui, de asemenea, la asigurarea unei coerențe sporite între coordonarea politicilor 

economice și utilizarea fondurilor UE, care reprezintă o parte semnificativă a investițiilor publice în mai multe state 

membre. Noua orientare se reflectă în rapoartele de țară, la fiecare dintre acestea fiind atașată o nouă anexă privind 

posibila utilizare a viitoarelor fonduri ale politicii de coeziune a UE. 

 

Progresele înregistrate în ceea ce privește recomandările specifice fiecărei țări 

 

Rapoartele de țară evaluează progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a 

recomandărilor specifice fiecărei țări, formulate de Comisie în iulie 2018. În ansamblu, statele membre au realizat 

unele progrese sau mai multe progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a peste două treimi dintre recomandările 

formulate de la introducerea semestrului european în 2011. Statele membre au înregistrat cele mai importante progrese 

în ceea ce privește recomandările referitoare la serviciile financiare, ceea ce reflectă prioritatea acordată stabilizării și 

solidității sectorului financiar în urma crizei financiare. Progrese solide s-au înregistrat, de asemenea, în ceea ce 

privește reformele care facilitează crearea de locuri de muncă prin recurgerea la contracte pe durată nedeterminată și 

abordează segmentarea pieței forței de muncă. 

În ultimii ani, unul dintre mijloacele prin care Comisia urmărește să ajute statele membre să își intensifice 

eforturile de reformă este Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS), care vizează să ofere asistență 

tehnică tuturor statelor membre ale UE, la cererea acestora, pentru a le ajuta să conceapă și să pună în aplicare reforme 

care să favorizeze creșterea economică. Această asistență tehnică este acordată inclusiv pentru reformele evidențiate în 

recomandările specifice fiecărei țări. Comisia a adoptat, de asemenea, Programul de lucru pentru 2019 al Programului 

de sprijin pentru reforme structurale.În 2019, PSRS va oferi asistență tehnică unui număr de 26 de state membre în 

vederea derulării a peste 260 de proiecte. Acestea se adaugă celor peste 290 de proiecte selecționate în 2017 și 2018 
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Raportul de țară pentru România 

 

 Modelul de creștere economică al României, bazat pe cheltuielile consumatorilor, afectează capacitatea 

țării de a atinge în mod durabil nivelul de trai din UE. Reducerea cu aproape jumătate a creșterii PIB-ului în 2018, 

cauzată în mare parte de o încetinire a cheltuielilor consumatorilor, a scos în evidență limitele modelului de creștere 

economică al României. Creșterea puternică a salariilor, scăderea forței de muncă și lipsa de personal calificat riscă să 

submineze capacitatea României de a concura pe plan internațional. În plus, încrederea investitorilor este erodată de 

instabilitatea legislativă persistentă, de imprevizibilitatea procesului decizional, de calitatea instituțională scăzută și de 

slăbirea continuă a luptei împotriva corupției. Ratele inegalităților și sărăciei rămân ridicate, iar disparitățile regionale 

sunt din ce în ce mai mari. Asigurarea continuității cu reformele anterioare și trecerea la un model de creștere bazat pe 

investiții ar putea să înscrie economia pe o traiectorie sustenabilă către convergența cu nivelul de trai din UE și să 

contribuie la reducerea inegalității. 

În ciuda încetinirii semnificative înregistrate în 2018, creșterea rămâne solidă. După ce s-a situate la 7 % în 

2017, în 2018 creșterea PIB-ului real (ajustată cu inflația) a încetinit, ajungând la o valoare estimată de 4 %. Un nivel 

mai ridicat al inflației a afectat venitul disponibil și cheltuielile consumatorilor, principalul motor al creșterii 

economice. Creșterea puternică a importurilor de bunuri de consum, care au depășit exporturile, a dus la accentuarea 

deficitului de cont curent al României.  

Piața forței de muncă este supusă unor presiuni din ce în ce mai mari. Cea mai redusă rată a șomajului din 

ultimii zece ani (3,8 %), scăderea forței de muncă și o lipsă persistentă de personal calificat au condus la o ocupare 

aproape integrală a forței de muncă în România, ceea ce îngreunează procesul de recrutare și determină creșterea 

salariilor. Remunerațiile salariaților sunt mici comparativ cu media UE, dar majorarea puternică a acestora începând cu 

anul 2016, susținută și de creșterile salariului minim și ale salariilor din sectorul public, riscă să exercite presiuni 

asupra competitivității dacă nu va fi însoțită de măsuri corespunzătoare de impulsionare a productivității. 

Deficitul public a crescut, în special ca urmare a cheltuielilor cu salariile și a reducerilor fiscale. Cotele de 

impozitare au fost reduse în mod repetat, în timp ce salariile din sectorul public au crescut semnificativ din 2015 până 

în prezent și se prevede să mai fie majorate. În același timp, investițiile publice au scăzut în 2017 la cel mai redus nivel 

din perioada ulterioară aderării la UE și se preconizează că nu se vor redresa decât într-un ritm lent. Prin urmare, 

deficitul public a crescut semnificativ începând cu 2015 și se estimează că va depăși plafonul de 3 % din PIB impus de 

Pactul de stabilitate și de creștere, una dintre cauze fiind majorarea pensiilor. În iunie 2018, Consiliul a lansat la adresa 

României o nouă procedură aplicabilă abaterilor semnificative. Se estimează că până în 2019 deficitul structural se va 

menține stabil, în linii mari, situându-se la aproximativ 3,4 %, urmând să crească semnificativ în 2020. 

