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15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană 
 

Camera Deputaților și Senatului s-au reunit 
într-o ședință solemnă dedicată aniversării a 15 
ani de la aderarea României la UE. 

Ministrul pentru Europa și Afaceri Externe 
al Franței a fost invitat special, în contextul în care 
țara deține președinția rotativă a Consiliului. 

Procesul de aderare a României la Uniunea 
Europeană a început la 1 februarie 1993, cu 
prilejul semnării Acordului european instituind o 
asociere între Comunitățile Europene și statele 
membre ale acestora și România.  

Acordul recunoștea obiectivul României de 
a deveni stat membru al UE și prevedea asistență 
financiară și tehnică din partea acesteia. 

Ministrul român al Afacerilor Externe a 
depus, la 22 iunie 1995, la Paris, cererea oficială 
a României de aderare la UE. 

Cererea de aderare era însoțită de 
"Strategia națională de pregătire a aderării 
României la UE ", semnată de liderii partidelor 
parlamentare, de președinții celor două Camere 
ale Parlamentului și de președintele Ion Iliescu. 

Comisia Europeană a propus, la 13 
octombrie 1999, începerea negocierilor de 
aderare la Uniunea Europeană cu Malta, Letonia, 
Lituania, Slovacia, Bulgaria și România, dar în 
ceea ce privește ultimele două state mai trebuia 
așteptată decizia Consiliului European de la 
Helsinki din decembrie 1999.  

Cu prilejul summit-ului Uniunii Europene de 
la Helsinki, din 10-11 decembrie 1999, liderii celor 
15 state membre au votat, în prima zi a lucrărilor, 
începerea negocierilor de aderare a celor șase 
state, printre care și România, cu precizarea că 
momentul aderării se va produce atunci când 
statele vor fi îndeplinit condițiile de aderare. 

Deschiderea negocierilor de aderare ale 
României cu UE a avut loc la Bruxelles, la 15 
februarie 2000, în cadrul Conferinței 
Interguvernamentale România-Uniunea 
Europeană, la nivel de miniștrii de externe ai celor 
15 state membre cu delegația română condusă de 
Petre Roman, ministrul afacerilor externe,. 

La 11 martie 2004, Parlamentul European a 
votat, cu 374 de voturi favorabile, 10 împotrivă și 
29 de abțineri, raportul referitor la candidatura 
României și Bulgariei de aderare la UE. 

Ceremonia istorică dedicată celei mai 
ample extinderi a blocului comunitar de la 
înființare până în prezent a avut loc la Dublin, la 1 
mai 2004, prin care Uniunea Europeană a primit 
zece noi state membre - Cipru, Estonia, Letonia, 

Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, 
Slovacia, Slovenia și Ungaria. 

România finalizează, din punct de vedere 
tehnic, negocierile de aderare la Uniunea 
Europeană la 8 decembrie 2004, la Bruxelles, prin 
închiderea provizorie a ultimelor două capitole: 
"Politica în domeniul concurenței" (cap. 6) și 
"Justiție și afaceri interne" (cap. 24), cu prilejul 
conferinței de aderare România-UE. 

La 14 decembrie 2004, Comisia Europeană 
confirmă, în cadrul celei de-a XII-a și ultime 
Conferințe Interguvernamentale de Aderare a 
României la UE, desfășurată la Bruxelles, 
închiderea provizorie a tuturor celor 31 de capitole 
de negociere, urmând ca decizia politică de 
închidere a negocierilor să fie pronunțată de 
Consiliul European, în cadrul reuniunii de iarnă. 

 
Parlamentul European a votat, la 16 

decembrie 2004, raportul referitor la progresele 
României pe calea aderării la Uniunea 
Europeană, recomandând semnarea Tratatului de 
aderare în primăvara anului 2005 și aderarea 
efectivă, împreună cu Bulgaria, la 1 ianuarie 2007. 

Cu prilejul Consiliului European, din 17-18 
decembrie 2004, liderii europeni au aprobat ca 
Tratatul de aderare a României și Bulgariei la UE 
să fie semnat în aprilie 2005, iar aderarea ca state 
cu drepturi depline a celor două țări să aibă loc în 
2007, cu obligativitatea continuării reformelor și 
îndeplinirii angajamentelor asumate. 

După primirea în Uniunea Europenă, 
România are reprezentanți în toate instituțiile 
europene, iar cetățenii săi beneficiază de 
drepturile conferite de cetățenia europeană.  

Limba română a devenit una dintre limbile 
oficiale ale Uniunii Europene, toate documentele 
comunitare fiind traduse și în limba română. 

Iar de la 1 ianuarie 2019, România a 
deținut, pentru 6 luni, președinția rotativă a 
Consiliului UE. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
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Previziuni economice de iarnă 
pentru România 

 

 
Previziunile economice estimează că, în urma 

unei expansiuni de 5,3 % în 2021, economia UE va 
crește cu 4,0 % în 2022 și cu 2,8 % în 2023.  

În privința României, se estimează că, în 
2022, creșterea economică va fi de 4,2 %, respectiv 
4,5 % în anul 2023. 

De asemenea, în zona euro se anticipează o 
creștere de 4,0 % în 2022, cu un ritm mai moderat, 
de 2,7 %, în 2023. 

În trimestru III 2021, UE în ansamblul său a 
atins nivelul de dinainte de pandemie și se 
preconizează că toate statele membre vor fi depășit 
această etapă până la sfârșitul anului 2022. 

 
Creșterea economică recâștigă tracțiune 
După relansarea robustă a activității 

economice, care a început în primăvara anului trecut 
și a continuat cu aceeași intensitate până la 
începutul toamnei, se estimează că ritmul de 
creștere în UE a încetinit la 0,4 % în ultimul trimestru 
al anului 2021, de la 2,2 % în trimestrul anterior.  

Deși în previziunile economice din toamna 
anului 2021 se preconiza deja o încetinire a creșterii 
economice, după ce economia UE a eliminat 
decalajul față de nivelul anterior pandemiei în 
trimestrul al treilea din 2021, aceasta a fost mai 
accentuată decât se preconizase, dat fiind că s-au 
intensificat provocările: în special, creșterea bruscă 
a infecțiilor cu COVID-19, prețurile ridicate la energie 
și perturbările în aprovizionare. 

Creșterea continuă să fie modelată de 
pandemie, multe țări din UE fiind sub tensiune din 
cauza unei presiuni sporite asupra sistemelor de 
sănătate și a lipsei de personal în urma 
îmbolnăvirilor, a carantinei preventive sau a 
sarcinilor de îngrijire.  

Blocajele logistice și de aprovizionare, inclusiv 
deficitele de semiconductori și de anumite metale, 
vor continua să afecteze producția, cel puțin pe 
parcursul primei jumătăți a anului.  

Nu în ultimul rând, se preconizează că 
prețurile energiei vor rămâne ridicate pentru o 
perioadă mai lungă decât se anticipase în 
previziunile de toamnă, cu un efect mai îndelungat 
asupra economiei și presiuni inflaționiste mai mari. 

În prezentele previziuni se presupune că 
presiunea exercitată de valul actual de infecții 
asupra economiei va fi de scurtă durată.  

Se preconizează că activitatea economică își 
va recâștiga tracțiunea și pe măsură ce condițiile de 

aprovizionare continuă să se normalizeze, iar 
presiunile inflaționiste să se reducă.  

Dincolo de turbulențele pe termen scurt, 
elementele fundamentale care stau la baza acestei 
faze expansioniste rămân în continuare solide.  

O piață a forței de muncă în continuă 
îmbunătățire, economii ridicate ale gospodăriilor, 
condiții de finanțare încă favorabile și implementarea 
integrală a Mecanismului de redresare și reziliență 
(MRR) sunt toate menite să susțină o fază 
expansionistă solidă și de lungă durată. 

 
Revizuirea perspectivelor inflației 
Previziunile privind inflația au fost revizuite 

considerabil în sens ascendent în comparație cu 
previziunile din toamnă.  

Ele reflectă efectele prețurilor mai mari la 
energie, dar și amplificarea presiunilor inflaționiste 
asupra altor categorii de bunuri față de toamna 
anului trecut. 

După atingerea unei rate record de 4,6 % în 
trimestrul al patrulea al anului trecut, se estimează 
că inflația în zona euro va atinge un nivel maxim de 
4,8 % în primul trimestru din 2022 și va rămâne 
peste 3 % până în trimestrul al treilea.  

Pe măsură ce se vor diminua presiunile 
generate de constrângerile legate de aprovizionare 
și de prețurile ridicate la energie, se preconizează că 
inflația va scădea la 2,1 % în ultimul trimestru al 
anului, iar pe parcursul anului 2023 se va situa sub 
obiectivul de 2 % al Băncii Centrale Europene. 

În ansamblu, se estimează că inflația în zona 
euro va crește de la 2,6 % în 2021 (2,9 % în UE) la 
3,5 % (3,9 % în UE) în 2022, înainte de a scădea la 
1,7 % (1,9 % în UE) în 2023. 

 
Incertitudinea și riscurile rămân ridicate 
Chiar dacă impactul pandemiei asupra 

activității economice s-a diminuat cu timpul, 
aplicarea în continuare a măsurilor de limitare a 
răspândirii bolii și deficitul prelungit de personal ar 
putea afecta activitatea economică.  

Ele ar putea afecta funcționarea lanțurilor de 
aprovizionare critice pentru o perioadă mai lungă 
decât se preconizase. În schimb, încetinirea ritmului 
de creștere a cererii în viitorul apropiat poate 
contribui la rezolvarea blocajelor în aprovizionare 
puțin mai devreme decât se preconizase. 

Pe de altă parte, cererea gospodăriilor ar 
putea crește mai puternic decât se preconizase, 
după cum s-a întâmplat deja odată cu redeschiderea 
economiilor în 2020, iar investițiile stimulate de MRR 
ar putea genera un impuls mai puternic pentru 
activitatea economică. 

Inflația se poate dovedi mai ridicată decât se 
preconizase dacă presiunile asupra costurilor 
transferate de la producător la prețurile de consum 
într-o măsură mai mare decât se estimase, 
amplificând riscul unor efecte secundare. 

Riscurile la adresa perspectivelor de creștere 
și inflație sunt puternic agravate de tensiunile 
geopolitice din Europa de Est. 

(Sursa: www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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Noul raport privind coeziunea 
 

Cel de-al 8-lea raport privind coeziunea 
publicat de Comisie arată că politica de coeziune a 
contribuit la reducerea disparităților teritoriale și 
sociale dintre regiunile UE. 

Datorită finanțării destinate politicii de 
coeziune, se preconizează că PIB-ul pe cap de 
locuitor al regiunilor mai puțin dezvoltate va crește 
cu până la 5 % până în 2023.  

Aceleași investiții au susținut, de asemenea, o 
reducere cu 3,5 % a decalajului dintre PIB-ul pe cap 
de locuitor din 10 % din regiunile cel mai puțin 
dezvoltate și 10 % din regiunile cele mai dezvoltate. 

Raportul arată totodată că, grație flexibilității 
sale, politica de coeziune a oferit statelor 
membre și autorităților regionale și locale un 
sprijin foarte rapid, atât de necesar în contextul 
încetinirilor creșterii economice și al celei mai grave 
crize din ultimii ani. 

Noile programe ale politicii de coeziune 
pentru perioada 2021-2027 vor continua să 
investească în regiuni și în oameni, în strânsă 
coordonare cu capacitatea financiară a pachetului 
NextGenerationEU. 

Constatări principale suplimentare 

• Politica de coeziune a devenit o sursă 
de investiții mai importantă.  

Finanțarea pentru coeziune a crescut de la 
echivalentul a 34 % din totalul investițiilor publice în 
perioada de programare 2007-2013 la 52 % în 
perioada de programare 2014-2020. 

