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II
(Acte fără caracter legislativ)

ACORDURI INTERNAŢIONALE
DECIZIA (UE) 2018/254 A CONSILIULUI
din 15 februarie 2018
privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea
accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți
de citire a materialelor imprimate
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114, coroborat cu articolul 218
alineatul (6) litera (a) punctul (v),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),
întrucât:
(1)

Din data de 22 ianuarie 2011, în temeiul Deciziei 2010/48/CE a Consiliului (2), Uniunea are obligația de
a respecta Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, ale cărei dispoziții au devenit
parte integrantă a ordinii juridice a Uniunii.

(2)

La 26 noiembrie 2012, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze, în numele Uniunii, un acord internațional în
cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) pentru îmbunătățirea accesului la cărți al
persoanelor cu dificultăți de citire a materialelor imprimate.

(3)

În urma încheierii cu succes a respectivelor negocieri, la 27 iunie 2013 a fost adoptat Tratatul de la Marrakesh
pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu
dificultăți de citire a materialelor imprimate (denumit în continuare „Tratatul de la Marrakesh”). Tratatul de la
Marrakesh a intrat în vigoare la 30 septembrie 2016.

(4)

În conformitate cu Decizia 2014/221/UE a Consiliului (3), Tratatul de la Marrakesh a fost semnat în numele
Uniunii la 30 aprilie 2014, sub rezerva încheierii sale.

(5)

Tratatul de la Marrakesh stabilește un set de norme internaționale care garantează existența, la nivel național,
a unor limitări sau excepții ale dreptului de autor în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere
sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Tratatul de la Marrakesh are drept scop și permiterea
schimbului transfrontalier de exemplare ale operelor publicate care au fost realizate într-un format accesibil în
temeiul acestor limitări sau excepții ale dreptului de autor. Astfel, Tratatul de la Marrakesh va facilita accesul la
operele publicate al beneficiarilor săi din interiorul și din afara Uniunii.

(1) Aprobarea din 18 ianuarie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
(2) Decizia 2010/48/CE a Consiliului din 26 noiembrie 2009 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției Națiunilor
Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (JO L 23, 27.1.2010, p. 35).
(3) Decizia 2014/221/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh
pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire
a materialelor imprimate (JO L 115, 17.4.2014, p. 1).
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(6)

La 13 septembrie 2017, au fost adoptate Regulamentul (UE) 2017/1563 al Parlamentului European și al
Consiliului (1) și Directiva (UE) 2017/1564 a Parlamentului European și a Consiliului (2), care pun în aplicare
obligațiile Uniunii în temeiul Tratatului de la Marrakesh.

(7)

În temeiul articolului 19 litera (b) din Tratatul de la Marrakesh, în cazul Uniunii, data efectivă la care devine parte
la Tratatul de la Marrakesh este de trei luni de la data depunerii instrumentului de ratificare sau de aderare la
directorul general al OMPI. Este oportun să se alinieze această dată cu data până la care statele membre urmează
să transpună Directiva (UE) 2017/1564 și cu data de la care se aplică Regulamentul (UE) 2017/1563. Prin
urmare, depunerea instrumentului de ratificare ar trebui să aibă loc începând cu trei luni înainte de data până la
care statele membre urmează să transpună Directiva (UE) 2017/1564 și de la care Regulamentul (UE) 2017/1563
devine aplicabil.

(8)

Încheierea Tratatului de la Marrakesh ține de competența exclusivă a Uniunii (3), Tratatul de la Marrakesh ar
trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii, Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele
publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate.
Textul Tratatului de la Marrakesh se atașează la prezenta decizie.
Articolul 2
Președintele Consiliului desemnează persoana împuternicită sau persoanele împuternicite să depună, în numele Uniunii,
instrumentul de ratificare prevăzut la articolul 19 litera (b) din Tratatul de la Marrakesh.
Depunerea are loc începând cu 12 iulie 2018.
Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 15 februarie 2018.
Pentru Consiliu
Președintele
K. VALCHEV

(1) Regulamentul (UE) 2017/1563 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 septembrie 2017 privind schimbul transfrontalier
între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și
drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate
(JO L 242, 20.9.2017, p. 1).
(2) Directiva (UE) 2017/1564 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 septembrie 2017 privind anumite utilizări permise ale
anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu
deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea
anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 242, 20.9.2017, p. 6).
(3) Avizul Curții de Justiție din 14 februarie 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.
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TRADUCERE

TRATATUL DE LA MARRAKESH
pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere
sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate
PREAMBUL
PĂRȚILE CONTRACTANTE,
REAMINTIND principiile nediscriminării, egalității de șanse, accesibilității și participării și integrării depline și efective în

societate, proclamate în Declarația Universală a Drepturilor Omului și în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind
drepturile persoanelor cu handicap,
CONȘTIENTE de problemele care împiedică dezvoltarea completă a persoanelor cu deficiențe de vedere sau cu alte

dificultăți de citire a materialelor imprimate, care le limitează libertatea de exprimare, inclusiv libertatea de a căuta, de
a primi și de a comunica informații și idei de toate tipurile în condiții egale cu alte persoane, inclusiv prin toate formele
de comunicare pe care le aleg, exercitarea dreptului la educație și posibilitatea de a desfășura activități de cercetare,
SUBLINIIND importanța protecției dreptului de autor ca stimulent și recompensă pentru creațiile literare și artistice și

a sporirii posibilităților tuturor persoanelor, inclusiv ale celor cu deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de citire
a materialelor imprimate, de a participa la viața culturală a comunității, de a se bucura de artă și de a împărtăși
progresele științifice și beneficiile acestora,
CONȘTIENTE de obstacolele care le împiedică pe persoanele cu deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de citire

a materialelor imprimate să beneficieze de șanse egale în societate și de necesitatea atât de a spori numărul operelor în
format accesibil, cât și de a îmbunătăți circulația acestor opere,
ȚINÂND CONT de faptul că majoritatea persoanelor cu deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de citire a materialelor

imprimate trăiesc în țările în curs de dezvoltare și în țările cel mai puțin dezvoltate,
RECUNOSCÂND că, în pofida diferențelor dintre legislațiile naționale privind dreptul de autor, impactul pozitiv al noilor

tehnologii ale informației și comunicațiilor asupra vieții persoanelor cu deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de
citire a materialelor imprimate poate fi sporit de un cadru juridic consolidat la nivel internațional,
RECUNOSCÂND că, deși multe state membre au prevăzut, în legislațiile lor naționale privind dreptul de autor, limitări și

excepții în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de citire a materialelor imprimate, operele
disponibile într-un format accesibil pentru aceste persoane sunt în continuare insuficiente, precum și că sunt necesare
resurse considerabile pentru eforturile lor de a face operele accesibile acestor persoane, iar lipsa posibilităților de a face
schimb transfrontalier de exemplare în format accesibil a impus dublarea acestor eforturi,
RECUNOSCÂND atât rolul important al titularilor de drepturi pentru a face operele lor accesibile persoanelor cu

deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de citire a materialelor imprimate, cât și importanța instituirii unor limitări și
excepții adecvate pentru a face operele accesibile persoanelor respective, mai ales atunci când piața nu este în măsură să
asigure un astfel de acces,
RECUNOSCÂND că este necesar să se mențină echilibrul între protecția eficace a drepturilor autorilor și interesul public

mai larg, în special în ceea ce privește educația, cercetarea și accesul la informații, și că acest echilibru trebuie să
faciliteze accesul efectiv și oportun la opere al persoanelor cu deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de citire
a materialelor imprimate,
REAFIRMÂND obligațiile care le revin părților contractante în temeiul tratatelor internaționale existente în ceea ce privește

protecția dreptului de autor și importanța și flexibilitatea testului în trei etape pentru limitările și excepțiile stabilite la
articolul 9 alineatul (2) din Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice și în alte instrumente
internaționale,
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REAMINTIND importanța recomandărilor Agendei de dezvoltare, adoptate în 2007 de către Adunarea Generală

a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), al căror scop este de a asigura integrarea considerentelor de
dezvoltare în activitatea Organizației,
RECUNOSCÂND importanța sistemului internațional al dreptului de autor și dorind să armonizeze limitările și excepțiile

pentru a facilita accesul la opere și utilizarea lor de către persoane cu deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de citire
a materialelor imprimate,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1
Relația cu alte convenții și tratate
Nicio dispoziție a prezentului tratat nu permite derogarea de la obligațiile pe care părțile contractante le au unele față de
celelalte în temeiul altor tratate și nici nu aduce atingere drepturilor pe care le are o parte contractantă în temeiul altor
tratate.

Articolul 2
Definiții
În sensul prezentului tratat:
(a) „opere” înseamnă opere literare și artistice în sensul articolului 2 alineatul (1) din Convenția de la Berna pentru
protecția operelor literare și artistice, sub formă de text, notații și/sau ilustrații conexe, publicate sau puse la
dispoziția publicului pe orice tip de suport (1);
(b) „exemplar în format accesibil” înseamnă un exemplar al unei opere care se prezintă într-un mod sau o formă
alternativă și care îi permite persoanei beneficiare să aibă acces la operă, inclusiv acces în condiții la fel de viabile și
confortabile ca cele de care se bucură o persoană fără deficiențe de vedere sau alte dificultăți de citire a materialelor
imprimate. Exemplarul în format accesibil este utilizat exclusiv de persoanele beneficiare și trebuie să respecte
integritatea operei originale, ținând cont în mod corespunzător de modificările necesare pentru ca opera să devină
accesibilă în formatul alternativ și de nevoile în materie de accesibilitate ale persoanelor beneficiare;
(c) „entitate autorizată” înseamnă o entitate care este autorizată sau recunoscută de guvern în vederea furnizării, fără
scop lucrativ, către persoane beneficiare, de servicii de educație, formare pedagogică, citire adaptativă sau acces la
informații. Aceasta include, de asemenea, o instituție guvernamentală sau organizație fără scop lucrativ care oferă
aceleași servicii persoanelor beneficiare ca una dintre activitățile sale de bază sau dintre obligațiile sale institu
ționale (2).
Entitatea autorizată stabilește și aplică practici proprii:
(i)

pentru a stabili că persoanele pe care le servește sunt persoane beneficiare;

(ii) pentru a limita distribuirea și punerea la dispoziție a exemplarelor în format accesibil la persoanele beneficiare și/sau
la entitățile autorizate;
(iii) pentru a descuraja reproducerea, distribuirea și punerea la dispoziție de exemplare neautorizate; și
(iv) pentru a trata exemplarele operelor și evidența acestora cu atenția corespunzătoare, respectând totodată viața privată
a persoanelor beneficiare în conformitate cu articolul 8.
(1) Declarație comună privind articolul 2 litera (a): În sensul prezentului tratat, se înțelege că această definiție include astfel de opere în
format audio, cum ar fi cărțile audio.
(2) Declarație comună privind articolul 2 litera (c): În sensul prezentului tratat, se înțelege că „entitățile recunoscute de guvern” pot include
entitățile care primesc sprijin financiar din partea guvernului în vederea furnizării, fără scop lucrativ, către persoane beneficiare, de
servicii de educație, formare pedagogică, citire adaptativă sau acces la informații.

