
CETĂŢENII 

MOBILI AI UE

SE DIGITALIZEAZĂ
CU AJUTORUL

PROIECTULUI 

EUReKA!

EȘTI UN CETĂŢEAN

EUROPEAN ȘI PROFIŢI DE

MOBILITATEA FORŢEI DE

MUNCA?
În acest caz trebuie să știi că orice cetăţean al UE are drept de

muncă și de ședere pe teritoriul unui alt stat membru, fără a fi

supus discriminării din cauza naţionalităţii, etniei, convingerilor

religioase, orientării sexuale. Libera circulaţie a persoanelor este

una dintre libertăţile fundamentale garantate de Tratatul Uniunii

Europene (art. 3, 39, 40) și de către legislaţia comunitară.



O mai bună mobilitate a lucrătorilor contribuie la

progresul economic și social, la obţinerea unui înalt

nivel de ocupare a forţei de muncă și la asigurarea

unei dezvoltări sustenabile și echilibrate. De

asemenea, permite economiei europene, pieţei

muncii și lucrătorilor să se adapteze, cu mai multa

flexibilitate și eficienţă, la realitatea atât de

schimbătoare a economiei mondiale, caracterizata de

o puternică concurenţă, favorizând și o mai strânsă

integrare politică în cadrul UE.

PROIECTUL EUReKA



Dar atunci când călătorești, nu este întotdeauna ușor

să te orientezi:

 

Care sunt drepturile mele? La ce fel de servicii am

acces? Cum fac să mă integrez?

 

Începând cu probleme de natură practică pe care le

întâmpini când ești în căutarea unei locuinţe, unui loc

de muncă, când ai nevoie de asistenţă sanitară și

până la problemele care privesc îmbunătăţirea

calităţii vieţii cetăţenilor: pentru toate aceste

situaţii există acum EUReKA…!
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Portalul web și aplicaţia EUReKA oferă un

acces online mai ușor la informaţii practice,

asistentă și servicii specifice la nivel local, în

6 dintre statele membre UE (Croaţia, Franţa,

Germania, Italia, Portugalia și România), cu

informaţii traduse în mai multe limbi. Toate

informaţiile cheie necesare în vederea

exercitării drepturilor tale de liberă circulaţie

sunt acum disponibile aici:

https://key4mobility.eu

App Store                                  Google Play

Proiect cofinanţat prin Programul Uniunii

Europene “Drepturi, Egalitate și Cetăţenie”

(REC - Rights, Equality and Citizenship)

Follow us

https://key4mobility.eu/
https://www.facebook.com/EURightsAccessEUReKA/?fref=mentions&__tn__=K-R
https://twitter.com/eureka_eurights