• Din 2001, regiunile mai puțin dezvoltate 
din Europa de Est au recuperat decalajul față de 
restul UE.  

În același timp însă, mai multe regiuni cu 
venituri medii și mai puțin dezvoltate, în special din 
sudul și sud-vestul UE, au înregistrat stagnare 
economică sau declin. 

• Convergența dintre statele membre s-a 
accelerat, însă disparitățile regionale interne din 
statele membre cu creștere rapidă s-au accentuat. 

• Ocuparea forței de muncă a crescut, 
însă disparitățile regionale sunt mai semnificative 
decât înainte de 2008. 

• Numărul de persoane expuse riscului 
de sărăcie și de excluziune socială a scăzut cu 17 
milioane între 2012 și 2019. 

• Decalajul regional în materie de inovare 
din Europa a crescut din cauza lipsei de investiții în 
C&D și a deficiențelor de la nivelul ecosistemelor de 
inovare din regiunile cel mai puțin dezvoltate. 

• Populația UE îmbătrânește și va începe 
să scadă în anii următori. 

În 2020, 34 % din populația UE trăia într-o 
regiune cu populație în scădere.  

Se preconizează că acest procentaj va ajunge 
la 51 % în 2040. 

Cel de-al 8-lea raport privind coeziunea arată 
în mod clar importanța politicii de coeziune în 
promovarea convergenței și reducerea inegalităților 
dintre țările și regiunile din UE. 

Prin cartografierea domeniilor în care statele 
membre și regiunile trebuie să facă mai mult și mai 

bine, raportul permite să se învețe din lecțiile 
trecutului pentru a fi mai bine pregătiți pentru 
provocările viitorului.  

Trebuie să se accelereze adoptarea și 
implementarea programelor politicii de coeziune 
pentru perioada 2021-2027, pentru a putea continua 
sprijinul regiunilor în vederea redresării în urma 
pandemiei, pentru a beneficia pe deplin de tranziția 
către o Europă verde și digitală și pentru a realiza o 
creștere pe termen lung. 

Pandemia a amplificat riscul inegalităților în 
UE, iar politica de coeziune este unul dintre 
principalele instrumente pentru a combate această 
tendință și pentru a investi în oameni.  

Politica de coeziune ajută la atingerea 
obiectivului de a construi o Europă socială puternică, 
care să fie favorabilă incluziunii și echitabilă.  

 
Datorită fondurilor UE, copiii defavorizați 

primesc cărți și calculatoare, tinerilor li se oferă 
programe de ucenicie pentru a-i integra pe piața 
forței de muncă, iar persoanele vulnerabile au acces 
la o masă caldă și la îngrijire. 

Politica de coeziune a avut un impact pozitiv 
asupra multor regiuni ale UE și asupra cetățenilor 
acesteia, ajutându-i să investească într-o creștere 
mai durabilă și echilibrată, cu beneficii pe termen 
lung, a susținut infrastructura fizică și digitală, 
educația și formarea, IMM-urile și tranziția 
verde.Recent, politica de coeziune a ajutat regiunile 
UE să facă față provocării ridicate de pandemia de 
COVID-19 și consecințelor acesteia. Cele două 
pachete de sprijin lansate în primăvara anului 2020 
(CRII și CRII+) au oferit lichidități imediate, au sporit 
flexibilitatea cheltuielilor, au majorat rata de 
cofinanțare la 100 % și au lărgit domeniul de aplicare 
al Fondului de solidaritate al UE. 

În cadrul instrumentului NextGenerationEU, 
REACT-EU a furnizat o sumă suplimentară de 50,6 
miliarde euro pentru a sprijini redresarea în urma 
pandemiei, permițând regiunilor și orașelor să 
continue să investească în creștere și pregătind în 
același timp perioada de programare 2021-2027.  

De asemenea, acesta a oferit un dispozitiv de 
siguranță atât de necesar pentru persoanele 
vulnerabile ale căror situații au devenit și mai 
precare ca urmare a pandemiei. 

În următorii ani, politica de coeziune va 
continua să consolideze o dezvoltare echitabilă și 
durabilă în toate regiunile UE, sprijinind în același 
timp tranziția verde și digitală prin: 

• abordare cuprinzătoare și orientată a 
dezvoltării: finanțare, guvernanță, coerență și sinergii 
cu politicile naționale 

https://europa.eu/next-generation-eu/index_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/solidarity-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/coronavirus-response/react-eu
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• politici bazate pe realitățile locale, 
dezvoltate pe mai multe niveluri și întemeiate pe 
parteneriate, cu un sprijin croit pe măsură pentru 
cele mai vulnerabile teritorii 

• adaptabilitate continuă la provocările 
emergente și neașteptate. 

Cel de-al 8-lea raport privind coeziunea va 
contribui la discuțiile din cadrul viitorului Forum 
privind coeziunea (17-18 martie 2022).Acesta 
reunește reprezentanți ai instituțiilor UE, ai 
autorităților naționale, regionale și locale din toate 
statele membre, ai partenerilor sociali și economici, 
ai organizațiilor neguvernamentale și ai mediului 
academic și dezbate modul în care politica de 
coeziune poate garanta că nicio regiune nu este 
lăsată în urmă în contextul schimbărilor structurale în 
curs și că toate regiunile pot profita de beneficiile 
tranziției verzi și ale tranziției digitale. 

Reamintim faptul că, o dată la trei ani, 
Comisia publică un raport privind coeziunea 
economică, socială și teritorială în UE, în care 
prezintă progresele înregistrate și rolul UE ca motor 
al dezvoltării regionale.  

Raportul analizează evoluția coeziunii din UE, 
pe baza unei game largi de indicatori, cum ar fi 
prosperitatea, ocuparea forței de muncă, nivelurile 
de educație, accesibilitatea și guvernanța. 

Pe baza faptelor și a cifrelor, raportul oferă o 
imagine de ansamblu a situației și a evoluției 
dezvoltării regiunilor UE, precum și a provocărilor cu 
care se confruntă acestea.  

Raportul evaluează în ce măsură au scăzut 
disparitățile dintre regiuni, analizează cine se află în 
fruntea plutonului din perspectiva inovării, ocupării 
forței de muncă sau capacității instituționale și cine 
are de recuperat.  

Acesta arată, de asemenea, care este situația 
regiunilor din punctul de vedere al tranziției verzi și 
digitale și cine are nevoie de sprijin suplimentar.  

O imagine mai clară a realizărilor și a ceea ce 
mai trebuie făcut în 2021-2027 va orienta politicile și 
investițiile UE pentru a ajuta regiunile să realizeze o 
creștere echilibrată și durabilă pe termen lung.  

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

 

 
Conferința privind viitorul Europei - o 

Europă a europenilor” 
 

Recent, aproximativ 200 de cetățeni din 
întreaga Europă s-au întâlnit la Maastricht pentru a 
discuta cu privire la un subiect prioritar pe agenda 
politică a tuturor țărilor europene – rolul UE în lume.  

Ei au convenit asupra recomandărilor pe care 
vor să le adreseze instituțiilor europene referitor la 
obiectivele și strategiile UE în materie de securitate, 
apărare, politică externă și comercială.  

Recomandările vizează, de asemenea, 
domenii precum ajutorul umanitar și cooperarea 
pentru dezvoltare, extinderea și migrația. 

Conferinţa privind viitorul Europei este un 
exercițiu democratic paneuropean ce include 4 
componente: platforma digitală multilingvă, 
evenimente descentralizate, grupurile de dezbatere 
ale cetățenilor europeni şi plenul conferinței.  

Platforma digitală este axul central al 
Conferinței privind viitorul Europei şi locul în care 
cetățenii pot face schimb de idei și pot trimite 
contribuții online, în timp ce evenimentele 
descentralizate virtuale, cu participare fizică, sau 
hibride, sunt organizate de cetățeni, de organizații și 
de autorități din toată Europa.  

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni discută diferite subiecte și își prezintă 
recomandările ce ulterior sunt dezbătute în plen. 

În contextul tensiunilor geopolitice în creștere 
și al discuțiilor intense la care participă diplomați și 
politicieni din întreaga lume, grupul de dezbatere al 
cetățenilor europeni oferă oferă cetățenilor șansa de 
a-și exprima preocupările și de a face recomandări 
cu privire la modul în care UE poate face față 
provocărilor viitoare. 

În urma discuțiilor, un grup format din 
aproximativ 20 de persoane desemnate dintre acești 
cetățeni își va prezenta propunerile și le va dezbate 
cu membri ai Parlamentului European, cu politicieni 
naționali, cu comisari europeni, precum și cu  

reprezentanți ai altor organisme ale UE și ai 
societății civile în cadrul sesiunii plenare a 
Conferinței privind viitorul Europei, care va avea loc 
în martie, la Strasbourg, în Franța. 

Conferința privind viitorul Europei este 
rezultatul efortului comun al instituțiilor europene.  

Elementul de inovație al acestui dialog istoric 
constă în reunirea la discuții a unor cetățeni selectați 
aleatoriu din întreaga UE, care reprezintă generații 
diferite și provin din medii diverse.  

Aceștia pot să comunice și să-și 
împărtășească ideile în limba lor maternă și pot 
dezbate scenarii despre cum ar trebui să arate UE în 
care doresc să trăiască și muncească. 

Metoda de participare la viața cetății reflectă 
esența a ceea ce este și reprezintă UE – rezolvarea 
problemelor prin dialog extins și căutarea de 
consens și nu prin confruntare, rivalitate sau conflict.  

În opinia Ramonei Chiriac, șefa 
Reprezentanței CE în România, grupul de dezbatere 
de la Maastricht are o valoare simbolică deosebită 
și, în multe privințe, încarnează un model prețios de 
democrație, – care, din păcate, este amenințat în 
multe colțuri ale lumii – și chiar și în Europa.  

Mai ales că în 2023 se sărbătoresc 30 de ani 
de la semnarea Tratatului de la Maastricht, actul prin 
care a luat naştere Uniunea Europeană. 

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni reprezintă o caracteristică esențială a 
Conferinței privind viitorul Europei.  

Sunt organizate patru grupuri de dezbatere 
ale cetățenilor europeni - alcătuite din 200 de 
cetățeni europeni, fiecare ales prin selecție aleatorie, 
din cele 27 de state membre - fiecare având 
programate câte trei reuniuni:  

• grupul de dezbatere 1 (17-19 decembrie 
2021; 5-7 noiembrie 2021; 25-27 februarie 2022) - o 
economie mai puternică, justiție socială, locuri de 
muncă/educație, tineret, cultură, sport/transformarea 
digitală 

https://cohesionforum.tw.events/
https://cohesionforum.tw.events/
http://www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
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• grupul de dezbatere 2 (24-26 septembrie 
2021; 12-14 noiembrie 2021; 10-12 decembrie 2021) 
- democrația europeană, valori și drepturi, statul de 
drept, securitate 

• grupul de dezbatere 3 (1-3 octombrie 
2021; 19-21 noiembrie 2021; 7-9 ianuarie 2022) -
schimbări climatice și mediu/sănătate 

• grupul de dezbatere 4 (15-17 octombrie 
2021; 26-28 noiembrie 2021; 11-13 februarie 2022) - 
UE în  lume, migrație. 

Recomandările grupurilor de dezbatere, 
împărțite pe teme, sunt dezbătute fără un rezultat 
prestabilit și fără a limita sfera de aplicare la domenii 
de politici predefinite în sesiunea plenară.  

Mai exact, 20 de reprezentanți din partea 
fiecărui grup de dezbatere al cetățenilor europeni, 
dintre care cel puțin o treime cu vârsta sub 25 de 
ani, participă la reuniunile plenare ale conferinței și 
prezintă rezultatele discuțiilor lor sub formă de 
recomandări, dezbătându-le cu alți participanți. 