21.2.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 48/5

Articolul 3
Persoanele beneficiare
O persoană beneficiară este o persoană care:
(a) este nevăzătoare;
(b) are deficiențe de vedere sau un handicap de percepție sau de citire care nu poate fi corectat pentru a obține o funcție
vizuală echivalentă în esență cu cea a unei persoane fără astfel de deficiențe sau un astfel de handicap și care, drept
urmare, nu poate citi opere imprimate în aceeași măsură, în esență, ca o persoană fără astfel de deficiențe sau un
astfel de handicap; sau (1)
(c) este incapabilă, din cauza unui handicap fizic, să țină în mână ori să manipuleze o carte sau să își concentreze
privirea sau să își miște ochii într-o măsură care ar fi acceptabilă în mod obișnuit pentru citire,
indiferent de orice alte dizabilități.

Articolul 4
Limitările și excepțiile din legislațiile naționale privind exemplarele în format accesibil
(1) (a) În legislațiile lor naționale privind dreptul de autor, părțile contractante prevăd o excepție sau o limitare
a dreptului de reproducere, a dreptului de distribuire și a dreptului de a pune operele la dispoziția publicului,
astfel cum sunt prevăzute în Tratatul OMPI privind drepturile de autor (WCT), pentru a facilita disponibilitatea
operelor sub formă de exemplare în format accesibil pentru persoanele beneficiare. Limitarea sau excepția
prevăzută în legislația națională ar trebui să permită modificările necesare pentru a face opera accesibilă în
formatul alternativ.
(b) Părțile contractante pot prevedea, de asemenea, o excepție sau o limitare a dreptului de interpretare sau execuție
publică pentru a facilita accesul persoanelor beneficiare la opere.
(2) Părțile contractante pot respecta cerințele articolului 4 alineatul (1) în privința tuturor drepturilor identificate în
dispozițiile respective prin prevederea unei limitări sau a unei excepții în legislația lor națională privind dreptul de autor
pentru ca:
(a) entităților autorizate să li se permită, fără o autorizare din partea titularului dreptului de autor, să realizeze un
exemplar în format accesibil al unei opere, să obțină de la altă entitate autorizată un exemplar în format accesibil și
să furnizeze exemplarele respective persoanelor beneficiare prin orice mijloace, inclusiv prin împrumut necomercial
sau prin comunicații electronice cu sau fără fir și să întreprindă orice acțiuni intermediare pentru a realiza aceste
obiective, atunci când sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
(i)

entitatea autorizată care dorește să desfășoare activitatea menționată are acces legal la opera respectivă sau la un
exemplar al operei respective;

(ii) opera este convertită într-un exemplar în format accesibil care poate include orice mijloace necesare pentru
a parcurge informațiile în formatul accesibil, dar nu introduce alte modificări decât cele necesare pentru a face
opera accesibilă persoanei beneficiare;
(iii) exemplarele în format accesibil respective sunt furnizate exclusiv pentru uzul persoanelor beneficiare; și
(iv) activitatea se desfășoară fără scop lucrativ;
și
(1) Declarație comună privind articolul 3 litera (b): Niciun element al acestei formulări nu implică faptul că „nu poate fi corectat” impune
utilizarea tuturor procedurilor medicale de diagnosticare și a tuturor tratamentelor posibile.
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(b) o persoană beneficiară sau o persoană care acționează în numele acesteia, inclusiv persoana în a cărei îngrijire se află
sau persoana care îi acordă asistență cu titlu principal, să poată realiza un exemplar în format accesibil al unei opere
pentru uzul personal al persoanei beneficiare sau să poată asista în orice alt mod persoana beneficiară cu scopul de
a realiza și a utiliza exemplare în format accesibil, în cazul în care persoana beneficiară are acces legal la opera
respectivă sau la un exemplar al operei respective.
(3) Părțile contractante pot respecta cerințele articolului 4 alineatul (1) prin prevederea altor limitări sau excepții în
legislația lor națională privind dreptul de autor, în temeiul articolelor 10 și 11 (1).
(4) Părțile contractante pot restrânge limitările sau excepțiile prevăzute în temeiul prezentului articol la operele care,
în formatul accesibil respectiv, nu pot fi obținute pe cale comercială în condiții rezonabile pentru persoanele beneficiare
de pe piața în cauză. Orice parte contractantă care utilizează această posibilitate declară acest lucru într-o notificare
depusă la directorul general al OMPI în momentul ratificării sau acceptării prezentului tratat sau al aderării la acesta ori
sau în orice alt moment ulterior (2).
(5) În legislația națională se stabilește dacă limitările sau excepțiile prevăzute în temeiul prezentului articol fac
obiectul unei remunerări.

Articolul 5
Schimbul transfrontalier de exemplare în format accesibil
(1) Părțile contractante prevăd că, dacă un exemplar în format accesibil este realizat în temeiul unei limitări, al unei
excepții sau prin efectul legii, exemplarul respectiv în format accesibil poate fi distribuit sau pus la dispoziție de
o entitate autorizată unei persoane beneficiare sau unei entități autorizate din altă parte contractantă (3).
(2) Părțile contractante pot respecta cerințele articolului 5 alineatul (1) prin prevederea unei limitări sau a unei
excepții în legislația lor națională privind dreptul de autor pentru ca:
(a) entităților autorizate să li se permită, fără o autorizare din partea titularului de drepturi, să distribuie sau să pună la
dispoziție, unei entități autorizate din altă parte contractantă, exemplare în format accesibil pentru uzul exclusiv al
persoanelor beneficiare; și
(b) entităților autorizate să li se permită, fără o autorizare din partea titularului de drepturi și în temeiul articolului 2
litera (c), să distribuie sau să pună la dispoziție exemplare în format accesibil unei persoane beneficiare din altă parte
contractantă;
cu condiția ca, înaintea distribuirii sau a punerii la dispoziție, entitatea autorizată de origine să nu fi știut sau să nu fi
avut motive întemeiate să știe că exemplarul în format accesibil va fi utilizat pentru alte persoane decât persoanele
beneficiare (4).
(3) Părțile contractante pot respecta cerințele articolului 5 alineatul (1) prin prevederea altor limitări sau excepții în
legislația lor națională privind dreptul de autor, în temeiul articolului 5 alineatul (4) și al articolelor 10 și 11.
(4) (a) Atunci când o entitate autorizată dintr-o parte contractantă primește exemplare în format accesibil în temeiul
articolului 5 alineatul (1) și acea parte contractantă nu are obligații în temeiul articolului 9 din Convenția de la
Berna, aceasta se asigură, în conformitate cu sistemul și practicile sale juridice, că exemplarele în format accesibil
sunt reproduse, distribuite sau puse la dispoziție doar în folosul persoanelor beneficiare din jurisdicția părții
contractante în cauză.
(1) Declarație comună privind articolul 4 alineatul (3): Se înțelege că acest alineat nu reduce și nici nu extinde domeniul de aplicare al
limitărilor și excepțiilor permise în temeiul Convenției de la Berna în ceea ce privește dreptul de traducere cu privire la persoanele cu
deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de citire a materialelor imprimate.
(2) Declarație comună privind articolul 4 alineatul (4): Se înțelege că o cerință privind disponibilitatea comercială nu aduce atingere
verificării conformității unei limitări sau excepții cu testul în trei etape.
(3) Declarație comună privind articolul 5 alineatul (1): Se înțelege că nicio dispoziție a prezentului tratat nu reduce sau extinde domeniul de
aplicare al drepturilor exclusive prevăzute în orice alt tratat.
(4) Declarație comună privind articolul 5 alineatul (2): Se înțelege că, pentru a distribui sau a pune la dispoziție exemplare în format accesibil
direct unei persoane beneficiare din altă parte contractantă, ar putea fi oportun ca o entitate autorizată să aplice alte măsuri cu scopul de
a confirma că persoana pe care o servește este o persoană beneficiară și să își urmeze practicile proprii, astfel cum sunt descrise la
articolul 2 litera (c).
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(b) Distribuirea și punerea la dispoziție de exemplare în format accesibil de către o entitate autorizată în temeiul
articolului 5 alineatul (1) sunt limitate la jurisdicția respectivă, cu excepția cazului în care partea contractantă
este parte la Tratatul OMPI privind drepturile de autor sau restrânge în alt mod limitările și excepțiile puse în
aplicare în temeiul prezentului tratat cu privire la dreptul de distribuire și la dreptul de punere la dispoziția
publicului la anumite cazuri speciale care nu aduc atingere exploatării normale a operei și nu cauzează un
prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale titularului de drepturi (1) (2).
(c) Nicio dispoziție a prezentului articol nu afectează stabilirea a ceea ce anume constituie un act de distribuire sau
un act de punere la dispoziția publicului.
(5)

Nicio dispoziție a prezentului tratat nu poate fi utilizată pentru a aborda chestiunea epuizării drepturilor.

Articolul 6
Importul de exemplare în format accesibil
În măsura în care legislația națională a unei părți contractante permite unei persoane beneficiare, unei persoane care
acționează în numele acesteia sau unei entități autorizate să realizeze un exemplar în format accesibil al unei opere,
legislația națională a părții contractante respective le permite, de asemenea, să importe un exemplar în format accesibil
în folosul persoanelor beneficiare, fără autorizarea titularului de drepturi (3).

Articolul 7
Obligații referitoare la măsurile tehnice
Părțile contractante iau măsurile necesare, dacă este nevoie, pentru a garanta că, atunci când oferă o protecție juridică
corespunzătoare și căi de atac eficiente împotriva eludării măsurilor tehnice eficace, această protecție juridică nu
împiedică persoanele beneficiare să beneficieze de limitările și excepțiile prevăzute în prezentul tratat (4).

Articolul 8
Respectarea vieții private
Atunci când pun în aplicare limitările și excepțiile prevăzute în prezentul tratat, părțile contractante se străduiesc să
protejeze viața privată a persoanelor beneficiare în condiții egale cu celelalte persoane.