Stabilitatea sectorului financiar a fost pusă sub presiune. Măsurile adoptate recent de către parlament și 

guvern au creat riscuri la adresa stabilității sectorului financiar. Aceste măsuri ar putea avea un impact negativ asupra 

creditării și ar putea limita impactul politicii monetare; de asemenea, ar putea să anuleze îmbunătățirile continue din 

ultimii ani. În plus, modificările aduse normelor privind pensiile administrate privat au sporit imprevizibilitatea și este 

posibil să fi subminat viabilitatea pe termen lung a acestor pensii. Acest lucru poate limita dezvoltarea piețelor de 

capital și poate priva economia de o sursă importantă de finanțare pentru investițiile pe termen lung. Investițiile 

publice și private în infrastructură, educație, sănătate, incluziune socială și inovare ar îmbunătăți productivitatea și 

creșterea pe termen lung. Investițiile publice au fost modeste în ultimii ani și se preconizează că nu se vor redresa 

decât într-un ritm lent, în timp ce investițiile private ar putea fi afectate de o incertitudine din ce în ce mai mare. 

Investițiile în infrastructura de transport, energie și mediu ar consolida potențialul de creștere pe termen lung al 

economiei și ar avea un impact pozitiv asupra nivelului de trai al populației. 

Sistemul de învățământ nu îi pregătește suficient pe cursanți pentru ocuparea unui loc de muncă și o 

mai bună integrare socială. Asigurarea atingerii întregului potențial al forței de muncă din România înseamnă, 

totodată, și investiții în incluziunea socială și în domeniul sănătății. Creșterea finanțării publice și private pentru 

inovare ar ajuta economia României să se orienteze către activități cu valoare adăugată mai mare.  

 

Mai multe detalii despre Raportul de țară pentru România:  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-romania_ro.pdf 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-romania_ro.pdf
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Medicamente falsificate: noi norme pentru sporirea siguranței pacienților 

 

Falsificarea medicamentelor este de prea mult timp o amenințare gravă pentru sănătatea publică în 

UE. Se vor aplica noi norme privind elementele de siguranță pentru medicamentele eliberate pe bază de 

rețetă care sunt vândute în UE. 

 
 De la 9 februarie 2019, industria va trebui să aplice un cod de bare 2-D și un dispozitiv de protecție 

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

farmaciile online, și spitalele vor trebui să verifice autenticitatea medicamentelor înainte de a le elibera 

pacienților. Acesta este ultimul pas în transpunerea Directivei privind medicamentele falsificate, adoptată în 

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

”Cu toate că va trebui să depunem mai multe eforturi, după lansarea sistemului, pentru a ne asigura 

că noul sistem funcționează corespunzător în întreaga UE, sunt optimist că oferim cetățenilor încă o măsură 

de siguranță pentru a-i proteja de pericolele asociate cu medicamentele neautorizate, ineficiente sau 

periculoase”, a declarat comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis. 

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

asemenea, să rămână pe piață până la data lor de expirare. Noul sistem de verificare de la un capăt la altul va 

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

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

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

Cei doi tineri multiplicatori europeni ai ED Iași, la Bruxelles  

 

Andreea Șerban, Doctorand,  

Facultatea de Drept,   

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  

Tânăr multiplicator european –  Europe Direct Iași 

 

La inițiativa Comisiei Europene și a rețelei Centrelor de Informare Europe Direct din 27 de state 

membre ale Uniunii Europene, la Bruxelles, în perioada 18-19 Februarie 2019, a avut loc lansarea 

programului Tineri Multiplicatori Europeni, la care au participat 200 de tineri interesați de agenda 

europeană. 

Din partea Centrului de Informare Europe Direct Iași au participat Andreea Șerban, doctorand la 

Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Georgiana Crețu, masterandă 

în Studii Europene cu specialitatea pe guvernanță și politici europene la Facultatea de  Drept din cadrul 

Universității din Louvain, Belgia. 

 

Programul Tineri multiplicatori europeni 

urmărește implicarea tinerilor în activitățile de 

promovare a valorilor europene și aducerea 

Uniunii Europene mai aproape de cetățeni 

printr-o continuă campanie de informare 

privind acțiunile relevante care caracterizează 

procesul democratic european. Prin această 

inițiativă, Comisia Europeană și-a propus, pe 

termen lung, crearea unei comunități de tineri 

implicați și interesați de activitatea Uniunii 

Europene care să își împărtășească 

experiențele și să facă schimb de idei și 

practici în vederea realizării unor proiecte cu  

Sursa foto: © Simon Pugh 

Andreea Șerban (stânga) și Georgiana Crețu (dreapta) 

specific european în mediile și locurile de proveniență. De asemenea, având în vedere alegerile pentru 

Parlamentul European din 23-26 mai 2019, rolul acestor multiplicatori este acela de a găsi modalități 

eficiente de a angrena tinerii, în special alegătorii pentru prima dată, din România și celelalte state membre 

ale Uniunii Europene, în dezbaterea și procesul de votare pentru viitorul Europei.  