Grupurile de dezbatere iau în considerare 
contribuțiile colectate în cadrul conferinței prin 
intermediul platformei digitale multilingve și 
formulează un set de recomandări de acțiune pentru 
instituțiile Uniunii, care vor fi dezbătute în plen.  

Sesiunea plenară a conferinței s-a întrunit 
până acum de trei ori în format hibrid în Hemiciclul 
Parlamentului European din Strasbourg (19 iunie 
2021, 23 octombrie 2021, 21-22 ianuarie 2022).  

Parlamentul European, Consiliul și Comisia 
Europeană s-au angajat să asculte cetățenii 
europeni și să ia măsuri, în limitele competențelor 
lor, în urma recomandărilor formulate. 

Două dintre cele patru grupuri de dezbatere 
ale cetățenilor europeni reunite în cadrul conferinței 
și-au încheiat deja activitatea.  

Grupul pentru democrație europeană, valori, 
drepturi, statul de drept și securitate a adoptat 39 de 
recomandări pentru viitorul Europei, care includ 
opinii privind consolidarea statului de drept în statele 
membre ale UE, combaterea informațiilor eronate și 
a dezinformării, asigurarea independenței mass-
mediei și multe altele. 

Grupul pentru schimbări climatice, mediu și 
sănătate și-a încheiat activitatea și a prezentat 51 de 
recomandări în care solicită UE să investească în 
tehnologii și transporturi ecologice și să 
îmbunătățească bunăstarea animalelor. În cadrul 
acestor recomandări, s-a subliniat necesitatea 
sprijinului pentru menținerea unui echilibru mai bun 
între viața profesională și cea privată și s-a acordat o 
atenție deosebită nevoilor persoanelor care locuiesc 
în zonele rurale ale UE. 

Rezultatele discuțiilor purtate în cadrul 
acestor grupuri au fost discutate în cadrul sesiunii 
plenare a conferinței din 21 și 22 ianuarie.  

Celelalte două grupuri, din Maastricht și 
Dublin, și-au finalizat activitatea în luna februarie. 

Concluziile finale ale conferinței vor fi 
prezentate până în vară, astfel încât să ofere 
orientări cu privire la viitorul Europei.  

În România, conversaţia cu privire la viitorul 
Europei a adus împreună cetăţenii, insituţiile publice 
şi reprezentanţi ai societăţii civile, in special 
organizaţiile de tineret. 

Participarea tinerilor este esențială pentru a 
asigura un impact pe termen lung al conferinței. 

Sub marca proiectului #EUpeDrum s-a 
discutat în Cluj cu tinerii Universităţii Babes Bolyai 
despre cum utilizează în diagnosticul şi terapia 
copiilor cu tulburare de spectru autist roboţi 
inteligenţi și s-a lansat raportul cu privire la nevoile 
locale și pașii necesari pentru redresarea 
antreprenoriatului feminin din Transilvania. 

De asemenea, echipa Reprezentanței CE în 
România a participat la dezbateri alături de cetăţeni 
şi reprezentanţi ai autorităţilor publice, mass media 
şi societatea civilă din oraşe precum Bucureşti, Cluj, 
Bistriţa – Năsăud, Târgovişte, Râşnov.  

La nivel naţional au fost organizate peste 140 
de evenimente de la începutul Conferinței pe o gamă 
largă de subiecte precum digitalizarea, educația, 
sănătatea, mediul, dezvoltarea durabilă, economia, 
agricultura, parteneriatele strategice ale UE.  

„Schimbările climatice și mediul” este cel mai 
discutat subiect în rândul participanților din România, 
urmat de „educație, cultură, tineret și sport” şi 
„transformare digitală”.  

 
La 15 ani de când a devenit membră a Uniunii 

Europene, se poate spune că România a dat dovadă 
de maturitate în procesul de reflecție asupra Uniunii 
noastre, asupra provocărilor cu care ne confruntăm 
și asupra viitorului pe care dorim să îl construim 
împreună, având drept obiectiv consolidarea 
solidarității europene. 

Conferința privind viitorul Europei reprezintă o 
oportunitate istorică unică, de care trebuie să 
profităm pe deplin și, împreună, să construim Europa 
pe care și-o doresc cetățenii noștri în prezent atât 
pentru ei, cât și pentru generațiile viitoare.  

Este apoi de datoria liderilor și a instituțiilor 
UE, în conformitate cu angajamentele asumate, să 
dea curs ideilor prezentate de cetățenii europeni 
pentru viitorul lor comun. 

(din editorialul doamnei Ramona Chiriac, şefa 
Reprezentanţei Comisiei Europene în România) 

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

 

Buletin elaborat de: 
 

Lia Ioana CRIȘAN 
 

Consilier pentru Afaceri Europene, 
Instituția Prefectului județul Timiș 
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Standardele UE ca să ocupe o 
poziție de lider la nivel mondial 

 
Comisia Europeană a prezentat recent o nouă 

strategie în materie de standardizare care subliniază 
abordarea privind standardele în cadrul pieței unice, 
precum și la nivel mondial.  

Strategia este însoțită de o propunere de 
modificare a Regulamentului privind 
standardizarea, de un raport privind punerea sa în 
aplicare și de programul de lucru anual al Uniunii pe 
2022 referitor la activitatea de standardizare 
europeană.  

Noua strategie urmărește să consolideze 
competitivitatea UE la nivel mondial, să permită crearea 
unei economii reziliente, verzi și digitale și să integreze 
valorile democratice în aplicațiile tehnologice. 

Standardele reprezintă fundamentul implicit al 
pieței unice a UE și al competitivității sale mondiale.  

Ele îi ajută pe producători să asigure 
interoperabilitatea produselor și serviciilor, să reducă 
costurile, să îmbunătățească siguranța și să încurajeze 
inovarea.  

 
Standardele sunt o parte invizibilă dar 

fundamentală a vieții noastre de zi cu zi, cu implicații în 
domenii diverse: de la frecvențe Wi-Fi, la jucăriile 
conectate sau la legăturile pentru schiuri, pentru a 
menționa doar câteva exemple.  

Ele dau încrederea că un produs / serviciu este 
adecvat, sigur și nu va dăuna oamenilor sau mediului.  

Respectarea standardelor armonizate 
garantează că produsele sunt conforme cu legislația. 

Ritmul rapid al inovării, ambițiile noastre verzi și 
digitale și implicațiile standardelor tehnologice pentru 
valorile noastre democratice în UE necesită o abordare 
din ce în ce mai strategică a standardizării.  

Ambițiile UE privind o economie neutră din 
punctul de vedere al impactului asupra climei, rezilientă 
și circulară nu pot fi realizate fără standarde europene.  

Deținerea unei amprente globale puternice în 
activitățile de standardizare și a rolului de conducător al 
activității în cadrul principalelor foruri și instituții 
internaționale vor fi elemente esențiale pentru ca UE să 
rămână un punct de referință la nivel mondial în materie 
de standardizare. 

Prin stabilirea unor standarde globale, UE își 
exportă valorile, oferindu-le întreprinderilor din UE un 
important avantaj al primului venit. 

Asigurarea, de exemplu, a faptului că datele 
sunt protejate în domeniul inteligenței artificiale sau 
asigurarea siguranței dispozitivelor mobile față de 
pirateria informatică se bazează pe standarde și trebuie 
să fie în spiritul valorilor democratice ale UE.  

E nevoie de standarde și pentru implementarea 
unor proiecte de investiții importante, precum în 
sectorul hidrogenului sau al bateriilor, și pentru a 

valorifica investițiile în inovare, oferind întreprinderilor 
importantul avantaj al primului venit. 

Standardele tehnice au o importanță strategică, 
iar suveranitatea tehnologică a Europei, capacitatea de 
a reduce dependențele și protecția valorilor UE se vor 
baza pe capacitatea de a stabili standarde la nivel 
mondial.  

Prin strategie se definesc foarte clar prioritățile 
în materie de standardizare și se asigură condițiile 
pentru ca standardele europene să devină criterii de 
referință la nivel mondial.  

De asemenea, se iau măsuri pentru a menține 
integritatea procesului de standardizare europeană, 
plasând în centrul său IMM-urile europene și interesul 
european. 

Strategia prezentată propune cinci seturi 
principale de acțiuni. 

1. Anticiparea, prioritizarea și abordarea 
nevoilor în materie de standardizare în domenii 
strategice: e nevoie de standarde mai rapid și în 
concordanță cu agenda europeană în materie de 
inovare și politică.  

Comisia a identificat urgențe în materie de 
standardizare în ceea ce privește producția de vaccinuri 
și medicamente împotriva COVID-19, reciclarea 
materiilor prime critice, lanțul valoric al hidrogenului 
curat, cimentul cu emisii scăzute de dioxid de carbon, 
certificarea cipurilor și standardele în materie de date. 

Începând din acest an, prioritățile în materie de 
standardizare vor fi identificate în mod clar în 
Programul de lucru anual al Uniunii pe 2022.  

Va fi instituit un forum la nivel înalt pentru a 
aduce contribuții la viitoarele priorități în materie de 
standardizare, iar Comisia va institui funcția de 
coordonator responsabil în materie de 
standardizare, pentru a asigura orientări la nivel înalt 
în întreaga Comisie cu privire la activitățile de 
standardizare, care va fi sprijinit de un centru de 
excelență al UE privind standardele, alcătuit din servicii 
ale Comisiei. 

2. Îmbunătățirea guvernanței și integrității 
sistemului european de standardizare: standardele 
care sprijină politica și legislația UE trebuie să fie 
decise de actori europeni.  

Comisia propune o modificare a 
Regulamentului pentru a îmbunătăți guvernanța 
sistemului european de standardizare.  

Deși sistemul european va rămâne deschis, 
transparent, incluziv și imparțial, propunerea prevede 
că mandatele pentru organizațiile europene de 
standardizare, la cererea Comisiei, trebuie să fie 
gestionate de delegații naționali - organismele naționale 
de standardizare - ai statelor membre ale UE și SEE.  

Se va evita orice influență nejustificată a 
actorilor din afara UE și SEE asupra proceselor 
decizionale în cadrul elaborării de standarde pentru 
domenii esențiale, precum standardele privind 
securitatea cibernetică sau hidrogenul.  

Comisia va acorda în continuare o atenție 
deosebită caracterului incluziv al sistemului, rolului 
IMM-urilor și rolului societății civile.  

Ea invită organizațiile europene de 
standardizare să își modernizeze structurile de 
guvernanță și va lansa un proces de revizuire inter 
pares care să implice statele membre și organismele 
naționale de standardizare pentru a obține o mai bună 
incluziune a societății civile, a utilizatorilor și condiții 
pentru standardizare favorabile IMM-urilor. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48598
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48599
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48600
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48601
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48601
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32012R1025
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În același timp, Comisia va lansa evaluarea 
Regulamentului privind standardizarea. 

3. Consolidarea poziției de lider a Europei în 
ceea ce privește standardele globale. 

Comisia va acționa prin intermediul Forumului la 
nivel înalt pentru a institui un mecanism împreună cu 
statele membre ale UE și cu organismele naționale de 
standardizare pentru a face schimb de informații, a 
coordona și a consolida abordarea europeană a 
standardizării internaționale.  

De asemenea, Comisia va urmări o mai bună 
coordonare între statele membre ale UE și partenerii 
care împărtășesc aceeași viziune și va finanța proiecte 
în Africa și în țările învecinate. 

4. Sprijinirea inovării: 
Comisia propune o mai bună valorificare a 

potențialului cercetării finanțate de UE pentru a 
valorifica proiectele de inovare prin activități de 
standardizare și pentru a anticipa nevoile timpurii în 
materie de standardizare.  