Articolul 9
Cooperarea pentru facilitarea schimbului transfrontalier
(1) Părțile contractante se străduiesc să favorizeze schimbul transfrontalier de exemplare în format accesibil,
încurajând punerea în comun voluntară a informațiilor pentru a ajuta entitățile autorizate să se identifice reciproc. Biroul
internațional al OMPI înființează, în acest scop, un punct de acces la informații.
(1) Declarație comună privind articolul 5 alineatul (4) litera (b): Se înțelege că nicio dispoziție a prezentului tratat nu impune sau nu
presupune ca o parte contractantă să adopte sau să aplice testul în trei etape în afara obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului
instrument sau al altor tratate internaționale.
(2) Declarație comună privind articolul 5 alineatul (4) litera (b): Se înțelege că nicio dispoziție a prezentului tratat nu obligă o parte
contractantă să ratifice sau să adere la WCT sau să respecte vreuna dintre dispozițiile sale și nicio dispoziție a prezentului tratat nu aduce
atingere drepturilor, limitărilor și excepțiilor prevăzute în WCT.
(3) Declarație comună privind articolul 6: Se înțelege că, atunci când își îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul articolului 6, părțile
contractante beneficiază de aceleași dispoziții flexibile precum cele prevăzute la articolul 4.
(4) Declarație comună privind articolul 7: Se înțelege că entitățile autorizate, în diverse circumstanțe, aleg să aplice măsuri tehnice în
procesul de realizare, de distribuire și de punere la dispoziție a exemplarelor în format accesibil și nicio dispoziție a prezentului articol nu
împiedică astfel de practici atunci când sunt conforme cu legislația națională.
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(2) Părțile contractante se angajează să își asiste entitățile autorizate care desfășoară activitățile menționate la
articolul 5 să pună la dispoziția părților interesate și a publicului, după caz, informații privind practicile lor prevăzute la
articolul 2 litera (c), atât prin punerea în comun a informațiilor de către entitățile autorizate, cât și prin punerea la
dispoziție de informații privind politicile și practicile lor, inclusiv în legătură cu schimbul transfrontalier de exemplare în
format accesibil.
(3) Biroul internațional al OMPI este invitat să comunice informații, atunci când sunt disponibile, referitoare la
funcționarea prezentului tratat.
(4) Părțile contractante recunosc importanța cooperării internaționale și a promovării acesteia, în sprijinul eforturilor
naționale pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor prezentului tratat (1).

Articolul 10
Principii generale privind punerea în aplicare
(1)

Părțile contractante se angajează să adopte măsurile necesare pentru a asigura aplicarea prezentului tratat.

(2) Nimic nu poate împiedica părțile contractante să stabilească metoda cea mai potrivită de punere în aplicare
a dispozițiilor prezentului tratat în cadrul sistemului și practicilor lor juridice (2).
(3) Părțile contractante pot exercita drepturile și pot îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentului tratat
prin limitări sau excepții destinate specific în folosul persoanelor beneficiare, prin alte limitări sau excepții ori printr-o
combinație a acestora, în cadrul sistemului și practicilor lor juridice naționale. Acestea pot include acte judiciare,
administrative sau normative în folosul persoanelor beneficiare, referitoare la practici, aranjamente sau utilizări echitabile
pentru a răspunde nevoilor acestora în conformitate cu drepturile și obligațiile care le revin părților contractante în
temeiul Convenției de la Berna, al altor tratate internaționale și al articolului 11.

Articolul 11
Obligații generale privind limitările și excepțiile
Atunci când adoptă măsurile necesare pentru a asigura aplicarea prezentului tratat, o parte contractantă poate exercita
drepturile și respectă obligațiile care îi revin în temeiul Convenției de la Berna, al Acordului privind aspectele legate de
comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală și al Tratatului OMPI privind drepturile de autor, inclusiv al interpre
tărilor lor comune, astfel încât:
(a) în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Convenția de la Berna, părțile contractante să poată permite
reproducerea operelor în anumite cazuri speciale, cu condiția ca o astfel de reproducere să nu aducă atingere
exploatării normale a operei și să nu cauzeze un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale autorului;
(b) în conformitate cu articolul 13 din Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate
intelectuală, părțile contractante să restrângă limitările sau excepțiile de la drepturile exclusive la anumite cazuri
speciale care nu aduc atingere exploatării normale a operei și nici nu cauzează un prejudiciu nejustificat intereselor
legitime ale titularului dreptului;
(c) în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Tratatul OMPI privind drepturile de autor, părțile contractante să
poată prevedea limitări sau excepții aduse drepturilor conferite autorilor în temeiul WCT în anumite cazuri speciale
în care nu se aduce atingere exploatării normale a operei și nici nu se cauzează vreun prejudiciu nejustificat
intereselor legitime ale autorului;
(1) Declarație comună privind articolul 9: Se înțelege că articolul 9 nu implică înregistrarea obligatorie a entităților autorizate și nici nu
constituie o condiție prealabilă pentru ca entitățile autorizate să desfășoare activitățile recunoscute în temeiul prezentului tratat, dar
prevede posibilitatea punerii în comun a informațiilor pentru a facilita schimbul transfrontalier de exemplare în format accesibil.
(2) Declarație comună privind articolul 10 alineatul (2): Se înțelege că, atunci când o operă se califică drept operă în conformitate cu
articolul 2 litera (a), inclusiv astfel de opere în format audio, limitările și excepțiile prevăzute în prezentul tratat se aplică mutatis
mutandis drepturilor conexe în măsura necesară pentru a realiza exemplarul în format accesibil, a-l distribui și a-l pune la dispoziția
persoanelor beneficiare.
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(d) în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Tratatul OMPI privind drepturile de autor, în aplicarea Convenției de
la Berna, părțile contractante să restrângă orice limitare sau excepție adusă drepturilor la anumite cazuri speciale
prin care nu se aduce atingere exploatării normale a operei și nici nu se cauzează vreun prejudiciu nejustificat
intereselor legitime ale autorului.

Articolul 12
Alte limitări și excepții
(1) Părțile contractante recunosc că o parte contractantă poate pune în aplicare în legislația sa națională alte excepții
și limitări ale dreptului de autor în folosul persoanelor beneficiare decât cele prevăzute în prezentul tratat, având în
vedere situația economică și nevoile sociale și culturale ale părții contractante în cauză, în conformitate cu drepturile și
obligațiile sale la nivel internațional, iar în cazul țărilor cel mai puțin dezvoltate, ținând cont de nevoile lor speciale, de
drepturile și obligațiile lor specifice la nivel internațional și de dispozițiile flexibile care le vizează.
(2) Prezentul tratat nu aduce atingere altor limitări și excepții pentru persoanele cu handicap prevăzute de legislația
națională.

Articolul 13
Adunarea
(1) (a) Părțile contractante au o Adunare.
(b) Fiecare parte contractantă este reprezentată în această Adunare de un delegat, care poate fi asistat de supleanți,
de consilieri și de experți.
(c) Cheltuielile fiecărei delegații sunt suportate de partea contractantă care a desemnat-o. Adunarea poate solicita
OMPI să acorde asistență financiară pentru a facilita participarea delegațiilor părților contractante care sunt
considerate țări în curs de dezvoltare în conformitate cu practica stabilită a Adunării Generale a Organizației
Națiunilor Unite sau care sunt țări în tranziție spre o economie de piață.
(2) (a) Adunarea se ocupă de problemele care privesc menținerea și dezvoltarea prezentului tratat, precum și aplicarea
și funcționarea sa.
(b) Adunarea își îndeplinește rolul care îi este atribuit în temeiul articolului 15 în ceea ce privește autorizarea
participării anumitor organizații interguvernamentale ca părți la prezentul tratat.
(c) Adunarea decide convocarea oricărei conferințe diplomatice de revizuire a prezentului tratat și îi dă directorului
general al OMPI instrucțiunile necesare pentru pregătirea ei.
(3) (a) Fiecare parte contractantă care este un stat dispune de un vot și votează numai în nume propriu.
(b) Orice parte contractantă care este o organizație interguvernamentală poate participa la vot în locul statelor sale
membre, cu un număr de voturi egal cu numărul statelor sale membre care sunt părți la prezentul tratat. Nicio
organizație interguvernamentală nu participă la vot în cazul în care unul dintre statele sale membre își exercită
dreptul de vot și invers.
(4) Adunarea se reunește dacă este convocată de directorul general și, dacă nu intervin circumstanțe excepționale, în
aceeași perioadă și în același loc ca și Adunarea Generală a OMPI.
(5) Adunarea se străduiește să adopte decizii cu consensul membrilor ei și își stabilește regulamentul intern, inclusiv
în ceea ce privește convocarea sa în sesiune extraordinară, cerințele referitoare la cvorum și, sub rezerva dispozițiilor
prezentului tratat, majoritatea necesară pentru diferitele tipuri de decizii.
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Articolul 14
Biroul internațional
Biroul internațional al OMPI îndeplinește sarcinile administrative referitoare la prezentul tratat.

Articolul 15
Condiții care trebuie îndeplinite pentru a deveni parte la tratat
(1)

Orice stat membru al OMPI poate deveni parte la prezentul tratat.

(2) Adunarea poate decide să admită ca parte la prezentul tratat orice organizație interguvernamentală care declară că
are competența necesară și dispune de o legislație proprie care impune obligații tuturor statelor sale membre în ceea ce
privește chestiunile reglementate de prezentul tratat și care declară că a fost autorizată în mod corespunzător, în
conformitate cu procedurile sale interne, să devină parte la prezentul tratat.
(3) Întrucât a făcut declarația menționată la alineatul precedent cu ocazia conferinței diplomatice care a adoptat
prezentul tratat, Uniunea Europeană poate deveni parte la prezentul tratat.

Articolul 16
Drepturi și obligații care decurg din tratat
În lipsa unei dispoziții contrare exprese prevăzute de prezentul tratat, fiecare parte contractantă beneficiază de toate
drepturile și își asumă toate obligațiile care decurg din prezentul tratat.

Articolul 17
Semnarea tratatului
Prezentul tratat este deschis semnării la Conferința diplomatică de la Marrakesh și, ulterior, la sediul OMPI de către orice
parte care îndeplinește condițiile pentru a deveni parte la tratat, pentru o perioadă de un an de la data adoptării sale.

Articolul 18
Intrarea în vigoare a tratatului
Prezentul tratat intră în vigoare în termen de trei luni de la data la care 20 dintre părțile care îndeplinesc condițiile
pentru a deveni părți la tratat menționate la articolul 15 au depus instrumentele de ratificare sau de aderare.

Articolul 19
Data la care produc efecte obligațiile care decurg din tratat
Prezentul tratat creează obligații:
(a) pentru cele 20 de părți care îndeplinesc condițiile pentru a deveni părți la tratat menționate la articolul 18, de la
data intrării în vigoare a prezentului tratat;
(b) pentru toate celelalte părți care îndeplinesc condițiile pentru a deveni părți la tratat menționate la articolul 15, de la
data expirării perioadei de trei luni calculate de la data la care părțile respective au depus instrumentele de ratificare
sau de aderare la directorul general al OMPI.
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Articolul 20
Denunțarea tratatului
Prezentul tratat poate fi denunțat de oricare dintre părțile contractate printr-o notificare adresată directorului general al
OMPI. Denunțarea produce efecte la un an de la data la care directorul general al OMPI a primit notificarea.
Articolul 21
Limbile tratatului
(1) Prezentul tratat este semnat într-un singur exemplar original în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și
spaniolă, toate aceste versiuni fiind egal autentice.
(2) Un text oficial în orice altă limbă decât cele menționate la articolul 21 alineatul (1) este întocmit de directorul
general al OMPI la cererea unei părți interesate, după consultarea tuturor părților interesate. În sensul prezentului alineat,
„parte interesată” înseamnă orice stat membru al OMPI a cărui limbă oficială sau una dintre limbile oficiale ale căruia
este în cauză, precum și Uniunea Europeană și orice altă organizație interguvernamentală care poate deveni parte la
prezentul tratat în cazul în care una dintre limbile sale oficiale este în cauză.
Articolul 22
Depozitarul
Directorul general al OMPI este depozitarul prezentului tratat.

