MISSOC - Sistemul de informare reciprocă privind protecţia socială
De când a fost înfiinţat în 1990, Sistemul de informare reciprocă privind protecţia socială în Europa (MISSOC) a devenit o bază
electronică centrală pentru informaţii la zi, cuprinzătoare, despre sistemele de protecţie socială din toate statele membre UE,
cele 3 ţări ale Zonei Economice Europene şi Elveţia. Baza de date MISSOC este complet electronică şi permite utilizatorilor nu
doar să găsească informaţii descriptive sau detaliate despre protecţia socială dintr-o anumită ţară, ci şi să compare sistemele
diferitelor ţări, în special cu ajutorul tabelelor structurate. Baza de cunoştinţe MISSOC poate fi accesată de oricine, gratuit.

Cui i se adresează
MISSOC?

Reţeaua MISSOC
MISSOC se bazează pe o strânsă colaborare
între:
•
Comisia Europeană: Directoratul General
pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
Afaceri Sociale şi Incluziune, Unitatea D/3
Îmbătrânirea populaţiei active, Pensii,
Asistenţă Medicală, Servicii Sociale
•
Corespondenţii naţionali: o reţea de
reprezentanţi oficiali ai ministerelor sau
instituţiilor naţionale, care sunt responsabili
pentru domeniul protecţiei sociale
•
Secretariatul MISSOC: o echipă de experţi
desemnaţi de către Comisia Europeană

Persoanelor sau organizaţiilor care caută
informaţii despre protecţia socială în alte ţări
sau care doresc să compare, să studieze şi
să analizeze mai multe sisteme de protecţie
socială. MISSOC este de interes deosebit
pentru:
•
Cetăţenii care migrează şi companiile
care îşi schimbă locaţia în străinătate
•
Cercetători şi studenţi
•
Autorităţile publice şi administraţiile din
domeniul securităţii sociale
•
Decidenţii politici
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Baza de date MISSOC
Datorită informaţiilor colectate şi actualizate de către corespondenţii naţionali, reţeaua MISSOC furnizează informaţii descriptive, de
actualitate, precum şi analitice despre protecţia socială, în limbile engleză, franceză şi germană (şi în alte 21 de limbi din UE/ZEE pentru
Ghidurile de securitate socială). Baza de date poate fi accesată la adresa www.missoc.org sau http://ec.europa.eu/missoc.
Aceasta conţine:

Tabele comparative: informaţii detaliate, comparabile şi actualizate de două ori pe an (în ianuarie şi în iulie) despre schemele de protecţie

socială din toate ţările participante, prezentate sub forma a 12 tabele, fiecare împărţit în numeroase categorii. Informaţiile naţionale din tabele
sunt completate cu prezentări combinate, care oferă o perspectivă pe orizontală asupra principalelor concepte şi principii ale fiecărui domeniu
de protecţie socială. Cele 12 tabele sunt:
I. Finanţare
II. Îngrijire medicală
III. Boală - prestaţii în bani
IV. Concediu maternal/paternal

Grafice şi descrieri

ale modului de
organizare a
protecţiei sociale

din fiecare ţară,
actualizate de două
ori pe an, în ianuarie
şi în iulie.

V. Invaliditate
VI. Bătrâneţe
VII. Urmaşi
VIII. Accidente de muncă şi
boli profesionale

Grafice şi descrieri

ale modului de
organizare a
protecţiei sociale din

fiecare ţară, actualizate
de două ori pe an, în
ianuarie şi în iulie.

IX. Prestaţii familiale
X. Şomaj
XI. Resurse minime garantate
XII. Îngrijire pe termen lung

Ghidurile de securitate socială
MISSOC: o prezentare generală asupra

principalelor elemente ale domeniilor
de protecţie socială din fiecare ţară, care
are scopul de a explica sistemele într-un
limbaj accesibil pentru o audienţă largă,
în special pentru cetăţenii care migrează
în spaţiul European. Ghidurile sunt
actualizate o dată pe an (în iulie) şi sunt
disponibile în cele 24 de limbi din UE/
ZEE.

Informaţiile MISSOC:
o prezentare generală
anuală asupra
tendinţelor majore din
sistemele de protecţie
socială.

Analiza MISSOC:

o prezentare
generală analitică
asupra evoluţiilor
semnificative din mai
multe domenii ale
protecţiei sociale. Este
realizată de două ori
pe an.

Contact: Secretariatul MISSOC - 37, Rue Van Campenhout – B-1000 Bruxelles - BELGIA
T: + 32 2 736 14 79 – F: + 32 2 736 23 89 – E-mail: secretariat@missoc.org - www.missoc.org
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