Va fi lansat un „promotor” pentru a sprijini 
cercetătorii din cadrul programelor Orizont 2020 și 
Orizont Europa să testeze relevanța rezultatelor lor 
pentru standardizare.  

Până la jumătatea anului 2022, se va iniția 
elaborarea unui cod de bune practici pentru cercetători 
în materie de standardizare, pentru a consolida 
legătura dintre standardizare și cercetare/inovare prin 
intermediul Spațiului european de cercetare (SEC). 

5. Crearea generației următoare de experți în 
standardizare - standardele se bazează pe cei mai 
buni experți, iar Europa se confruntă cu o schimbare de 
generație.  

Comisia va promova o mai mare sensibilizare la 
nivel academic cu privire la standarde, prin organizarea 
Zilelor Universitare ale UE și formarea cercetătorilor. 

În prezent, standardele au devenit o chestiune 
de importanță mondială.  

Alte regiuni își consolidează amprenta la nivel 
mondial, printr-o abordare strategică mai fermă.  

Sistemul european de standardizare trebuie să 
evolueze pentru a răspunde acestor provocări.  

Planurile Comisiei privind o nouă strategie în 
materie de standardizare și ajustarea legislativă a 
Regulamentului privind standardizarea au fost anunțate 
în documentul Comisiei intitulat „Actualizarea noii 
Strategii industriale 2020 -construirea unei piețe 
unice mai puternice pentru a sprijini redresarea 
Europei”. 

Un standard armonizat este un standard 
european elaborat de o organizație specifică 
recunoscută (CEN, CENELEC sau ETSI), în urma unei 
solicitări din partea Comisiei Europene.  

Odată acceptate, aceste standarde fac parte din 
legislația UE și le oferă producătorilor care le utilizează 
în întreaga piață unică o prezumție de conformitate cu 
cerințele legislației UE, contribuind la reducerea 
costurilor pentru întreprinderile mici. 

Acest proces se bazează pe un parteneriat 
public-privat între Comisie și comunitatea de 
standardizare, în cadrul căruia repartizarea rolurilor și a 
responsabilităților este ghidată de Regulamentul privind 
standardizarea din 2012. 

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

 

Drepturile omului în lanțurile valorice mondiale 
 
Comisia Europeană a adoptat o Propunere de Directivă privind diligența necesară a companiilor în materie 

de durabilitate, vizând promovarea unui comprtament responsabil al întreprinderilor în lanțurile mondiale de producție. 
Propunerea face societățile comerciale responsabile de încălcarea drepturilor omului sau de poluarea cauzată în 

întreg lanțul de producție.  
Dar, potrivit EURACTIV, doar 1 % dintre companiile din UE sunt vizate de actul normativ. 
Întreprinderile joacă un rol esențial în construirea unei economii și a unei societăți durabile.  
Acestea vor avea obligația să identifice și, după caz, să prevină, să pună capăt sau să atenueze efectele negative 

ale activităților lor asupra drepturilor omului, cum ar fi munca copiilor și exploatarea lucrătorilor, precum și asupra 
mediului, de exemplu poluarea și pierderea biodiversității. 

Executivul UE susține că noile norme vor oferi securitate juridică și condiții de concurență echitabile 
întreprinderilor, precum și mai multă transparență consumatorilor și investitorilor.  

În același timp, ele vor promova tranziția verde și vor proteja drepturile omului în Europa și în afara ei. 
O serie de state membre au introdus deja norme naționale privind diligența necesară, iar unele companii au luat 

măsuri din proprie inițiativă.  
Cu toate acestea, este nevoie de o îmbunătățire la scară mai largă, dificilă de realizat prin acțiuni voluntare.  
Propunerea stabilește o obligație de diligență necesară a întreprinderilor în materie de durabilitate pentru a 

contracara impactul negativ asupra drepturilor omului și a mediului. 
Dar aceasta a adăugat că actul vizează relațiile de afaceri consolidate, nu chiar orice parte insignificantă a 

lanțului valoric.  
În plus, IMM-urile, care reprezintă 99 % din afacerile din UE, nu intră sub incidența regulilor de due dilligence. 
Noile norme privind diligența necesară se vor aplica următoarelor întreprinderi și sectoare: 

• întreprinderile din UE: 
o grupul 1: toate societățile cu răspundere limitată din UE de mari dimensiuni și cu o putere economică 

substanțială (peste 500 de angajați și o cifră de afaceri netă la nivel mondial de 150 de milioane euro sau mai mult); 
o grupul 2: alte SRL care își desfășoară activitatea în sectoare cu impact ridicat definite, care nu ating 

ambele praguri ale grupului 1, dar au peste 250 de angajați și o cifră de afaceri netă la nivel mondial de cel puțin 40 de 
milioane euro.  

Pentru aceste societăți, normele se vor aplica doar cu 2 ani mai târziu decât pentru grupul 1; 

• întreprinderile din țări terțe care își desfășoară activitatea în UE, cu un prag al cifrei de afaceri aliniat la 
grupurile 1 și 2, cifră de afaceri generată în UE. 

IMM-urile nu intră direct în domeniul de aplicare al propunerii. 
(Sursa: www.euractiv.ro) 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-industrial-strategy-update-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-industrial-strategy-update-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-industrial-strategy-update-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-industrial-strategy-update-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-industrial-strategy-update-2020_en.pdf
http://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/leak-eu-due-diligence-law-to-apply-only-to-1-of-european-companies/
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Programul Consiliului European 
pentru Inovare 

 

Comisia a adoptat programul de lucru 
pentru 2022 al Consiliului European pentru 
Inovare - CEI. 

Acesta deschide oportunități de finanțare în 
valoare de peste 1,7 miliarde euro în 2022, pentru 
ca întreprinderile care aduc inovații radicale să se 
extindă și să creeze noi piețe, de exemplu în 
domeniul informaticii cuantice, al bateriilor de 
nouă generație și al terapiei genice. 

Lansat în martie 2021 ca noutate majoră a 
programului Orizont Europa, Consiliul European 
pentru Inovare dispune de un buget total de peste 
10 miliarde euro în perioada 2021-2027. 

Programul de lucru pentru 2022 al 
Consiliului European pentru Inovare (CEI) are mai 
multe elemente noi, simplificând procesul de 
depunere a cererilor și contribuind la politicile UE. 

Noutăți: 

• O nouă inițiativă a CEI - „Scale-Up 
100”:  

După ce, începând din 2018, a sprijinit 
peste 2.600 IMM-uri și întreprinderi nou-înființate, 
CEI introduce inițiativa „Scale-up 100” pentru a 
identifica 100 de întreprinderi promițătoare din 
domeniul tehnologiei „deep tech” din UE care au 
potențialul de a deveni întreprinderi-unicorn (cu o 
valoare de peste 1 miliard euro). 

• Investiții de capital de peste 15 
milioane euro:  

Instrumentul Acceleratorul CEI le va 
permite întreprinderilor care lucrează la tehnologii 
de interes strategic european să solicite investiții 
CEI de peste 15 milioane euro. 

• Un sprijin mai puternic pentru femeile 
inovatoare: 

o Elaborarea unui indice al genului și 
diversității în inovare pentru a identifica decalajele 
și a încuraja diversitatea în cadrul întreprinderilor.  

Acesta va oferi informații coerente 
investitorilor, finanțatorilor, clienților și factorilor de 
decizie. 

o Ediția din 2022 a Premiului UE 
pentru femeile inovatoare va include două 
premii suplimentare pentru femeile inovatoare cu 
vârsta sub 35 de ani.  

Prin urmare, vor fi acordate în total șase 
premii - trei premii pentru cele mai promițătoare 
femei inovatoare din întreaga UE și țările asociate 
la programul Orizont Europa și trei premii pentru 
cele mai promițătoare „inovatoare în devenire” cu 
vârsta sub 35 de ani. 

Contribuția la prioritățile strategice: 
Programul de lucru pentru 2022 stabilește 

un set actualizat de „Provocări ale CEI”. 
Provocările CEI oferă oportunități de finanțare în 
domenii tematice cu peste 500 de milioane euro 
pentru întreprinderile nou-înființate pentru a 
dezvolta tehnologii care vor contribui la obiectivul 

UE de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect 
de seră cu cel puțin 55 % până în 2030, precum și 
la consolidarea autonomiei strategice în domeniul 
tehnologiilor cuantice, spațiale și al noilor 
tehnologii medicale. 

Simplificare: 
CEI se străduiește să își îmbunătățească în 

permanență procesele în beneficiul solicitanților: 

• Toate celelalte întreprinderi - care nu pot 
fi finanțate de CEI din cauza constrângerilor 
bugetare - vor primi automat marca de 
excelență, ceea ce le-ar putea ajuta să obțină 
finanțare din alte instrumente UE - fonduri 
structurale, fonduri de redresare sau alte surse. 

• În 2022, vor fi deschise termene mai 
frecvente de depunere a candidaturilor pentru 
Tranziția și Acceleratorul CEI, cu un proces 
continuu de depunere a candidaturilor pentru 
Tranziția CEI.  

În plus, cei care candidează pentru a doua 
oară la Acceleratorul CEI vor avea posibilitatea de 
a descrie și de a susține cu argumente 
îmbunătățirile aduse în ceea ce privește noua lor 
candidatură. 

 
Finanțarea și sprijinul din partea 

Consiliului European pentru Inovare în 2022: 

• Instrumentul Pathfinder al CEI (350 
milioane euro) dedicat echipelor multidisciplinare 
de cercetare pentru proiecte de cercetare 
vizionare care au potențialul de a duce la 
tehnologii revoluționare. 

• Tranziția CEI (131 milioane euro) 
pentru a transforma rezultatele cercetării în 
oportunități de inovare, axându-se pe rezultatele 
generate de proiectele din cadrul instrumentului 
Pathfinder al CEI și pe proiectele de validare a 
conceptului realizate sub egida Consiliului 
European pentru Cercetare, pentru a maturiza 
tehnologiile și a crea argumente economice 
pentru aplicații specifice. 

• Acceleratorul CEI (1,6 miliarde euro) 
pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri în 
vederea dezvoltării și extinderii unor inovații cu 
impact ridicat care au potențialul de a crea piețe 
noi sau de a le perturba pe cele existente. 

Toate proiectele CEI pentru Inovare au 
acces la serviciile de accelerare a dezvoltării 
de întreprinderi, care pun la dispoziție instructori, 
mentori și expertiză, oferă oportunități de 
parteneriate cu corporații, investitori și alte părți 
interesate, dar și alte servicii și evenimente. 

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

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services_en
http://www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
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Înființarea Băncilor Naționale de 
Dezvoltare 

  
Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de 

act normativ care reglementează condițiile generale 
de înființare și funcționare a băncilor naționale de 
dezvoltare, care sunt constituite și funcționează ca 
instituții de credit conform prevederilor OUG 
nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea 
capitalului și ale Regulamentului UE nr.575/2013, ale 
reglementărilor emise de BNR în aplicarea acestora, 
precum și ale altor acte normative.  

Scopul creării băncilor naționale de dezvoltare 
în România este abordarea directă a 
disfuncționalităților pieței financiare și a decalajelor 
de finanțare, în baza unei analize independente ex-
ante, în scopul atenuării și reducerii lor prin 
desfășurarea de activități de dezvoltare, în 
conformitate cu legislația Uniunii Europene aplicabilă 
și cu actul constitutiv al fiecărei bănci de dezvoltare. 

Băncile de dezvoltare acordă finanțare în 
condiții de piață și acționează complementar 
instituțiilor de credit în scopul remedierii deficitelor de 
finanțare și disfuncționalităților pieței financiare. 