Adoptat la Marrakesh la 27 iunie 2013.
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REGULAMENTE
REGULAMENTUL (UE) 2018/255 AL COMISIEI
din 19 februarie 2018
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește statisticile bazate pe Ancheta europeană de sănătate realizată prin
interviu (EHIS)
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008
privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă (1), în
special articolul 9 alineatul (1),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 stabilește un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici europene
referitoare la sănătatea publică și la sănătatea și siguranța la locul de muncă.

(2)

În temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2008, sunt necesare măsuri de punere în
aplicare pentru a specifica datele și metadatele care urmează a fi furnizate privind starea de sănătate, factorii
determinanți ai sănătății și asistența medicală care fac obiectul anexei I la regulamentul respectiv și pentru
a stabili perioadele de referință și intervalele pentru furnizarea acestor date.

(3)

Datele respective reprezintă un set minim de date statistice care ar trebui să permită o mai bună monitorizare
a programelor de sănătate și a politicilor Uniunii privind incluziunea socială și protecția socială, inegalitățile în
materie de sănătate și îmbătrânirea în condiții bune de sănătate.

(4)

Datele confidențiale transmise de statele membre Comisiei (Eurostat) ar trebui tratate în conformitate cu
principiul confidențialității statistice prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului (2), precum și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al
Consiliului (3).

(5)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1338/2008, a fost realizată și evaluată o analiză costbeneficiu. Aceasta a demonstrat că disponibilitatea unor date comparabile la nivelul UE va fi probabil foarte utilă
pentru deciziile în materie de politici de sănătate și sociale și în scopuri științifice. Utilizarea unor instrumente
comune ar trebui să permită coerența datelor între țări, chiar dacă costurile aferente vor varia în funcție de gradul
de integrare a variabilelor solicitate și a metodologiei în anchetele naționale existente.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Obiect
Statisticile europene bazate pe Ancheta europeană de sănătate realizată prin interviu (EHIS) se referă la starea de
sănătate, la asistența medicală și la factorii determinanți ai sănătății, precum și la caracteristicile sociodemografice ale
populației în vârstă de cel puțin 15 ani.
(1) JO L 354, 31.12.2008, p. 70.
(2) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (JO L 87,
31.3.2009, p. 164).
(3) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date
(JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
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Articolul 2
Definiții
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:
1. „gospodărie privată” înseamnă:
(a) o gospodărie de o persoană, mai exact o persoană care locuiește singură într-o unitate de locuit separată sau care
ocupă, în calitate de chiriaș, una sau mai multe camere separate dintr-o unitate de locuit, dar care nu formează
împreună cu alți ocupanți ai unității de locuit o gospodărie multiplă, așa cum este definită mai jos; sau
(b) o gospodărie multiplă, adică un grup de două sau mai multe persoane care se asociază pentru a ocupa o unitate
de locuit, în totalitate sau parțial, și pentru a achiziționa în comun alimente și eventual alte produse de primă
necesitate. Membrii grupului își pot pune în comun veniturile, pot avea un buget comun și pot împărți
cheltuielile într-o măsură mai mare sau mai mică.
Această definiție nu acoperă gospodăriile colective precum spitale, cămine sau centre de îngrijire, penitenciare,
cazărmi, instituții religioase, pensiuni sau hosteluri;
2. „reședință obișnuită” înseamnă locul în care o persoană își petrece în mod normal perioada de odihnă zilnică,
independent de absențele temporare în scopul recreerii, al vacanței, al vizitelor la prieteni și rude, al afacerilor, al
tratamentului medical sau al pelerinajelor religioase.
Se consideră că au reședință obișnuită în zona geografică în cauză doar următoarele persoane:
(a) cele care au locuit la locul lor de reședință obișnuită o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni înainte de data
de referință; sau
(b) cele care au sosit la locul lor de reședință obișnuită în cursul celor 12 luni care precedă data de referință, cu
intenția de a rămâne pentru cel puțin un an.
În cazul în care nu se pot determina circumstanțele menționate la litera (a) sau (b), „reședință obișnuită” înseamnă
locul de reședință legal sau înregistrat;
3. „microdate” înseamnă observații sau măsurători neagregate ale caracteristicilor unităților individuale;
4. „microdate verificate în prealabil” înseamnă microdate verificate de statele membre pe baza unor norme de validare
comune convenite;
5. „metadate” înseamnă date care definesc și descriu alte date, metodologia utilizată și procesele de derulare a activităților
statistice.

Articolul 3
Date solicitate
(1)

Fiecare stat membru transmite Comisiei (Eurostat) microdatele prevăzute în anexa I.

(2)

Aceste microdate se bazează pe eșantioane aleatorii reprezentative la nivel național.

(3) Pentru a obține un nivel înalt de armonizare între țări privind rezultatele anchetei, Comisia (Eurostat), în strânsă
cooperare cu statele membre, propune recomandări și orientări metodologice și practice privind eșantionarea și
implementarea anchetei. Aceste recomandări și orientări vor fi prevăzute într-un „Manual privind ancheta europeană de
sănătate realizată prin interviu”, care va include un model de chestionar.
(4) Cerințele privind precizia sunt prevăzute în anexa II. Se calculează factori de ponderare pentru a lua în calcul
probabilitatea de selecție a unităților, nonrăspunsurile și, dacă este cazul, ajustarea eșantionului în funcție de date externe
referitoare la distribuția persoanelor în populația-țintă.
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Articolul 4
Populația de referință
(1) Populația de referință este constituită din persoane în vârstă de cel puțin 15 ani care locuiesc în gospodării private
pe teritoriul statului membru respectiv la momentul colectării datelor.
(2) Teritoriile naționale enumerate în anexa III sunt excluse. În plus, pot fi excluse din eșantion mici părți din
teritoriul național care nu reprezintă mai mult de 2 % din populația națională. Informațiile cu privire la aceste teritorii
naționale sunt furnizate în metadatele de referință.

Articolul 5
Perioada de colectare a datelor
(1)

Datele se colectează în 2019.

(2) Colectarea datelor se desfășoară pe o perioadă de cel puțin trei luni, care include cel puțin o lună din perioada
septembrie-decembrie.

Articolul 6
Furnizarea de microdate Comisiei (Eurostat)
(1) Statele membre transmit microdatele verificate în prealabil (fără identificare directă și incluzând factori de
ponderare) prevăzute de prezentul regulament în conformitate cu un standard privind schimbul de date stabilit de către
Comisie (Eurostat). Datele se pun la dispoziția Eurostat prin intermediul ghișeului unic, pentru a permite Comisiei
(Eurostat) să extragă datele prin mijloace electronice.
(2) Statele membre transmit microdatele verificate în prealabil în termen de 9 luni de la încheierea perioadei naționale
de colectare a datelor.

Articolul 7
Furnizarea de metadate de referință Comisiei (Eurostat)
(1) Metadatele de referință referitoare la calitate sunt transmise în conformitate cu standardul Sistemului Statistic
European specificat de Comisie (Eurostat) și convenit cu statele membre.
(2) Statele membre transmit metadatele de referință referitoare la calitate prevăzute de prezentul regulament în
conformitate cu un standard privind schimbul de metadate stabilit de către Comisie (Eurostat). Datele se pun la
dispoziția Eurostat prin intermediul ghișeului unic, pentru a permite Comisiei (Eurostat) să extragă datele prin mijloace
electronice.
(3) Statele membre furnizează aceste metadate Comisiei (Eurostat) în termen de cel mult trei luni după transmiterea
microdatelor verificate în prealabil.

Articolul 8
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

21.2.2018
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Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 19 februarie 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXA I

Microdatele care trebuie transmise Comisiei (Eurostat)

Codul variabilei

Denumirea variabilei

Categorii

Filtru

VARIABILE TEHNICE ALE ANCHETEI

PID

Numărul de identificare al responden Număr din 10 cifre
tului

Toate persoanele

HHID

Numărul de identificare al gospodăriei

Toate persoanele

Număr din 10 cifre
Nu se menționează

PRIMSTRAT

Straturi primare utilizate pentru selecția Număr din 4 cifre
eșantionului
Nu se aplică (fără stratificare)

Toate persoanele

PSU

Toate persoanele
Unități primare de eșantionare utilizate Număr din 4 cifre
pentru selecția eșantionului
Nu se aplică (fără eșantionare cu mai
multe etape)

WGT

Ponderea finală individuală

Număr din 8 cifre

Toate persoanele

WGT_SPEC

Ponderea finală individuală specială

Număr din 8 cifre

Toate persoanele

Nu se menționează
PROXY

Intervievarea persoanei selectate sau Persoana însăși
a unei alte persoane (interviu indirect)
Alt membru al gospodăriei

Toate persoanele

O altă persoană din afara gospodăriei
REFDATE

Data de referință a interviului

Număr din 8 cifre (AAAALLZZ)

Toate persoanele

INTMETHOD

Metoda utilizată pentru colectarea date Autoadministrat, prin poștă, versiunea Toate persoanele
lor
nonelectronică
Autoadministrat, prin poștă, versiunea
electronică
(e-mail)
Autoadministrat, chestionar web
Interviu față în față, versiunea nonelec
tronică
Interviu față în față, versiunea electro
nică
Interviu telefonic, versiunea nonelectro
nică
Interviu telefonic, versiunea electronică
Interviu personal web
Metodă de colectare mixtă

INTLANG

Limba utilizată pentru interviu

Coduri de 3 cifre (Lista codurilor stan Toate persoanele
dard a Eurostat)
Nu se menționează
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Filtru

VARIABILE DE BAZĂ

SEX

Sexul respondentului

Masculin

Toate persoanele

Feminin
YEARBIRTH

Anul nașterii respondentului

Număr din 4 cifre (AAAA)

Toate persoanele

PASSBIRTH

Ziua de naștere a respondentului a tre Da
cut în ziua interviului?
Nu

Toate persoanele

COUNTRY

Țara de reședință

Codul țării (cod SCL GEO)

Toate persoanele

REGION

Regiunea de reședință

Cod de 2 cifre în conformitate cu nive Toate persoanele
lul regional NUTS 2 (2 cifre după codul
țării)
Nu se menționează

DEG_URB

Grad de urbanizare

Orașe

Toate persoanele

Orașe mici și suburbii
Zone rurale
Nu se menționează
BIRTHPLACE

Țara de naștere

Codul țării (cod SCL GEO)

Toate persoanele

Nu se menționează
CITIZEN

Țara cetățeniei principale

Codul țării (cod SCL GEO)

Toate persoanele

Apatrid
Nu se menționează
BIRHTPLACEFATH

Țara de naștere a tatălui

Codul țării (cod SCL GEO)

Toate persoanele

Nu se menționează
BIRTHPLACEMOTH Țara de naștere a mamei

Codul țării (cod SCL GEO)