Evenimentul de lansare a programului s-a desfășurat în perioada 18-19 ianuarie la Bruxelles, fiind 

organizat sub forma unei suite de ateliere tematice informative și sesiuni informale în care participanții au 

putut să comunice și să participe activ la dezbaterile pe teme europene de interes.  

Printre invitați și vorbitori s-au numărat, din partea Comisiei Europene, Sixtine Bouygues – 

Directorul adjunct al Directoratului General Comunicare, Aura Salla – consilier pentru comunicare în 

Centrul European de Strategie Politică,  Alessandro Giordani și Mariyana Nacheva din partea Directoratului 
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General Comunicare, Stephen Clark – coordonatorul departamentului pentru Alegeri Europene 2019 și 

Alexander Winterstein – purtător de cuvânt adjunct al Comisiei Europene.  

Prezentările și discuțiile au avut în vedere în primul rând activitatea parcursă de instituțiile europene 

în ceea ce privește politicile de implicare a tinerilor.  

Au fost prezenți și reprezentanți ai Centrelor Europe Direct din Duisburg, Nijmegen și Sofia, precum 

și din partea Centrelor de Documentare Europeană din Cluj-Napoca și Nicosia. 

Tinerii multiplicatori au dobândit relevante 

informații și aptitudini care să îi ajute să propage 

mesajul european și în comunitățile din care 

provin prin diverse canale. 

La Iași, programul deja a luat amploare prin 

realizarea de către Centrul informativ Europe 

Direct prin colaborarea cu Andreea Șerban, a 

două ateliere informative în liceele din Pașcani, 

județul Iași, Liceul Teoretic „Miron Costin” și 

Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, 

structurate sub forma unei conferințe de presă în 

care elevii au aflat despre funcționarea Uniunii 

Europene, oportunitățile de studiu și dezvoltare 

personală și profesională în UE, dar și  despre 

 
Sursa foto: © Simon Pugh 

Georgiana Crețu (stânga) și Andreea Șerban (dreapta), 

între ele, alți tineri multiplicatori europeni 

campania #DeDataAstaVotez, de promovare a participării la scrutinul pentru Parlamentul European. 

De asemenea, în perioada 5-10 martie 2019, mesajul tinerilor multiplicatori va ajunge și Model 

European Union  Iasi, ediția a 3-a, un program internațional în cadrul căruia participanții vor simula procesul 

legislativ al Uniunii Europene în calitate de miniștri în Consiliu sau Membri ai Parlamentului European, 

program . 

Programul Tineri multiplicatori europeni reprezintă o primă etapă în demersul Uniunii Europene de a 

ajunge mai aproape de cetățeni prin mobilizarea tinerilor prin activități interactive și de interes, promovând 

valorile europene. 

 

Continuă campania de promovare a alegerilor europene 2019  Europa ta, drepturile tale 

Invitată – Andreea Șerban, tânăr multiplicator european 

 

În luna mai, cetățenii europeni vor avea ocazia să își aleagă reprezentanții în Parlamentul European. 

Pentru a promova drepturile cetățenilor europeni, mai ales pe cel de a vota și de a fi votat și pentru a 

face cât mai cunoscute alegerile europarlamentare și importanța lor pentru viitorul Europei, Centrul de 

Informare Europe Direct Iași desfășoară campania de informare Europa ta, drepturile tale.  
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Astfel, 27 februarie a fost o zi plină pentru tinerii mironiști pășcăneni. Ambasadorii juniori de la 

Liceul Teoretic ”Miron Costin” din Pașcani au luat-o la întrebări, ca niște veritabili jurnaliști, pe Andreea 

Șerban, tânăr multiplicator european. 

Prin metoda non-formală a conferinței de presă, tinerii au organizat un adevărat dialog cetățenesc 

despre alegerile europarlamentare din mai, despre cum văd ei Uniunea Europeană și cum pot, împreună, 

determina viitorul Uniunii. 

 

  

 

 

Pentru a învăța direct cum funcționează instituțiile europene, Andreea și echipa de desfășurare a 

Model European Union Iași 2019 i-au invitat pe juniori la lucrările MEU Iași care vor avea loc între 5 și 10 

martie. Aici, ambasadorii juniori din Pașcani vor avea ocazia să întâlnească tineri din întreaga Europă, care 

vor fi, pentru câteva zile, membri ai Parlamentului European sau ai Consiliului. 

Tot pe 27 februarie, Andreea a fost și invitata principală a tinerilor curioși de la Colegiul Tehnic de 

Căi Ferate ”Unirea” din Pașcani. Simulând o conferință de presă, tinerii cetățeni europeni au aflat de la 

Andreea motivele pentru care fiecare vot în parte este important pentru fiecare dintre noi și pentru viitorul 

nostru comun în Uniunea Europeană. 

 