Principalele aspecte reglementate prin 
proiectul de lege sunt: 

• Scopul - sprijinirea antreprenoriatului, 
dezvoltarea socio-economică și regională în 
România prin promovarea investițiilor și facilitarea 
accesului la finanțare pentru beneficiarii eligibili, 
implementarea și/sau administrarea instrumentelor 
financiare finanțate din fondurile europene 
structurale și de investiții, precum și acordarea de 
finanțări în cadrul inițiativelor de investiții la nivelul 
Uniunii Europene, inclusiv pentru investiții co-
finanțate de instituții financiare internaționale.  

Principalele domenii sprijinite de băncile de 
dezvoltare sunt: activități economice desfășurate de 
întreprinderile mici și mijlocii; domenii și activități 
finanțate din fonduri europene; cercetare, dezvoltare 
și inovare; agricultură; proiecte mari de infrastructură 
și investiții strategice. 

• Forma legală - persoane juridice române 
constituite ca societăți pe acțiuni ale căror condiții de 
organizare și funcționare se stabilesc prin actul 
constitutiv elaborat în conformitate cu prevederile 
Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.  

Băncile sunt deținute în întregime, în mod 
direct, pe toată durata de funcționare, de către statul 
român, prin Ministerul Finanțelor. 

• Capitalul social - se asigură din bugetul de 
stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate 
prin legile bugetare anuale și/sau din veniturile 
rezultate din privatizare înregistrate în contul 
Trezoreriei Statului. 

• Guvernanța – sistemul de administrare se 
stabilește prin actul constitutiv al acestora care se 
aprobă prin hotărâre de Guvern după obținerea 
autorizației de constituire a băncii de la BNR.  

Procedura de numire a membrilor organelor 
statutare ale fiecărei bănci de dezvoltare se 
stabilește prin hotărâre a Guvernului.  

Membrii organelor de conducere ale băncilor 
de dezvoltare își exercită atribuțiile în mod 
independent, cu loialitate, diligență și respectând 
obiectivele și strategia stabilită de adunarea 
generală a acționarilor a fiecărei bănci de dezvoltare.  

Primii membri ai organelor statutare până la 
obținerea autorizării de funcționare de la BNR se 
nominalizează de către MF prin ordin al ministrului. 

• Activitățile desfășurate - se stabilesc prin 
actul constitutiv aprobat cu respectarea prevederilor 
OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și 
adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.227/2007.  

Băncile de dezvoltare pot funcționa doar pe 
baza autorizației emise de BNR în conformitate cu 
prevederile referitoare la autorizarea unei instituții de 
credit și după emiterea unei decizii pozitive din 
partea Comisiei privind aspectele de ajutor de stat. 

• Beneficiarii eligibili - băncile de dezvoltare 
oferă produse financiare în principal următoarelor 
categorii de beneficiari eligibili: întreprinderi mici și 
mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, companii de tip 
start-up și din domenii inovatoare, unități 
administrativ-teritoriale, companii de utilități publice 
aflate în subordinea unităților administrativ–
teritoriale; companii, universități, institute de 
cercetare-dezvoltare, entități publice socio-culturale, 
întreprinderi sociale. 

 
• Sursele de finanțare necesare pentru 

derularea activităților desfășurate de băncile de 
dezvoltare sunt comisioane, dobânzi și tarife 
rezultate din prestarea activităților specifice și 
suportate de către beneficiarii eligibili ai băncilor de 
dezvoltare, fonduri atrase de pe piețele financiare 
interne și internaționale, fonduri de la instituțiile 
financiare internaționale, fonduri încredințate pe 
bază de mandat de autorități ale administrației 
publice, fonduri de la bugetul de stat pentru 
asigurarea capitalului social al băncii și pentru 
acoperirea cheltuielilor cu taxele și tarifele necesare 
înființării fiecărei bănci de dezvoltare, venituri din 
privatizare, împrumuturi subordonate acordate de 
statul român, alte surse de finanțare, stabilite prin 
hotărâre a Guvernului, cu reglementarea 
modalităților de utilizare. 

• Garanțiile de stat - statul român, prin MF, 
garantează, irevocabil și necondiționat, atât 
executarea principalului aferent obligațiilor de plată, 
cât și executarea tuturor obligațiilor de garantare 
asumate în nume și cont propriu de către fiecare 
bancă de dezvoltare, în cazul în care obligațiile 
respective nu beneficiază de nicio altă garanție. 

(Sursa: www.mfinante.gov.ro) 
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Planul european de combatere a 
cancerului 

 
Planul european de combatere a cancerului 

constituie un pilon esențial al Uniunii Europene a 
Sănătății anunțate de președinta von der Leyen în 
discursul său privind starea Uniunii din septembrie 
2020, care făcea apel la crearea unei UE mai sigure, 
mai reziliente și mai bine pregătite. 

Lansat în 2021, Planul de combatere a 
cancerului prezintă o abordare nouă a UE în ceea ce 
privește prevenirea cancerului, tratamentul și 
îngrijirile aferente bolii prin intermediul unei abordări 
integrate, multilaterale, bazate pe principiul 
„sănătatea în toate politicile”. 

Planul propune 10 inițiative emblematice și 
acțiuni multiple menite să abordeze întregul parcurs 
al bolii, de la prevenire la calitatea vieții pacienților 
care suferă de cancer și a supraviețuitorilor 
cancerului, concentrându-se pe acțiuni prin care UE 
poate conferi cea mai mare valoare adăugată. 

Programul „UE pentru sănătate” și alte 
programe de finanțare au alocat în total 4 miliarde de 
euro acțiunilor de combatere a cancerului.  

În 2021, au fost lansate două serii de cereri 
de propuneri în cadrul programului „UE pentru 
sănătate”, în urma cărora au rezultat 16 inițiative 
majore noi.  

Următorul program de lucru pentru 2022 a 
fost adoptat recent și a inclus din nou o serie de 
acțiuni semnificative de abordare a cancerului, de 
data aceasta plasând un accent puternic pe 
prevenire și diagnosticare. 

Planul de combatere a cancerului continuă să 
lucreze împreună cu Misiunea de cercetare privind 
cancerul din cadrul inițiativei Orizont Europa, 
asigurând coerența între obiectivele ambițioase ale 
cercetării și ținte politice realiste. 

 
Comisia Europeană a lansat recent o serie de 

inițiative noi în direcția facilitării accesului la 
prevenirea, detectarea timpurie, tratarea cancerului, 
precum și la îngrijirile acordate pentru această boală. 

În medie, în Europa, cancerul îi afectează pe 
bărbați ceva mai mult decât pe femei, proporțiile fiind 
de 54 % din cazurile noi, respectiv 56 % din decese.  

Cu toate acestea, cancerul de sân la femei 
este tipul de cancer cel mai des diagnosticat (peste 
355.000 de femei în UE în 2020). 

Există și inegalități pregnante în statele 
membre și între ele, precum și între categoriile 
populației în ceea ce privește detectarea timpurie, 
diagnosticarea, tratamentul și calitatea îngrijirilor 
acordate pacientului. 

Situația este frapantă mai ales în ceea ce 
privește ratele de incidență estimate (diferențele 
mergând până la cifre de cinci ori mai mari) și ratele 
mortalității în cazul cancerului de col uterin (diferențe 
de până la 8 ori mai mari în 2020 între părți din UE). 

Aceste variații foarte mari se pot explica prin 
diferențele existente între țările din UE în ceea ce 
privește prevalența papilomavirusului uman (HPV), 
precum și politicile de vaccinare și de screening al 
cancerului de col uterin.  

Reducerea inegalităților pe tot parcursul bolii 
este obiectivul general al Planului european de 
combatere a cancerului. 

Comisia Europeană a lansat patru noi acțiuni 
ale Planului european de combatere a cancerului 
pentru a sprijini statele membre în soluționarea 
inegalităților și în îmbunătățirea screeningului și a 
vaccinării împotriva HPV, dar și pentru a-i sprijini pe 
cei cu antecedente de cancer: 

1. Registrul privind inegalitățile în 
domeniul cancerului va identifica tendințele și 
disparitățile dintre statele membre și regiuni. 

Registrul va contribui și la evidențierea 
inegalităților pe bază de gen, de nivel de educație și 
de venituri, precum și a disparităților dintre zonele 
urbane și cele rurale în ceea ce privește prevenirea 
cancerului și îngrijirile pentru această boală. 

Registrul va îndruma investițiile și intervențiile 
de la nivel UE, național și regional. 

2. O cerere de contribuții referitoare la 
screeningul pentru cancer va fi utilizată pentru 
actualizarea Recomandării din 2003 a Consiliului.  

Aceasta face parte din obiectivul Planului de 
combatere a cancerului de a se asigura că 90 % din 
populația UE care ar trebui să beneficieze de 
screening pentru cancerul de sân, de col uterin și 
colorectal are acces la acesta până în 2025. 

3. O acțiune comună privind vaccinarea 
împotriva HPV va sprijini statele membre în sporirea 
gradului de înțelegere și de sensibilizare a publicului 
cu privire la HPV și în promovarea vaccinării.  

Acțiunea va contribui la realizarea unui 
obiectiv esențial al Planului de combatere a 
cancerului: eliminarea cancerului de col uterin prin 
vaccinarea împotriva HPV a cel puțin 90 % din 
populația țintă de fete și creșterea semnificativă a 
ratei de vaccinare a băieților până în 2030. 

4. Rețeaua UE a tinerilor care au 
supraviețuit cancerului va consolida monitorizarea 
pe termen lung a planurilor de îngrijire în domeniul 
cancerului la nivel național și regional. 

Rețeaua va pune în legătură pe tinerii cu 
antecedente de cancer și pe familiile lor cu 
persoanele care asigură servicii formale și informale 
de îngrijire. 

Scopul este ca toată lumea din Uniunea 
Europeană să beneficieze de tratamentul pentru 
cancer de care are nevoie.  

Se știe că această luptă a suferit un regres 
din cauza pandemiei și că este posibil să existe un 
număr de un milion de cazuri nediagnosticate.  

Cancerul este un subiect care privește 
personal pe toți.  

De aceea se vor depune eforturi pentru 
prevenire, pentru diagnosticarea timpurie și pentru 
accesul egal la îngrijiri. 

În consecință, având în vedere impactul 
COVID-19 asupra screeningului, a tratamentelor și a 
îngrijirilor, devine mai mult ca oricând o urgență în 
momentul de față să se abordeze această chestiune 
de sănătate publică de maximă importanță, 
eliminându-se diferențele și asigurându-se accesul 
egal al tuturor. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
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Planul Național Strategic 2023-
2027 

 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a 

lansat, spre consultare publică, documentele ce au stat 
la baza Planului Național Strategic – PNS 2023-2027. 

Principalele aspecte ale PNS vizează: 

• Legarea sprijinului pe suprafața de 
efectivul de animale.  

Astfel, în cazul pajiștilor permanente utilizate pe 
parcelele agricole situate la altitudini medii de peste 
1600 metri, menținute în mod natural într-o stare 
adecvată pentru pășunat, activitatea agricolă minimă 
constă în pășunat, cu asigurarea unei încărcături 
minime de 0,3 UVM/ha, în perioada de pășunat, 
cuprinsă între 01 mai și 30 septembrie a anului de 
cerere, cu animalele înregistrate în BND deținute de 
fermier sau de membrii asociațiilor. 

• Plata pentru înverzire va fi înlocuită în 
perioada 2013-2027 de ECOSCHEME, acestea având 
rolul de a contribui la atingerea nivelului ridicat de 
ambiție în materie de mediu al PAC.  