Toate persoanele

Nu se menționează
HATLEVEL

Nivelul de studii absolvite (cel mai înalt Pe baza clasificării ISCED-2011, codu Toate persoanele
ri ISCED-A
nivel de învățământ absolvit)
Nu a urmat educație formală sau nivel
inferior ISCED 1
ISCED 1 Învățământ primar
ISCED 2 Învățământ gimnazial
ISCED 3 Învățământ liceal
ISCED 4 Învățământ postliceal
ISCED 5 Învățământ superior de scurtă
durată
ISCED 6 Licență sau nivel echivalent
ISCED 7 Masterat sau nivel echivalent
ISCED 8 Doctorat sau nivel echivalent
Nu se menționează
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Statutul activității principale (autodefi Persoană încadrată în muncă
nit)
Șomer
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Filtru

Toate persoanele

Pensionar
În incapacitate de muncă din cauza
unor probleme de sănătate de lungă
durată
Student, elev
Efectuează activități casnice
Serviciu militar sau civil obligatoriu
Altele
Nu se menționează
FT_PT

Loc de muncă principal cu normă în Loc de muncă cu normă întreagă
treagă sau cu normă parțială (autodefi Loc de muncă cu normă parțială
nit)
Nu se menționează

MAINSTAT = Persoană
încadrată în muncă

Nu se aplică
JOBSTAT

Statutul profesional la locul de muncă Persoană care desfășoară activități inde MAINSTAT = Persoană
încadrată în muncă
pendente, cu salariați
principal
Persoană care desfășoară activități inde
pendente, fără salariați
Salariat
Lucrător familial (neremunerat)
Nu se menționează
Nu se aplică

JOBISCO

Ocupația la locul de muncă principal

ISCO-08 la nivel de 2 cifre
Nu se menționează

MAINSTAT = Persoană
încadrată în muncă

Nu se aplică
LOCNACE

Activitatea economică a unității locale NACE Rev. 2 la nivel de 1 cifră
pentru locul de muncă principal (secto Nu se menționează
rul economic)
Nu se aplică

PARTNERS

Parteneri care locuiesc în aceeași gospo Persoană care locuiește cu un partener Toate persoanele
dărie
legal sau de facto

MAINSTAT = Persoană
încadrată în muncă

Persoană care nu locuiește cu un parte
ner legal sau de facto
Nu se menționează
Nu se aplică
MARSTALEGAL

Starea civilă legală

Nu a fost căsătorit(ă) niciodată și nu Toate persoanele
a fost niciodată într-un parteneriat înre
gistrat
Căsătorit(ă) sau într-un parteneriat înre
gistrat
Văduv(ă) sau într-un parteneriat înregis
trat încheiat cu decesul partenerului
[nerecăsătorit(ă), nici într-un nou parte
neriat înregistrat]
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Divorțat(ă) sau într-un parteneriat înre
gistrat dizolvat legal [nerecăsătorit(ă),
nici într-un nou parteneriat înregistrat]
Nu se menționează
HHNBPERS

Dimensiunea gospodăriei

Numărul membrilor gospodăriei

Toate persoanele

Nu se menționează
HHNBPERS_0_13

Numărul de persoane în vârstă de Numărul
13 ani sau mai puțin
Nu se menționează

HHTYPE

Tipul gospodăriei

Toate persoanele

Gospodărie formată dintr-o singură Toate persoanele
persoană
Părinte singur cu cel puțin un copil cu
vârsta sub 25 de ani
Părinte singur cu toți copiii cu vârste
de 25 de ani sau mai mult
Cuplu fără copii
Cuplu cu cel puțin un copil cu vârsta
sub 25 de ani
Cuplu cu toți copiii cu vârste de 25 de
ani sau mai mult
Alt tip de gospodărie
Nu se menționează

HHINCOME

Venitul net lunar echivalat al gospodă Prima chintilă de venit
riei
A doua chintilă de venit

Toate persoanele

A treia chintilă de venit
A patra chintilă de venit
A cincea chintilă de venit
Nu se menționează
VARIABILE PRIVIND SĂNĂTATEA

Starea de sănătate
Modulul minim european privind sănătatea
HS1

Autoevaluarea stării generale de sănă Foarte bună
tate
Bună

Toate persoanele

Medie (nici bună, nici rea)
Rea
Foarte rea
Nu se menționează
HS2

Probleme de sănătate de lungă durată

Da

Toate persoanele

Nu
Nu se menționează
HS3

Limitarea activității din cauza unor pro Limitare puternică a activității
Toate persoanele
bleme de sănătate
Activitate limitată, însă nu în mod pu
ternic
Activitatea nu este deloc limitată
Nu se menționează
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Boli și afecțiuni cronice
CD1A

Astm în ultimele 12 luni (inclusiv astm Da
alergic)
Nu

Toate persoanele

Nu se menționează
CD1B

Bronșită cronică, bronșită pulmonară Da
cronică obstructivă sau emfizem în ulti Nu
mele 12 luni
Nu se menționează

Toate persoanele

CD1C

Infarct miocardic (atac de cord) sau Da
consecințe cronice ale unui infarct mio Nu
cardic în ultimele 12 luni
Nu se menționează

Toate persoanele

CD1D

Boală coronariană sau angină pectorală Da
în ultimele 12 luni
Nu

Toate persoanele

Nu se menționează
CD1E

Hipertensiune
12 luni

arterială

în

ultimele Da

Toate persoanele

Nu
Nu se menționează

CD1F

Atac cerebral (hemoragie cerebrală, Da
tromboză cerebrală) sau consecințe cro Nu
nice ale unui atac cerebral în ultimele
Nu se menționează
12 luni

Toate persoanele

CD1G

Artroză (cu excepția artritei) în ultimele Da
12 luni
Nu

Toate persoanele

Nu se menționează
CD1H

Afecțiune a zonei lombare sau altă defi Da
ciență cronică a zonei lombare în ulti Nu
mele 12 luni
Nu se menționează

Toate persoanele

CD1I

Afecțiune a zonei cervicale sau altă de Da
ficiență cronică a zonei cervicale în ul Nu
timele 12 luni
Nu se menționează

Toate persoanele

CD1J

Diabet în ultimele 12 luni

Toate persoanele

Da
Nu
Nu se menționează

CD1K

Alergie, cum ar fi rinita, inflamarea Da
ochilor, dermatita, alergia alimentară Nu
sau de alt tip (cu excepția astmului aler
Nu se menționează
gic) în ultimele 12 luni

Toate persoanele
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Toate persoanele

Nu
Nu se menționează
CD1M

Incontinență urinară, probleme privind Da
controlul vezicii urinare în ultimele Nu
12 luni
Nu se menționează

Toate persoanele

CD1N

Probleme renale în ultimele 12 luni

Toate persoanele

Da
Nu
Nu se menționează

CD1O

Depresie în ultimele 12 luni

Da

Toate persoanele

Nu
Nu se menționează
CD1P

Hiperlipidemie în ultimele 12 luni

Da

Toate persoanele

Nu
Nu se menționează
CD2

Autoevaluarea stării generale de sănă Foarte bună
tate orală
Bună

Toate persoanele

Medie (nici bună, nici rea)
Rea
Foarte rea
Nu se menționează
Accidente și răniri
AC1A

Accident rutier suferit în ultimele Da
12 luni
Nu

Toate persoanele

Nu se menționează
AC1B

Accident la domiciliu suferit în ultimele Da
12 luni
Nu

Toate persoanele

Nu se menționează
AC1C

Accident în timpul liber suferit în ulti Da
mele 12 luni
Nu

Toate persoanele

Nu se menționează
AC2

Cea mai importantă intervenție medi Internarea într-un spital sau într-o altă dacă
cală pentru cel mai grav accident suferit instituție medicală
AC1A = Da sau
în ultimele 12 luni
Apelarea la un medic sau la o asistentă AC1B = Da sau
medicală
AC1C = Da
Nu a fost necesară nicio intervenție
Nu se menționează
Nu se aplică
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Absența de la locul de muncă (din cauza unor probleme de sănătate)

AW1

Absență de la locul de muncă din cauza Da
unor probleme personale de sănătate în Nu
ultimele 12 luni
Nu se menționează

dacă MAINSTAT =
Persoană încadrată în
muncă

Nu se aplică

AW2

Numărul de zile de absență de la locul Numărul de zile
de muncă din cauza unor probleme Nu se menționează
personale de sănătate în ultimele
Nu se aplică
12 luni

dacă AW1 = Da

Ochelari sau lentile de contact

Toate persoanele

Limitări funcționale

PL1

Da
Nu
Orb sau nu poate vedea deloc
Nu se menționează

PL2

Dificultăți de vedere, chiar și atunci Fără dificultate
când poartă ochelari sau lentile de con Cu puțină dificultate
tact
Cu mare dificultate

Dacă PL1 = Da sau Nu sau
Nu se menționează

Nu poate deloc/îi este imposibil
Nu se menționează
Nu se aplică

PL3

Utilizarea unei proteze auditive

Da

Toate persoanele

Nu
Complet surd
Nu se menționează

PL4

Dificultate de a urmări o conversație cu Fără dificultate
o altă persoană într-o încăpere liniștită, Cu puțină dificultate
chiar și atunci când utilizează o proteză
Cu mare dificultate
auditivă
Nu poate deloc/îi este imposibil

Dacă PL3 = Da sau Nu sau
Nu se menționează

Nu se menționează
Nu se aplică

PL5

Dificultate de a urmări o conversație cu Fără dificultate
o altă persoană într-o încăpere zgomo Cu puțină dificultate
toasă, chiar și atunci când utilizează
Cu mare dificultate
o proteză auditivă
Nu poate deloc/îi este imposibil
Nu se menționează
Nu se aplică

Dacă PL3 = Da sau Nu sau
Nu se menționează
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Dificultate de a parcurge pe jos jumă Fără dificultate
tate de km pe teren plat fără niciun aju Cu puțină dificultate
tor
Cu mare dificultate
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Toate persoanele

Nu poate deloc/îi este imposibil
Nu se menționează
PL7

Dificultate de a urca sau a coborî Fără dificultate
12 trepte
Cu puțină dificultate

Toate persoanele

Cu mare dificultate
Nu poate deloc/îi este imposibil
Nu se menționează
PL8

Dificultăți de amintire sau concentrare

Fără dificultate

Toate persoanele

Cu puțină dificultate
Cu mare dificultate
Nu poate deloc/îi este imposibil
Nu se menționează
PL9

Dificultăți pentru a mușca și a mesteca Fără dificultate
alimente dure
Cu puțină dificultate

dacă AGE (1) ≥ 55

Cu mare dificultate
Nu poate deloc/îi este imposibil
Nu se menționează
Nu se aplică
Activități de îngrijire personală
PC1A

Dificultate de a se hrăni

Fără dificultate

dacă AGE ≥ 55

Cu puțină dificultate
Cu mare dificultate
Nu poate deloc/îi este imposibil
Nu se menționează
Nu se aplică
PC1B

Dificultate de a se urca și a coborî din Fără dificultate
pat sau de a se așeza și a se ridica de Cu puțină dificultate
pe scaun
Cu mare dificultate

dacă AGE ≥ 55

Nu poate deloc/îi este imposibil
Nu se menționează
Nu se aplică
PC1C

Dificultate de a se îmbrăca și a se dez Fără dificultate
brăca
Cu puțină dificultate
Cu mare dificultate
Nu poate deloc/îi este imposibil
Nu se menționează
Nu se aplică

dacă AGE ≥ 55
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dacă AGE ≥ 55

Cu puțină dificultate
Cu mare dificultate
Nu poate deloc/îi este imposibil
Nu se menționează
Nu se aplică