Prin PNS au fost stabilite 5 ecoscheme, dintre 
care 3 vizează practici prietenoase cu mediul în 
gospodăria tradițională, diversificarea și rotația culturilor 
în fermele cu suprafețe mai mari de 5 ha, precum și 
înierbarea intervalelor dintre rânduri în plantațiile 
pomicole, viticole, pepiniere și hameiști.  

Ele contribuie la conservarea și sporirea 
biodiversității plantațiilor și a mediului înconjurător și la 
protecția și reconstrucția habitatelor. 

• Sprijin pentru gospodăriile tradiționale, cu 
suprafețe de până la 10 ha teren arabil, pentru care 
beneficiarii se angajează să asigure cultivarea 
suprafețelor cu cel puțin 10 % plante proteaginoase 
(soia, fasole, mazăre, etc.), să asigure un efectiv mediu 

anual de animale din speciile ovine, caprine, bovine, 
bubaline, suine, ecvidee de minim 0,5 UVM/ha si să 
realizeze o rotație a culturilor. 

• Sprijinirea sectorului zootehnic prin 
acordarea unor ecoscheme privind bunăstarea vacilor 
de lapte si tineretului bovin. 

• Sprijinirea procesării si condiționării prin 
includerea formelor asociative alături de IMM-uri și 
întreprinderi mari în categoria beneficiarilor eligibili, 
având în vedere nevoia stringentă de integrare a 
producției autohtone în industria alimentară.  

Valoarea acestor proiecte poate ajunge la 15 
milioane de euro în cazul investițiilor noi și 3 milioane 
pentru modernizarea unităților existente. 

• Crearea unui instrument de gestionare a 
riscurilor privind despăgubirea fermierilor afectați de 
pierderi ale producției agricole, din pilonul 1 și pilonul 2. 

• Includerea unei măsuri destinată 
sectorului forestier, pentru achiziționarea de 
echipamente/utilaje pentru lucrările specifice. 

• Includerea - în schema de ajutor de stat - a 
investițiilor care contribuie la reducerea emisiilor 
de GES, dar și a proiectelor pentru utilizarea energiei 
din valorificarea biomasei. 

• Sprijinul pentru tinerii fermieri.  
Este prevăzută cerința ca prin implementarea 

proiectului să obțină o dimensiune economică de 8000 
SO, iar sectoarele vizate sunt: zootehnic, producția de 
legume, producția de fructe.  

Valoarea maximă a proiectului -  70.000 euro. 

• A fost introdusă o intervenție alocată 
infrastructurii rutiere - drumuri comunale, alături de 
cea privind infrastructura agricolă- drumuri agricole. 

(Sursa: www.madr.ro) 

 

Dependențelor strategice ale Europei 
 
Comisia a publicat a II-a ediție a analizei 

dependențelor strategice față de terți ale Europei în 5 
domenii – pământuri rare și magneziu, substanțe 
chimice, panouri solare, securitate cibernetică și 
programe informatice.  

Scopul este promovarea înțelegerii riscurilor 
posibile și a oportunităților de abordare a lor. 

Raportul de urmărire a situației privind 
dependențele strategice evidențiază: 

• Dependențele strategice de pământuri rare, 
de magneziu și de panouri fotovoltaice decurg din 
concentrarea puternică a producției mondiale în China, 
din opțiunile actuale limitate de diversificare a 
aprovizionării, inclusiv în UE, sau de substituire.  

De asemenea, sunt identificate dependențe în 
cazul mai multor substanțe chimice de importanță 
critică într-o serie de ecosisteme industriale.  

Raportul identifică și deficiențe – comparativ cu 
concurenții UE – privind tehnologiile-cheie, precum 
securitatea cibernetică și programele informatice. 

• Aducând în vizor sectoarele analizate în 
cadrul primei ediții de bilanțuri aprofundate, raportul 
evaluează setul de acțiuni care au fost inițiate pentru a 
remedia aceste dependențe strategice.  

Raportul a arătat că s-au făcut progrese 
semnificative, printre care derularea unor proiecte de 
investiții prin alianțele industriale existente referitoare 

la materii prime, baterii și hidrogen, precum și prin 
alianțele lansate recent privind semiconductorii și 
serviciile de cloud, adoptarea propunerilor de 
reglementare ale Comisiei privind bateriile, hidrogenul 
și semiconductorii, precum și noi parteneriate 
internaționale, precum în domeniul materiilor prime.  

Raportul evidențiază și rolul unor proiecte 
importante de interes european comun în ceea ce 
privește inovarea revoluționară, de exemplu în 
domeniul semiconductorilor și al serviciilor de cloud. 

Raportul a fost întocmit pe baza primelor analize 
pe care se întemeiază Strategia industrială 
actualizată din 2021, în vederea tranziției Europei 
către o economie verde, digitală, rezilientă și 
competitivă la nivel mondial, ținând seama și de 
impactul pandemiei de COVID-19 asupra pieței unice. 

Reamintim că Strategia industrială actualizată 
din 2021 a fost însoțită de un raport care analizează 
dependențele strategice ale Europei și care a inclus 
o analiză a peste 5.000 de produse, dezvăluind faptul 
că 137 de produse în ecosistemele sensibile erau 
extrem de dependente de furnizori străini.  

În plus, raportul a prezentat și o primă etapă de 
bilanțuri aprofundate pentru 6 domenii strategice în 
care UE se confruntă cu dependențe, și anume 
materiile prime, bateriile, ingredientele farmaceutice 
active, hidrogenul curat, semiconductorii și tehnologiile 
de tip cloud și cele de vârf. 

(Sursa. www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48878
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_1884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_1884
https://ec.europa.eu/info/files/staff-working-document-strategic-dependencies-and-capacities_en
https://ec.europa.eu/info/files/staff-working-document-strategic-dependencies-and-capacities_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy/depth-reviews-strategic-areas-europes-interests_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy/depth-reviews-strategic-areas-europes-interests_en
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Actul delegat complementar în 
domeniul climei 

 

Comisia Europeană a prezentat Actul delegat 
complementar privind taxonomia în domeniul 
climei, care vizează anumite activități din sectorul 
gazelor naturale și al energiei nucleare din perspectiva 
atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea.  

Pentru ca UE să devină neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050, este nevoie de investiții 
private masive.  

Scopul taxonomiei UE este de a ghida 
investițiile private către activitățile care sunt necesare 
pentru atingerea neutralității climatice.  

Clasificarea utilizată în cadrul taxonomiei nu 
stabilește dacă o anumită tehnologie va fi inclusă sau 
nu în mixul energetic al unui stat membru.  

Scopul său este de a accelera tranziția, 
valorificând toate soluțiile disponibile care ne pot ajuta 
să ne atingem obiectivele climatice. 

În lumina recomandărilor științifice și având în 
vedere progresele tehnologice înregistrate, Comisia 
consideră că investițiilor private în activitățile din 
sectorul gazelor naturale și al energiei nucleare le 
revine un rol important în procesul de tranziție.  

Activitățile din sectorul gazelor naturale și al 
energiei nucleare care au fost selectate sunt coerente 
cu obiectivele urmărite de UE în domeniul climei și al 
mediului.  

Ele vor permite să se accelereze tranziția către 
un viitor neutru din punctul de vedere al impactului 
asupra climei, în care se vor utiliza sursele regenerabile 
de energie și se va recurge tot mai puțin la cărbune, 
care este mai poluant. 

În special, Actul delegat complementar privind 
taxonomia în domeniul climei: 

 Include activități economice suplimentare 
din sectorul energetic în taxonomie. 

Textul stabilește, în temeiul articolului 10 
alineatul (2) din Regulamentul privind taxonomia, 
condiții clare și stricte sub rezerva respectării cărora 
anumite activități din sectorul nuclear și al gazelor 
naturale pot fi incluse ca activități de tranziție alături de 
cele vizate deja de primul Act delegat privind 
atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, aplicabil de la 1 ianuarie 2022. 

Aceste condiții stricte sunt următoarele: atât în 
cazul sectorului gazelor naturale, cât și al energiei 
nucleare, activitățile trebuie să contribuie la tranziția 
către neutralitatea climatică. 

În cazul energiei nucleare, activitățile trebuie să 
îndeplinească o serie de cerințe în materie de 
securitate nucleară și de mediu. 

În ceea ce privește sectorul gazelor naturale, 
activitățile trebuie să contribuie la tranziția de la 
generarea energiei pe bază de cărbune către energia 
produsă din surse regenerabile.  

Condiții suplimentare mai specifice se aplică 
tuturor activităților de mai sus și sunt specificate în 
Actul delegat complementar. 

 Introduce cerințe specifice pentru 
întreprinderi, de a furniza informații privind 
activitățile lor în sectorul gazelor naturale și al 
energiei nucleare. 

Din rațiuni de transparență, Comisia a modificat 
Actul delegat de completare a Regulamentului 
privind taxonomia în ceea ce privește obligațiile de 

furnizare de informații, astfel încât investitorii să poată 
identifica activitățile din sectorul gazelor naturale sau al 
energiei nucleare care pot reprezenta oportunități de 
investiții și să poată face, așadar, alegeri în cunoștință 
de cauză. 

Textul actului delegat complementar se bazează 
pe consultările avute la nivel de experți cu Grupul de 
experți al statelor membre privind finanțarea durabilă și 
cu Platforma privind finanțarea durabilă.  

Comisia a ținut seama de observațiile primite din 
partea Parlamentului European pe această temă. 

Ea a analizat cu atenție contribuțiile primite de la 
aceste părți interesate și le-a avut în vedere la 
elaborarea textului. 

În urma observațiilor primite, au fost aduse 
ajustări punctuale criteriilor tehnice de examinare și 
cerințelor de furnizare de informații și de verificare 
pentru a le spori claritatea și ușurința de utilizare. 

Așa cum s-a întâmplat și cu celelalte acte 
delegate adoptate în temeiul Regulamentului privind 
taxonomia, Parlamentul European și Consiliul (care au 
delegat Comisiei competența de a adopta acte delegate 
în temeiul Regulamentului privind taxonomia) vor avea 
la dispoziție patru luni pentru a analiza documentul și, 
dacă vor considera că este necesar, pentru a formula 
obiecții la acesta. 

Ambele instituții pot solicita prelungirea 
perioadei de examinare cu două luni.  

Consiliul va avea dreptul să formuleze obiecții cu 
majoritate calificată consolidată, ceea ce înseamnă că 
trebuie întrunit un procent de cel puțin 72 % din statele 
membre (și anume cel puțin 20 de state membre), 
reprezentând cel puțin 65 % din populația UE, pentru a 
putea formula obiecții la act.  

Parlamentul European poate formula obiecții cu 
condiția unui vot în acest sens, exprimat în sesiune 
plenară, al unei majorități a membrilor săi (adică cel 
puțin 353 de deputați). 

Odată încheiată perioada de examinare, Actul 
delegat complementar se va aplica din 1 ianuarie 2023. 

Scopul taxonomiei UE este de a contribui la 
îmbunătățirea fluxului de finanțare către activitățile 
durabile în întreaga Uniune Europeană.  

Pentru ca Europa să devină neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050, va fi crucial să li se ofere 
investitorilor posibilitatea de a-și redirecționa investițiile 
către tehnologii și întreprinderi durabile.  

Taxonomia este un instrument de asigurare a 
transparenței destinat întreprinderilor și investitorilor, 
bazat pe date științifice.  

Aceasta definește un limbaj comun, pe care 
investitorii îl vor putea folosi atunci când investesc în 
proiecte și activități economice care au un impact 
pozitiv substanțial asupra climei și a mediului.  

Taxonomia introduce și obligații de furnizare de 
informații pentru întreprinderi și pentru participanții la 
piețele financiare. 