PC1E

Dificultate de a face baie sau duș

Fără dificultate

dacă AGE ≥ 55

Cu puțină dificultate
Cu mare dificultate
Nu poate deloc/îi este imposibil
Nu se menționează
Nu se aplică

PC2

De obicei, persoana primește ajutor
pentru efectuarea uneia sau mai multor
activități de îngrijire personală: hrănire,
urcarea și coborârea din pat sau așeza
rea și ridicarea de pe scaun, îmbrăcare
și dezbrăcare, utilizarea toaletei, baie
sau duș

Da, cel puțin pentru o activitate

dacă (AGE ≥ 55) și

Nu

{PC1A ≠ Fără dificultate

Nu se menționează

sau PC1B ≠ Fără dificultate

Nu se aplică

sau PC1C ≠ Fără dificultate
sau PC1D ≠ Fără dificultate
sau PC1E ≠ Fără
dificultate}

PC3

Persoana are nevoie de ajutor sau de
mai mult ajutor pentru efectuarea uneia
sau mai multor activități de îngrijire
personală: hrănire, urcarea și coborârea
din pat sau așezarea și ridicarea de pe
scaun, îmbrăcare și dezbrăcare, utiliza
rea toaletei, baie sau duș

Da, cel puțin pentru o activitate

dacă (AGE ≥ 55) și

Nu

{PC1A ≠ Fără dificultate

Nu se menționează

sau PC1B ≠ Fără dificultate

Nu se aplică

sau PC1C ≠ Fără dificultate
sau PC1D ≠ Fără dificultate
sau PC1E ≠ Fără
dificultate}

Activități casnice

HA1A

Dificultate de a pregăti mesele

Fără dificultate

dacă AGE ≥ 55

Cu puțină dificultate
Cu mare dificultate
Nu poate deloc/îi este imposibil
Nu se aplică (nu a încercat niciodată
sau nu are nevoie să facă acest lucru)
Nu se menționează
Nu se aplică

HA1B

Dificultate de a utiliza telefonul

Fără dificultate
Cu puțină dificultate

dacă AGE ≥ 55
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Cu mare dificultate
Nu poate deloc/îi este imposibil
Nu se aplică (nu a încercat niciodată
sau nu are nevoie să facă acest lucru)
Nu se menționează
Nu se aplică

HA1C

Dificultate de a face cumpărături

Fără dificultate

dacă AGE ≥ 55

Cu puțină dificultate
Cu mare dificultate
Nu poate deloc/îi este imposibil
Nu se aplică (nu a încercat niciodată
sau nu are nevoie să facă acest lucru)
Nu se menționează
Nu se aplică

HA1D

Dificultate de a gestiona administrarea Fără dificultate
medicației
Cu puțină dificultate

dacă AGE ≥ 55

Cu mare dificultate
Nu poate deloc/îi este imposibil
Nu se aplică (nu a încercat niciodată
sau nu are nevoie să facă acest lucru)
Nu se menționează
Nu se aplică

HA1E

Dificultate de a efectua activități casnice Fără dificultate
ușoare
Cu puțină dificultate

dacă AGE ≥ 55

Cu mare dificultate
Nu poate deloc/îi este imposibil
Nu se aplică (nu a încercat niciodată
sau nu are nevoie să facă acest lucru)
Nu se menționează
Nu se aplică

HA1F

Dificultate de a efectua ocazional activi Fără dificultate
tăți casnice grele
Cu puțină dificultate
Cu mare dificultate
Nu poate deloc/îi este imposibil
Nu se aplică (nu a încercat niciodată
sau nu are nevoie să facă acest lucru)
Nu se menționează
Nu se aplică

dacă AGE ≥ 55
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Dificultate de a gestiona bugetul și sar Fără dificultate
cinile administrative zilnice
Cu puțină dificultate
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dacă AGE ≥ 55

Cu mare dificultate
Nu poate deloc/îi este imposibil
Nu se aplică (nu a încercat niciodată
sau nu are nevoie să facă acest lucru)
Nu se menționează
Nu se aplică

HA2

De obicei, persoana primește ajutor
pentru efectuarea uneia sau mai multor
activități casnice: pregătirea meselor,
utilizarea telefonului, cumpărături, ad
ministrarea medicației, activități casnice
ușoare sau, ocazional, activități casnice
grele, gestionarea bugetului și a sarcini
lor administrative zilnice

Da, cel puțin pentru o activitate

dacă (AGE ≥ 55) și

Nu

{HA1A ≠ Fără dificultate

Nu se menționează

sau HA1B ≠ Fără
dificultate

Nu se aplică

sau HA1C ≠ Fără
dificultate
sau HA1D ≠ Fără
dificultate
sau HA1E ≠ Fără dificultate
sau HA1F ≠ Fără dificultate
sau HA1G ≠ Fără
dificultate}

HA3

Persoana are nevoie de ajutor sau de
mai mult ajutor pentru efectuarea uneia
sau mai multor activități casnice: pregă
tirea meselor, utilizarea telefonului,
cumpărături, administrarea medicației,
activități casnice ușoare sau, ocazional,
activități casnice grele, gestionarea bu
getului și a sarcinilor administrative zil
nice

Da, cel puțin pentru o activitate

dacă (AGE ≥ 55) și

Nu

{HA1A ≠ Fără dificultate

Nu se menționează

sau HA1B ≠ Fără
dificultate

Nu se aplică

sau HA1C ≠ Fără
dificultate
sau HA1D ≠ Fără
dificultate
sau HA1E ≠ Fără dificultate
sau HA1F ≠ Fără dificultate
sau HA1G ≠ Fără
dificultate}

Durerea

PN1

Intensitatea durerii fizice în cursul ulti Deloc
melor 4 săptămâni
Foarte ușoară
Ușoară
Moderată
Puternică
Foarte puternică
Nu se menționează

Toate persoanele

21.2.2018
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Gradul în care durerea a afectat munca
desfășurată în mod uzual în ultimele
4 săptămâni (incluzând atât munca des
fășurată în afara domiciliului, cât și ac
tivitățile casnice)

Categorii

Deloc
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Toate persoanele

Puțin
Moderat
Mult
Extrem de mult
Nu se menționează

Sănătatea mintală
MH1A

Interes scăzut sau plăcere redusă pentru Niciodată
efectuarea de activități în ultimele 2 săp Câteva zile
tămâni
Mai mult de jumătate din timp

Toate persoanele

Aproape zilnic
Nu se menționează
MH1B

Sentimente de tristețe, deprimare sau Niciodată
deznădejde în ultimele 2 săptămâni
Câteva zile

Toate persoanele

Mai mult de jumătate din timp
Aproape zilnic
Nu se menționează
MH1C

Dificultăți de a adormi sau de a se Niciodată
odihni sau exces de somn în ultimele Câteva zile
2 săptămâni
Mai mult de jumătate din timp

Toate persoanele

Aproape zilnic
Nu se menționează
MH1D

Senzație de oboseală sau lipsă de ener Niciodată
gie în ultimele 2 săptămâni
Câteva zile

Toate persoanele

Mai mult de jumătate din timp
Aproape zilnic
Nu se menționează
MH1E

Apetit redus sau excese alimentare în Niciodată
ultimele 2 săptămâni
Câteva zile

Toate persoanele

Mai mult de jumătate din timp
Aproape zilnic
Nu se menționează
MH1F

Opinie negativă despre propria per Niciodată
soană, sentimentul de eșec sau de deza Câteva zile
măgire față sine însuși sau de familie,
Mai mult de jumătate din timp
în ultimele 2 săptămâni
Aproape zilnic

Toate persoanele

Nu se menționează
MH1G

Dificultăți de concentrare, de exemplu Niciodată
pentru a citi ziarul sau a privi la televi Câteva zile
zor, în ultimele 2 săptămâni
Mai mult de jumătate din timp
Aproape zilnic
Nu se menționează

Toate persoanele
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Mișcări sau vorbire atât de lente, încât
ar fi putut fi sesizate de alte persoane,
sau stare de nervozitate sau agitație din
cauza căreia persoana s-a mișcat în
coace și încolo mult mai mult decât de
obicei, în ultimele 2 săptămâni

Categorii

Niciodată
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Toate persoanele

Câteva zile
Mai mult de jumătate din timp
Aproape zilnic
Nu se menționează

Asistență medicală
Utilizarea asistenței medicale acordate în condiții de spitalizare continuă și spitalizare de zi
HO12

Numărul de nopți petrecute ca pacient Numărul
într-un spital în ultimele 12 luni
Nu se menționează

Toate persoanele

HO34

Numărul de internări de zi într-un spi Numărul
tal în ultimele 12 luni
Nu se menționează

Toate persoanele

Utilizarea asistenței medicale în ambulatoriu și îngrijirea la domiciliu
AM1

Ultima dată când a vizitat un medic Cu mai puțin de 6 luni în urmă
stomatolog sau ortodont (pentru trata Cu 6-12 luni în urmă
ment personal)
Cu 12 luni în urmă sau mai mult

Toate persoanele

Niciodată
Nu se menționează
AM2

Ultima dată când a consultat un medic Cu mai puțin de 12 luni în urmă
generalist sau medic de familie (pentru Cu 12 luni în urmă sau mai mult
tratament personal)
Niciodată

Toate persoanele

Nu se menționează
AM3

Numărul de consultații la un medic ge Numărul
neralist sau medic de familie în ultimele Nu se menționează
patru săptămâni (pentru tratament per
Nu se aplică
sonal)

Dacă AM2 = Cu mai puțin
de 12 luni în urmă

AM4

Ultima dată când a consultat un medic Cu mai puțin de 12 luni în urmă
specialist sau chirurg (pentru tratament Cu 12 luni în urmă sau mai mult
personal)
Niciodată

Toate persoanele

Nu se menționează
AM5

Numărul de consultații la un medic Numărul
specialist sau chirurg în ultimele patru Nu se menționează
săptămâni (pentru tratament personal)
Nu se aplică

Dacă AM4 = Cu mai puțin
de 12 luni în urmă

AM6A

Consultarea unui fizioterapeut sau Da
a unui kinetoterapeut în ultimele Nu
12 luni
Nu se menționează

Toate persoanele
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Consultarea unui psiholog, psihotera Da
peut sau psihiatru în ultimele 12 luni
Nu
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Toate persoanele

Nu se menționează
AM7

Utilizarea unor servicii de îngrijire la Da
domiciliu pentru nevoi personale în Nu
cursul ultimelor 12 luni
Nu se menționează

Toate persoanele

Consumul de medicamente
MD1

Consumul de medicamente prescrise de Da
un medic în ultimele două săptămâni Nu
(cu excepția contraceptivelor)
Nu se menționează

Toate persoanele

MD2

Consumul de medicamente, medica Da
mente pe bază de plante sau vitamine Nu
fără prescripție medicală în ultimele
două săptămâni (cu excepția contracep Nu se menționează
tivelor)

Toate persoanele

Servicii preventive
PA1

Ultima dată când s-a efectuat un vaccin Anul și luna (AAAALL)
Toate persoanele
antigripal
Cu prea mult timp în urmă (înainte de
anul calendaristic precedent)
Niciodată
Nu se menționează

PA2

Ultima dată când s-a efectuat măsurarea În ultimele 12 luni
tensiunii arteriale de către un cadru Cu 1-3 ani în urmă
medical
Cu 3-5 ani în urmă

Toate persoanele

Cu mai mult de 5 ani în urmă
Niciodată
Nu se menționează
PA3

Ultima dată când s-a efectuat măsurarea În ultimele 12 luni
valorii colesterolului din sânge de către Cu 1-3 ani în urmă
un cadru medical
Cu 3-5 ani în urmă

Toate persoanele

Cu mai mult de 5 ani în urmă
Niciodată
Nu se menționează
PA4

Ultima dată când s-a efectuat măsurarea În ultimele 12 luni
valorii glicemiei de către un cadru me Cu 1-3 ani în urmă
dical
Cu 3-5 ani în urmă
Cu mai mult de 5 ani în urmă
Niciodată
Nu se menționează

Toate persoanele
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Ultima dată când s-a efectuat un test de În ultimele 12 luni
determinare a hemoragiilor oculte în fe Cu 1-2 ani în urmă
cale
Cu 2-3 ani în urmă
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Toate persoanele

Cu mai mult de 3 ani în urmă
Niciodată
Nu se menționează
PA6

Ultima dată când s-a efectuat o colonos În ultimele 12 luni
copie
Cu 1-5 ani în urmă

Toate persoanele

Cu 5-10 ani în urmă
Cu mai mult de 10 ani în urmă
Niciodată
Nu se menționează
PA7

Ultima dată când s-a efectuat o mamo În ultimele 12 luni
grafie (examinare radiologică a sânului) Cu 1-2 ani în urmă

Dacă SEX = Feminin

Cu 2-3 ani în urmă
Cu mai mult de 3 ani în urmă
Niciodată
Nu se menționează
Nu se aplică
PA8

Ultima dată când s-a efectuat un test În ultimele 12 luni
pentru depistarea cancerului cervical Cu 1-2 ani în urmă
(cancerului de col uterin)
Cu 2-3 ani în urmă

Dacă SEX = Feminin

Cu mai mult de 3 ani în urmă
Niciodată
Nu se menționează
Nu se aplică
Nevoi de asistență medicală neîmplinite
UN1A

Nevoie de asistență medicală neîmpli Da
nită în ultimele 12 luni din cauza unei Nu
(unor) liste de așteptare prea lungi
Nu a avut nevoie de asistență medicală

Toate persoanele

Nu se menționează
UN1B

Nevoie de asistență medicală neîmpli Da
nită în ultimele 12 luni din cauza dis Nu
tanței sau a problemelor legate de
Nu a avut nevoie de asistență medicală
transport
Nu se menționează

Toate persoanele

UN2A

Imposibilitatea de a-și permite consulta Da
ții sau tratamente medicale în ultimele Nu
12 luni
Nu a avut nevoie

Toate persoanele

Nu se menționează
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Imposibilitatea de a-și permite consulta Da
ții sau tratamente stomatologice în ulti Nu
mele 12 luni
Nu a avut nevoie
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Toate persoanele

Nu se menționează

UN2C

Imposibilitatea de a-și permite medica Da
mente pe bază de rețetă medicală în ul Nu
timele 12 luni
Nu a avut nevoie

Toate persoanele

Nu se menționează

UN2D

Imposibilitatea de a-și permite asistență Da
pentru îngrijirea sănătății mintale (de Nu
exemplu, de către un psiholog sau psi
Nu a avut nevoie
hiatru) în ultimele 12 luni
Nu se menționează

Toate persoanele

Determinanții stării de sănătate

Greutatea și înălțimea

BM1

Înălțimea fără încălțăminte

În cm

Toate persoanele

Nu se menționează

BM2

Greutatea fără haine și încălțăminte

În kg

Toate persoanele

Nu se menționează

Activitate fizică

PE1

Efort fizic depus pentru realizarea sarci Cea mai mare parte a timpului stă jos Toate persoanele
nilor de lucru (atât activități de muncă sau stă în picioare
remunerate, cât și neremunerate)
Cea mai mare parte a timpului merge
pe jos sau efectuează activități care ne
cesită un efort fizic moderat
Cea mai mare parte a timpului desfă
șoară o muncă grea sau solicitantă din
punct de vedere fizic
Nu efectuează nicio sarcină de lucru
Nu se menționează

PE2

Toate persoanele
Numărul de zile dintr-o săptămână Numărul de zile
obișnuită în care persoana merge pe jos Persoana nu efectuează niciodată astfel
pentru a ajunge dintr-un loc în altul, de activități fizice
continuu cel puțin 10 minute
Nu se menționează
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Timpul dedicat mersului pe jos pentru 10-29 de minute pe zi
a ajunge dintr-un loc în altul într-o zi 30-59 de minute pe zi
obișnuită
1 oră până la mai puțin de 2 ore pe zi

21.2.2018
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dacă PE2 ≠ Persoana nu
efectuează niciodată astfel
de activități fizice

2 ore până la mai puțin de 3 ore pe zi
3 ore sau mai mult pe zi
Nu se menționează
Nu se aplică
PE4

Numărul de zile dintr-o săptămână Numărul de zile
Toate persoanele
obișnuită în care persoana merge pe bi Persoana nu efectuează niciodată astfel
cicletă pentru a ajunge dintr-un loc în de activități fizice
altul, continuu cel puțin 10 minute
Nu se menționează

PE5

Timpul dedicat mersului pe bicicletă 10-29 de minute pe zi
pentru a ajunge dintr-un loc în altul 30-59 de minute pe zi
într-o zi obișnuită
1 oră până la mai puțin de 2 ore pe zi

dacă PE4 ≠ Persoana nu
efectuează niciodată astfel
de activități fizice

2 ore până la mai puțin de 3 ore pe zi
3 ore sau mai mult pe zi
Nu se menționează
Nu se aplică
PE6

Numărul de zile dintr-o săptămână
obișnuită în care persoana practică pen
tru o perioadă de timp de cel puțin
10 minute neîntrerupt activități spor
tive, fitness sau activități fizice recrea
tive (în timpul liber) care determină cel
puțin o creștere ușoară a frecvenței res
piratorii sau a ritmului cardiac

Numărul de zile

Toate persoanele

Persoana nu efectuează niciodată astfel
de activități fizice
Nu se menționează

PE7

Timpul dedicat sportului, fitnessului Ore și minute (HHMM)
sau activităților fizice recreative (în tim Nu se menționează
pul liber) într-o săptămână obișnuită
Nu se aplică

PE8

Numărul de zile dintr-o săptămână Numărul de zile
Toate persoanele
obișnuită în care persoana efectuează Persoana nu efectuează niciodată astfel
activități fizice pentru întărirea muscu de activități fizice
laturii
Nu se menționează

PE9

Timpul petrecut șezând într-o zi obiș Ore și minute (HHMM)
nuită
Nu se menționează

Toate persoanele

Frecvența consumului de fructe, exclu Cel puțin o dată pe zi
zând sucurile
De 4-6 ori pe săptămână

Toate persoanele

dacă PE6 ≠ Persoana nu
efectuează niciodată astfel
de activități fizice

Obiceiuri alimentare
DH1

De 1-3 ori pe săptămână
Mai puțin de o dată pe săptămână
Niciodată
Nu se menționează
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Numărul de porții de fructe consumate Numărul
zilnic, excluzând sucurile
Nu se menționează
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dacă DH1 = Cel puțin
o dată pe zi

Nu se aplică
DH3

Frecvența consumului de legume sau Cel puțin o dată pe zi
salată, excluzând sucurile și cartofii
De 4-6 ori pe săptămână

Toate persoanele

De 1-3 ori pe săptămână
Mai puțin de o dată pe săptămână
Niciodată
Nu se menționează

DH4

Numărul de porții de legume sau salată Numărul
consumate zilnic, excluzând sucurile și Nu se menționează
cartofii
Nu se aplică

dacă DH3 = Cel puțin
o dată pe zi

DH5

Frecvența consumului de sucuri de Cel puțin o dată pe zi
fructe sau legume pure
De 4-6 ori pe săptămână

Toate persoanele

De 1-3 ori pe săptămână
Mai puțin de o dată pe săptămână
Niciodată
Nu se menționează
DH6

Frecvența consumului de băuturi neal Cel puțin o dată pe zi
coolice îndulcite
De 4-6 ori pe săptămână

Toate persoanele

De 1-3 ori pe săptămână
Mai puțin de o dată pe săptămână
Niciodată
Nu se menționează
Fumatul

SK1

Tipul de comportament actual legat de Fumează zilnic
fumat
Fumează ocazional

Toate persoanele

Nu fumează
Nu se menționează
SK2

Numărul mediu de țigări fumate zilnic Numărul

dacă SK1 = Fumează zilnic

Nu se menționează
Nu se aplică
SK3

Fumat zilnic anterior

Da
Nu
Nu se menționează
Nu se aplică

dacă SK1 = Fumează
ocazional sau Nu fumează
sau Nu se menționează
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Numărul de ani de fumat zilnic
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Categorii

Filtru

Numărul

dacă SK1 = Fumează zilnic

Nu se menționează

sau

Nu se aplică

{(SK1 = Fumează ocazional
sau Nu fumează
sau Nu se menționează)
și SK3 = Da}

SK5

Frecvența expunerii la fumul de tutun Zilnic, una sau mai multe ore pe zi
în spații închise
Zilnic, mai puțin de o oră pe zi

Toate persoanele

Cel puțin o dată pe săptămână (dar nu
zilnic)
Mai puțin de o dată pe săptămână
Niciodată sau aproape niciodată
Nu se menționează

SK6

Utilizarea țigărilor electronice sau Fumează zilnic țigări electronice
a unor dispozitive electronice similare
Fumează ocazional țigări electronice

Toate persoanele

A fumat anterior țigări electronice
Nu a fumat niciodată țigări electronice
Nu se menționează

Consumul de alcool

AL1

Frecvența consumului de băuturi alcoo
lice de orice tip (bere, vin, cidru, bău
turi spirtoase, cocteiluri, preamestecuri,
lichioruri, băuturi alcoolice fabricate în
casă …) în ultimele 12 luni

Zilnic sau aproape zilnic

Toate persoanele

5-6 zile pe săptămână
3-4 zile pe săptămână
1-2 zile pe săptămână
2-3 zile pe lună
O dată pe lună
Mai puțin de o dată pe lună
Niciodată în ultimele 12 luni, deoarece
nu mai consumă alcool
Niciodată sau doar a gustat sau a încer
cat de câteva ori în viață
Nu se menționează