Deși UE are obiective comune în materie de 
climă și mediu, definirea mixului energetic național este 
o prerogativă a statelor membre și variază de la un stat 
membru la altul, unele bazându-se încă în mare 
măsură pe extragerea cărbunelui, care generează 
emisii ridicate de dioxid de carbon.  

Taxonomia contribuie la mobilizarea investitorilor 
privați în vederea atingerii obiectivelor climatice și 
include activități energetice care reflectă diferitele 
situații și puncte de plecare ale statelor membre. 

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

https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en#taxonomy
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en#taxonomy
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en#taxonomy
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq-part-2_en
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq-part-2_en
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq-part-2_en
https://ec.europa.eu/info/files/220121-sustainable-finance-platform-response-taxonomy-complementary-delegated-act_en
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Strategia de promovare a muncii 
decente 

 

Comisia și-a prezentat Comunicarea privind 
munca decentă la nivel mondial, care reafirmă 
angajamentul UE de a promova munca decentă atât pe 
plan intern, cât și în întreaga lume.  

Eliminarea muncii copiilor și a muncii forțate se 
află în centrul acestui efort. 

Cele mai recente cifre arată că munca decentă 
nu este o realitate pentru multe persoane din întreaga 
lume și că mai sunt încă multe de făcut: 160 de 
milioane de copii – unul din zece la nivel mondial – sunt 
victime ale muncii copiilor, iar 25 de milioane de 
persoane se află într-o situație de muncă forțată. 

UE promovează munca decentă în toate 
sectoarele și domeniile de politică, în conformitate cu o 
abordare cuprinzătoare care vizează lucrătorii de pe 
piețele interne, din țările terțe și din lanțurile de 
aprovizionare globale.  

Comunicarea stabilește politicile interne și 
externe pe care UE le utilizează pentru a aplica munca 
decentă la nivel mondial, plasând acest obiectiv în 
centrul unei redresări favorabile incluziunii, durabile și 
reziliente în urma pandemiei. 

Ca parte a acestei abordări, Comisia pregătește 
un nou instrument legislativ pentru a interzice efectiv 
intrarea pe piața UE a produselor din muncă forțată. 

Acest instrument va acoperi bunurile produse în 
interiorul și în afara UE, combinând o interdicție cu un 
cadru solid de asigurare a respectării normelor.  

Instrumentul se va baza pe standardele 
internaționale și va completa inițiativele orizontale și 
sectoriale existente ale UE, în special obligațiile privind 
diligența necesară și transparența. 

UE a luat deja măsuri ferme pentru a promova 
munca decentă la nivel mondial, contribuind la 
îmbunătățirea vieții oamenilor din întreaga lume.  

În ultimele decenii s-a înregistrat, de asemenea, 
o reducere semnificativă la nivel mondial a numărului 
de copii exploatați prin muncă (de la 245,5 milioane în 
2000 la 151,6 milioane în 2016).  

Cu toate acestea, numărul copiilor exploatați 
prin muncă a crescut cu peste 8 milioane între 2016 și 
2020, inversând tendința pozitivă anterioară.  

În același timp, pandemia și transformările din 
lumea muncii, inclusiv ca urmare a progreselor 
tehnologice, a crizei climatice, a schimbărilor 
demografice și a globalizării, pot avea un impact asupra 
standardelor de muncă și asupra protecției lucrătorilor. 

În acest context, UE se angajează să 
consolideze angajamentul său existent și să își extindă 
rolul de lider responsabil în lumea muncii, utilizând 
toate instrumentele disponibile și dezvoltându-le.  

Consumatorii solicită din ce în ce mai mult 
bunuri care sunt produse într-un mod durabil și echitabil 
și care asigură locuri de muncă decente pentru cei care 
le produc. 

Astfel cum s-a reflectat în dezbaterile din cadrul 
Conferinței privind viitorul Europei, cetățenii europeni se 
așteaptă ca UE să își asume un rol de lider în 
promovarea celor mai înalte standarde. 

UE își va intensifica acțiunile, orientându-se în 
funcție de cele patru elemente ale conceptului 
universal de muncă decentă, astfel cum a fost 
elaborat de Organizația Internațională a Muncii (OIM) și 
reflectat în obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite (ONU).  

Printre aceste elemente se numără:  
1. promovarea ocupării forței de muncă 
2. standardele și drepturile la locul de muncă, 

inclusiv eliminarea muncii forțate și a muncii copiilor 
3. protecția socială 
4. dialogul social și guvernanța tripartită.  
Egalitatea de gen și nediscriminarea sunt 

aspecte transversale ale acestor obiective. 
Comunicarea stabilește instrumentele viitoare și 

existente ale UE în patru domenii: 

• Politicile și inițiativele UE cu impact 
dincolo de granițele UE.  

Instrumentele esențiale de acest tip sunt: 
o Politicile UE care stabilesc standarde 

deschizătoare de drumuri la nivel mondial în ceea ce 
privește responsabilitatea și transparența 
întreprinderilor, cum ar fi propunerea de directivă 
privind diligența necesară în materie de durabilitate a 
întreprinderilor și viitoarea propunere legislativă privind 
munca forțată. 

o Orientările și dispozițiile juridice ale UE 
privind achizițiile publice durabile din punct de vedere 
social vor ajuta sectorul public să conducă prin puterea 
exemplului. 

o Politicile sectoriale ale UE, de exemplu 
cele privind alimentele, mineralele și textilele, 
consolidează respectarea standardelor internaționale în 
domeniul muncii. 

• Relațiile bilaterale și regionale ale UE:  
Instrumentele esențiale de acest tip sunt: 

o Politica comercială a UE, care 
promovează standardele internaționale în domeniul 
muncii. 

o Respectarea drepturilor lucrătorilor în 
țările terțe este o parte esențială a politicilor UE în 
domeniul drepturilor omului. 

o Politica UE de extindere și de vecinătate, 
care promovează munca decentă în țările învecinate. 

• UE în forurile internaționale și 
multilaterale:  

Instrumentele esențiale de acest tip sunt: 
o Sprijinul UE pentru punerea în aplicare a 

instrumentelor ONU privind munca decentă și 
contribuția activă a UE la stabilirea standardelor de 
muncă prin intermediul OIM. 

o Sprijinul UE pentru reformarea 
Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în vederea 
integrării dimensiunii sociale a globalizării. 

o În formatele G20 și G7, UE cooperează 
cu alte puteri economice mondiale pentru a promova 
munca decentă. 

• Colaborarea cu părțile interesate și în 
cadrul parteneriatelor globale:  

Instrumentele esențiale de acest tip sunt: 
o Sprijinul UE pentru partenerii sociali cu 

scopul de a asigura respectarea drepturilor lucrătorilor 
în cadrul lanțurilor de aprovizionare. 

o Colaborarea UE cu actorii societății civile 
în vederea promovării unor medii sigure și propice 
pentru societatea civilă. 

o Sprijinul UE pentru parteneriate globale și 
inițiative multipartite privind munca decentă, în domenii 
precum securitatea și sănătatea în muncă. 

Ca parte a „pachetului ei privind o economie 
justă și durabilă”, Comisia prezintă și o propunere de 
Directivă privind diligența necesară în materie de 
durabilitate a întreprinderilor.  

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

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25260&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25260&langId=en
https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm


BULETIN DE AFACERI EUROPENE Pagina 14 
 

 

43 miliarde de euro pentru cipuri 
 

Comisia Europeană propune un set de măsuri 
pentru a crește siguranța aprovizionării cu 
semiconductori, intenționând să-și consolideze 
poziția de lifer în domeniul tehnologiilor. 

UE vrea să mobilizeze investiții publice și 
private de peste 43 de miliarde de euro pentru a-și 
dubla cota pe piața cipurilor, la 20 % în 2030. 

Ar fi una dintre cele mai mari sume alocate 
pentru o politică a UE, exceptând politicile 
tradiționale - cea agricolă și de coeziune - dar 
ambițiile europenilor sunt foarte mari. 

Actul privind cipurile va consolida 
competitivitatea și reziliența Europei și va contribui la 
realizarea tranziției digitale, și a celei verzi. 

Criza recentă a cipurilor a pus în lumină - la 
fel ca penuria de echipamente medicale din 
primăvara lui 2020 - dependența Europei de alte 
regiuni pentru aprovizionarea unor sectoare cheie 
ale economiei UE. 

Din cauza ofertei scăzute de semiconductori 
de la nivel mondial, producția a fost parțial sistată 
într-o gamă largă de sectoare, de la automobile la 
dispozitive medicale.  

În sectorul automobilelor, producția din unele 
state membre a scăzut cu o treime în 2021. 

Acest lucru a evidențiat mai clar dependența 
mondială extremă a lanțului valoric al 
semiconductorilor de un număr foarte limitat de 
actori, într-un context geopolitic complex, dar a și 
ilustrat importanța semiconductorilor pentru întreaga 
industrie și societate europeană. 

Executivul UE spune că propunerea se va 
baza pe punctele forte ale Europei – organizații și 
rețele de cercetare și tehnologie de vârf la nivel 
mondial, precum și producători de echipamente 
inovatoare – și va aborda punctele slabe rămase. 

Scopul este crearea unui sector prosper al 
semiconductorilor, de la cercetare la producție și un 
lanț de aprovizionare rezilient.  

Actul va mobiliza investiții publice și private în 
valoare de peste 43 de miliarde de euro și va stabili 
măsuri pentru a preveni, a pregăti, a anticipa și a 
răspunde rapid la orice viitoare perturbare a 
lanțurilor de aprovizionare, împreună cu statele 
membre și cu partenerii noștri internaționali.  

De asemenea, actul va permite UE să își 
realizeze ambiția de a-și dubla cota de piață actuală, 
pentru ca aceasta să ajungă la 20 % în 2030. 

Se apreciază că Actul european privind 
cipurile va schimba radical competitivitatea mondială 
a pieței unice europene. 

Pe termen scurt, acesta va spori reziliența la 
crizele viitoare, permițând să se anticipe și să se 
evite perturbările lanțului de aprovizionare, iar pe 
termen mediu, se va contribui la transformarea 
Europei într-un lider în acest sector strategic. 

Statele sunt încurajate să înceapă imediat 
eforturile de coordonare pentru a înțelege situația 
lanțului valoric al semiconductorilor la nivelul UE, 
pentru a anticipa eventualele perturbări și pentru a 
lua măsuri corective care să permită depășirea 
penuriei, până la adoptarea regulamentului. 

Propunerea Comisiei include mai multe 
inițiative, dar și o recomandare adresată statelor 
membre - un instrument cu efect imediat, care 
permite lansarea mecanismului de coordonare între 
statele membre și Comisie pentru a discuta și a lua 
decizii cu privire la măsurile oportune și 
proporționale de răspuns la criză. 

Principalele componente ale Actului sunt: 

 Inițiativa „Cipuri pentru Europa” va 
reuni resurse din partea Uniunii, a statelor și a țărilor 
terțe asociate la programele existente, precum și din 
partea sectorului privat, prin intermediul 
Întreprinderii comune consolidate pentru cipuri, 
rezultată din reorientarea strategică a întreprinderii 
comune existente „Tehnologii digitale esențiale”.  

 
Se vor pune la dispoziție 11 miliarde euro 

pentru a consolida CDI existente, pentru a asigura 
dezvoltarea de instrumente avansate de 
semiconductori, de linii-pilot pentru crearea de 
prototipuri, pentru testarea și experimentarea de noi 
dispozitive pentru aplicații inovatoare în viața reală, 
pentru a forma personalul și pentru a dezvolta o 
înțelegere aprofundată a ecosistemului și a lanțului 
valoric al semiconductorilor. 

 un nou cadru pentru a asigura 
securitatea aprovizionării prin atragerea de 
investiții și consolidarea capacităților de producție, 
atât de necesare pentru a permite inovarea în ceea 
ce privește nodurile avansate și cipurile inovatoare și 
eficiente din punct de vedere energetic.  