AL2

Frecvența consumului unei băuturi al În toate cele 4 zile
coolice în intervalul luni-joi
În 3 dintre cele 4 zile

dacă AL1 =
Zilnic sau aproape zilnic

În 2 dintre cele 4 zile

sau 5-6 zile pe săptămână

În 1 dintre cele 4 zile

sau 3-4 zile pe săptămână

În niciuna dintre cele 4 zile

sau 1-2 zile pe săptămână

Nu se menționează
Nu se aplică
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Numărul mediu de pahare (standard) Cel puțin 16 pahare pe zi
de băuturi alcoolice consumate pe zi 10-15 pahare pe zi
(de luni până joi)
6-9 pahare pe zi

Filtru

Dacă (AL1 =
Zilnic sau aproape zilnic
sau 5-6 zile pe săptămână

4-5 pahare pe zi

sau 3-4 zile pe săptămână

3 pahare pe zi

sau 1-2 zile pe săptămână)

2 pahare pe zi

și

1 pahar pe zi

(AL2 = În toate cele 4 zile

0 pahare pe zi

sau În 3 dintre cele 4 zile

Nu se menționează

sau În 2 dintre cele 4 zile

Nu se aplică

sau În 1 dintre cele 4 zile)

Frecvența consumului unei băuturi al În toate cele 3 zile
coolice în intervalul vineri-duminică
În 2 dintre cele 3 zile
În 1 dintre cele 3 zile

dacă AL1 =
Zilnic sau aproape zilnic
sau 5-6 zile pe săptămână

În niciuna dintre cele 3 zile

sau 3-4 zile pe săptămână

Nu se menționează

sau 1-2 zile pe săptămână

Nu se aplică

AL5

Numărul mediu de pahare (standard) Cel puțin 16 pahare pe zi
de băuturi alcoolice consumate pe zi 10-15 pahare pe zi
(de vineri până duminică)
6-9 pahare pe zi
4-5 pahare pe zi

dacă (AL1 =
Zilnic sau aproape zilnic
sau 5-6 zile pe săptămână
sau 3-4 zile pe săptămână

3 pahare pe zi

sau 1-2 zile pe săptămână)

2 pahare pe zi

și

1 pahar pe zi

(AL4 = În toate cele 3 zile

0 pahare pe zi

sau În 2 dintre cele 3 zile

Nu se menționează

sau În 1 dintre cele 3 zile)

Nu se aplică

AL6

Frecvența consumului riscant de alcool Zilnic sau aproape zilnic
cu o singură ocazie (echivalent cu cel 5-6 zile pe săptămână
puțin 60 g de etanol pur) în ultimele
3-4 zile pe săptămână
12 luni
1-2 zile pe săptămână

dacă AL1 =
Zilnic sau aproape zilnic
sau 5-6 zile pe săptămână
sau 3-4 zile pe săptămână

2-3 zile pe lună

sau 1-2 zile pe săptămână

O dată pe lună

sau 2-3 zile pe lună

Mai puțin de o dată pe lună

sau O dată pe lună

Niciodată în ultimele 12 luni

sau Mai puțin de o dată pe
lună

Niciodată în viața mea
Nu se menționează
Nu se aplică
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Denumirea variabilei

Categorii

21.2.2018
Filtru

Sprijin social

SS1

Numărul de persoane apropiate pe care Niciuna
se poate conta în cazul unor probleme 1 sau 2
personale serioase
3-5

Toate persoanele

Cel puțin 6
Nu se menționează

SS2

Toate persoanele
Gradul de atenție manifestată de ceilalți Multă atenție și mult interes
cu privire la ceea ce face persoana
O oarecare atenție și un oarecare inte
res
Incert
Puțină atenție și puțin interes
Niciun fel de atenție și niciun interes
Nu se menționează

SS3

Ușurința cu care persoana poate obține Foarte ușor
ajutor practic din partea vecinilor în Ușor
caz de nevoie
Posibil

Toate persoanele

Dificil
Foarte dificil
Nu se menționează

Acordarea de îngrijire sau asistență informală

IC1

Acordarea de îngrijire sau asistență Da
uneia sau mai multor persoane care Nu
suferă de o problemă cauzată de îm
bătrânire, de o afecțiune cronică sau de Nu se menționează
o infirmitate, cel puțin o dată pe săptă
mână (cu excepția activităților profesio
nale)

IC2

Relația dintre persoana (persoanele)
care suferă de o afecțiune cronică, de
o infirmitate sau de o problemă cauzată
de îmbătrânire și respondentul care îi
(le) acordă îngrijire sau asistență cel pu
țin o dată pe săptămână

Toate persoanele

Membru (membri) al (ai) familiei res dacă IC1 = Da
pondentului
Nu are (au) calitatea de membru (mem
bri) al (ai) familiei respondentului
Nu se menționează
Nu se aplică

IC3

Numărul de ore pe săptămână în care
respondentul acordă îngrijire sau asis
tență persoanei (persoanelor) care su
feră de o afecțiune cronică, de o infirmi
tate sau de o problemă cauzată de
îmbătrânire

Mai puțin de 10 ore pe săptămână
Cel puțin 10 ore, însă mai puțin de 20
de ore pe săptămână
Cel puțin 20 de ore pe săptămână
Nu se menționează
Nu se aplică

(1) AGE se referă la vârsta respondentului în ani împliniți.

dacă IC1 = Da
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ANEXA II

Cerințe privind precizia
1. Cerințele privind precizia pentru toate seturile de date sunt exprimate în erori standard și sunt definite ca funcții
continue ale estimatelor efective și ale dimensiunii populației statistice într-o țară.
2. Eroarea standard estimată a unui anumit estimat

3. Funcția f(N) are următoarea formă: fðNÞ ¼ a

nu trebuie să depășească următoarea valoare:

pffiffiffi
Nþb

4. Se utilizează următoarele valori pentru parametrii N, a și b:
N

Procentajul populației cu limitări severe ale ac Populația țării cu vârsta de 15 ani sau peste
tivităților obișnuite din cauza unor probleme care locuiește în gospodării private, în mi
de sănătate (cu vârsta de 15 ani sau peste)
lioane de persoane și rotunjită la 3 zecimale

a

b

1 200

2 800
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ANEXA III

Teritorii naționale care sunt excluse din anchetă
Țara

Teritoriile naționale

Franța

Departamentele și teritoriile franceze de peste mări

Cipru

Zona care nu este controlată de guvern

Țările de Jos

Insulele Caraibe (Bonaire, St. Eustatius și Saba)

Irlanda

Toate insulele offshore, cu excepția Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore,
Lettermullan și Valentia

Regatul Unit

Scoția la nord de Canalul Caledonian, Insulele Scilly
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/256 AL COMISIEI
din 20 februarie 2018
de modificare pentru a 281-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire
a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh)
și cu organizația Al-Qaida
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive
specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida (1), în special
articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),
întrucât:
(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora li se
aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat.

(2)

La 14 februarie 2018, Comitetul de sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis
să modifice o mențiune de pe lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea
fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui
modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 20 februarie 2018.
Pentru Comisie,
Pentru Președinte,
Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă

(1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9.
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ANEXĂ

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, rubrica „Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Adresa: Algeria. Data
nașterii: 1.2.1962. Locul nașterii: Alger, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) numele tatălui este Abdelkader,
iar numele mamei este Johra Birouh; (b) s-a întors din Italia în Algeria, unde își are reședința din noiembrie 2008;
(c) ginere al lui Othman Deramchi. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.1.2004” se
înlocuiește cu următorul text:
„Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Adresa: Algeria. Data nașterii: 1.2.1962. Locul nașterii: Alger, Algeria.
Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) numele tatălui este Abdelkader, iar numele mamei este Johra Birouh; (b) s-a
întors din Franța în Algeria, unde își are reședința din septembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 7d
alineatul (2) litera (i): 16.1.2004.”
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DECIZII
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/257 A COMISIEI
din 19 februarie 2018
de acordare a unor derogări anumitor state membre în ceea ce privește transmiterea de statistici în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce
privește statisticile bazate pe Ancheta europeană de sănătate realizată prin interviu (EHIS)
[notificată cu numărul C(2018) 832]
(Numai textele în limbile engleză, finlandeză, franceză, germană, malteză, neerlandeză, română și suedeză sunt
autentice)
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008
privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă (1), în
special articolul 9 alineatul (2),
având în vedere cererile înaintate de Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Republica Malta, Regatul Țărilor de
Jos, Republica Austria, România, Republica Finlanda și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2008, Comisia poate acorda statelor
membre derogări și perioade de tranziție, ambele bazate pe motive obiective.

(2)

Din informațiile furnizate Comisiei reiese faptul că cererile statelor membre de acordare a unor derogări sunt
justificate de necesitatea de a realiza adaptări majore ale sistemelor naționale administrative și statistice pentru
a respecta pe deplin Regulamentul (CE) nr. 1338/2008.

(3)

Astfel de derogări ar trebui acordate, la cerere, Regatului Belgiei, Republicii Federale Germania, Republicii Malta,
Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, României, Republicii Finlanda și Regatului Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Se acordă derogări, astfel cum sunt precizate în anexă, statelor membre enumerate în aceasta.
(1) JO L 354, 31.12.2008, p. 70.
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Articolul 2
Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei, Republicii Federale Germania, Republicii Malta, Regatului Țărilor de Jos,
Republicii Austria, României, Republicii Finlanda și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 19 februarie 2018.
Pentru Comisie
Marianne THYSSEN

Membru al Comisiei
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ANEXĂ

Derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1338/2008, astfel cum a fost pus în aplicare de către Comisie,
privind statisticile bazate pe Ancheta europeană de sănătate realizată prin interviu (EHIS)
În scopul colectării datelor EHIS pentru anul 2019 se acordă următoarele derogări:
Belgia, Finlanda și Țările de Jos nu sunt obligate să furnizeze variabilele specificate în tabelul următor:
Belgia

— UN2A, UN2B, UN2C, UN2D privind necesitățile nesatisfăcute

Finlanda

— PL2 și PL8 privind limitările funcționale
— PE6 privind activitățile fizice
— AL1-AL6 privind consumul de alcool

Țările de Jos

— CD1P și CD2 privind bolile și afecțiunile cronice
— PL8 și PL9 privind limitările funcționale
— PE9 privind activitățile fizice
— DH6 și DH5 privind obiceiurile alimentare
— SK3, SK4 și SK6 privind fumatul

Belgiei, Germaniei, Maltei și Austriei li se acordă o derogare privind perioada de colectare a datelor. Perioada de colectare
a datelor este 2018 pentru Belgia, 2018-2020 pentru Austria și Germania și 2019-2020 pentru Malta.
României i se acordă o derogare privind furnizarea de microdate. România transmite microdatele verificate în prealabil
în termen de 12 luni de la încheierea perioadei naționale de colectare a datelor.
Regatului Unit i se acordă o derogare privind populația de referință. Populația de referință pentru Regatul Unit este
compusă din persoane în vârstă de 16 ani sau mai mult, care locuiesc în gospodării private aflate pe teritoriul național
la data colectării datelor.
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RECTIFICĂRI
Rectificare la Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive
împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 141 din 28 mai 2016)
La pagina 110, anexa I, partea B (Entități), rubrica 23, a treia coloană (Amplasament)
în loc de:

„… SWIFT: DCBK KKPY”,

se citește:

„… SWIFT: DCBK KPPY”.
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