În plus, un Fond pentru cipuri va facilita 
accesul la finanțare al întreprinderilor nou-înființate, 
pentru a le ajuta să își maturizeze inovațiile și să 
atragă investitori.  

Acesta va include, de asemenea, o facilitate 
specifică de investiții de capital pentru 
semiconductori în cadrul InvestEU, menită să 
sprijine întreprinderile în curs de extindere și IMM-
urile să se extindă pe piață. 

 un mecanism de coordonare între 
statele membre și Comisie, pentru monitorizarea 
aprovizionării cu semiconductori, pentru estimarea 
cererii și pentru anticiparea penuriilor.  

Mecanismul va monitoriza lanțul valoric al 
semiconductorilor prin colectarea de informații 
esențiale de la întreprinderi, pentru a cartografia 
principalele puncte slabe și blocaje.  

Acesta va stabili o evaluare comună a crizelor 
și va coordona acțiunile care trebuie întreprinse pe 
baza unui nou set de instrumente pentru situații de 
urgență.  

De asemenea, mecanismul va reacționa rapid 
și hotărât prin utilizarea deplină a instrumentelor 
naționale și ale UE. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 



BULETIN DE AFACERI EUROPENE Pagina 15 
 

 

Măsuri pentru o economie a 
datelor echitabilă și inovatoare 

 

Comisia propune noi norme pentru a preciza 
cine poate utiliza și accesa datele generate în UE în 
toate sectoarele economice.  

Legea privind datele va asigura echitatea în 
mediul digital, va stimula dezvoltarea unei piețe 
competitive a datelor, va oferi oportunități pentru o 
inovare bazată pe date, precum și o mai mare 
accesibilitate a datelor pentru toți.  

Aceasta va antrena servicii noi, inovatoare, 
precum și prețuri competitive pentru serviciile post-
vânzare și pentru repararea obiectelor conectate.  

Această ultimă componentă orizontală a 
Strategiei Comisiei privind datele va juca un rol 
esențial în transformarea digitală, în conformitate cu 
obiectivele digitale pentru 2030. 

Întocmai ca luminile stradale sau vederile 
panoramice, datele constituie bunuri neconsumptibile: 
pot fi accesate de mai multe persoane în același timp și 
pot fi consumate de nenumărate ori fără ca acest lucru 
să afecteze calitatea sau să existe riscul epuizării lor.  

Volumul datelor este în continuă creștere, de la 
33 de zettabytes generate în 2018 la 175 de zettabytes 
preconizate pentru 2025. 

 Este vorba de un potențial neexploatat, 80 % 
din datele industriale nefiind utilizate vreodată.  

Legea privind datele abordează aspectele 
juridice, economice și tehnice care conduc la o 
subutilizare a datelor.  

Noile norme vor pune la dispoziție un volum mai 
mare de date în vederea reutilizării și se preconizează 
că vor genera o contribuție de 270 de miliarde euro la 
PIB până în 2028. 

Propunerea de Lege privind datele include: 

• Măsuri care să le permită utilizatorilor de 
dispozitive conectate să aibă acces la datele generate 
de respectivele dispozitive, date care sunt adesea 
colectate exclusiv de către producători; măsuri care să 
permită schimbul de astfel de date cu părți terțe pentru 
a furniza servicii post-vânzare sau alte servicii 
inovatoare bazate pe date.  

Propunerea menține stimulentele oferite 
producătorilor pentru a-i îndemna să continue să 
investească în generarea de date de înaltă calitate, prin 
acoperirea costurilor lor legate de transfer și prin 
excluderea utilizării datelor partajate care sunt în 
concurență directă cu produsul lor. 

• Măsuri de reechilibrare a puterii de 
negociere a IMM-urilor prin prevenirea 
dezechilibrelor contractuale excesive în contractele 
de schimb de date.  

Legea le va proteja de clauzele contractuale 
abuzive impuse de o parte care dispune de o poziție de 
negociere mult mai puternică.  

Comisia va elabora și modele de clauze 
contractuale pentru a ajuta aceste întreprinderi 
negocieze contracte echitabile de partajare a datelor. 

• Mijloace conferite organismelor din 
sectorul public pentru a accesa și a utiliza datele 
deținute de sectorul privat care sunt necesare în 
circumstanțe excepționale, de exemplu în cazul unei 
urgențe publice, cum ar fi inundațiile și incendiile 
forestiere, sau pentru a aplica un mandat legal în cazul 
în care datele nu ar fi disponibile în alt mod.  

Este necesar să se ia cunoștință de datele 
respective pentru a putea răspunde rapid și în condiții 
de siguranță, reducând totodată la minimum sarcina 
asupra întreprinderilor. 

• Noi norme care să le permită clienților să 
treacă efectiv de la un furnizor de servicii de prelucrare 
a datelor în cloud la altul și să instituie garanții 
împotriva transferului ilegal de date. 

În plus, Legea privind datele revizuiește anumite 
aspecte ale Directivei privind bazele de date care a 
fost creată în anii '90 pentru a proteja investițiile în 
prezentarea structurată a datelor.  

Directiva clarifică faptul că bazele de date care 
se alimentează de la dispozitivele și obiectele 
internetului obiectelor (IoT) nu ar trebui să beneficieze 
de o protecție juridică separată, ceea ce va garanta 
faptul că datele vor putea fi accesate și utilizate. 

Consumatorii și întreprinderile vor putea avea 
acces la datele dispozitivului lor și le vor putea utiliza 
pentru servicii post-vânzare și servicii cu valoare 
adăugată, cum ar fi mentenanța predictivă.  

 
Datorită faptului că dispun de mai multe 

informații, consumatorii și utilizatorii, de exemplu 
fermierii, companiile aeriene sau societățile de 
construcții, vor fi în măsură să ia decizii mai bune, de 
exemplu vor putea achiziționa produse și servicii de 
calitate superioară sau mai durabile, contribuind astfel 
la obiectivele Pactului verde. 

Întreprinderile și actorii industriali vor dispune 
de o panoplie mai amplă de date și vor beneficia de o 
piață competitivă a datelor. 

Furnizorii de servicii post-vânzare vor putea să 
ofere servicii mai personalizate și să concureze pe 
picior de egalitate cu serviciile comparabile oferite de 
producători, în timp ce datele pot fi combinate pentru a 
dezvolta servicii digitale complet noi. 

În sprijinul Strategiei europene privind datele, 
Comisia a publicat și o prezentare generală a spațiilor 
europene comune ale datelor care sunt în curs de 
dezvoltare în diferite sectoare și domenii. 

Ca urmare a Legii privind guvernanța datelor, 
propunerea este a doua inițiativă legislativă principală 
ce decurge din Strategia europeană privind datele 
din 2020, care urmărește să ajute UE să devină lider în 
societatea noastră bazată pe date. 

Împreună, inițiativele vor debloca potențialul 
economic și societal al datelor și al tehnologiilor în 
conformitate cu normele și cu valorile UE.  

Acestea vor crea o piață unică pentru a permite 
libera circulație a datelor în cadrul UE și între sectoare, 
în beneficiul întreprinderilor, al cercetătorilor, al 
administrațiilor publice și al societății în general. 

În timp ce Legea privind guvernanța datelor 
creează procesele și structurile necesare pentru a 
facilita schimbul de date între întreprinderi, persoane 
fizice și sectorul public, Legea privind datele clarifică 
cine poate crea valoare din date și în ce condiții. 

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

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_273
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0009-20190606&from=EN
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/736383
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/736383
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0767&from=EN
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/strategy-data
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Sistem de conectivitate prin 
satelit 

 
UE acționează în conformitate cu ambițiile 

sale în domeniul spațiului prin prezentarea a două 
inițiative – o propunere de regulament privind o 
conectivitate securizată bazată pe spațiu și o 
comunicare comună referitoare la o abordare a UE 
privind managementul traficului spațial (STM).  

Tehnologia spațială este esențială pentru a 
facilita viața de zi cu zi, contribuind la un viitor mai 
digital, mai verde și mai rezilient pentru planetă.  

Întrucât UE este o putere spațială importantă, 
Programul spațial al UE oferă deja date și servicii 
valoroase pentru o gamă largă de aplicații zilnice, de 
la transporturi, agricultură și răspunsul la situații de 
criză până la combaterea schimbărilor climatice, 
pentru a menționa doar câteva. 

Cu toate acestea, din cauza noilor provocări 
și a creșterii concurenței la nivel internațional, 
politica spațială a UE trebuie să evolueze în mod 
constant și să se adapteze dacă dorim să 
beneficiem în continuare în mod liber de avantajele 
pe care le oferă spațiul. Inițiativele prezentate astăzi 
vor contribui la garantarea eficienței și a securității 
activelor noastre actuale, dezvoltând în același timp 
tehnologia spațială europeană de vârf în beneficiul 
cetățenilor și al economiei noastre. 

În lumea digitală de astăzi, conectivitatea 
bazată pe spațiu este un activ strategic pentru 
reziliența UE.  

Ea face posibile puterea noastră economică, 
rolul nostru de lider în domeniul digital și 
suveranitatea noastră tehnologică, precum și 
competitivitatea noastră și progresul nostru societal.  

Conectivitatea securizată a devenit un bun 
public pentru guvernele și pentru cetățenii europeni.  

Prin urmare, Comisia prezintă un plan 
ambițios privind un sistem securizat de 
comunicații bazat pe spațiu al UE, care: 

• va asigura disponibilitatea pe termen 
lung a unui acces neîntrerupt, la nivel mondial, la 
servicii de comunicații prin satelit care să fie 
securizate și eficiente din punctul de vedere al 
costurilor.  

El va sprijini protecția infrastructurilor critice, 
supravegherea, acțiunile externe, gestionarea 
crizelor și aplicațiile care sunt esențiale pentru 
economia, securitatea și apărarea statelor membre; 

• va permite furnizarea de către sectorul 
privat a unor servicii comerciale care să permită 
accesul la conexiuni avansate, fiabile și rapide 
pentru toți cetățenii și pentru toate întreprinderile 
din întreaga Europă, inclusiv în „zonele moarte” de 
comunicații, asigurând coeziunea la nivelul statelor.  

Acesta este unul dintre obiectivele deceniului 
digital propus pentru 2030.  

De asemenea, sistemul va oferi conectivitate 
în zonele geografice de interes strategic, de exemplu 
Africa și regiunea arctică, în cadrul strategiei 
„Global Gateway” a UE. 

Atât nevoile utilizatorilor guvernamentali, cât 
și soluțiile de comunicare prin satelit se află într-o 
rapidă schimbare.  

Sistemul securizat de comunicații bazat pe 
spațiu al UE urmărește să răspundă acestor nevoi 
tot mai mari și în continuă evoluție și va include, de 
asemenea, cele mai recente tehnologii de 
comunicații cuantice pentru criptare securizată. 

El se va baza pe dezvoltarea de tehnologii 
inovatoare și disruptive și pe valorificarea 
ecosistemului „noului spațiu”. 

Costul total este estimat la 6 miliarde euro.  
Contribuția Uniunii la program în 2022-2027 

este de 2,4 miliarde euro în prețuri curente. 
Finanțarea va proveni din diferite surse ale 

sectorului public [bugetul UE, statele membre, 
contribuțiile Agenției Spațiale Europene (ESA)] și din 
investiții din sectorul privat. 

Această inițiativă va stimula și mai mult 
competitivitatea ecosistemului spațial al UE, întrucât 
dezvoltarea unei noi infrastructuri ar oferi o valoare 
adăugată brută de 17-24 miliarde euro și va conduce 
la crearea de locuri de muncă suplimentare în 
industria spațială a UE, cu efecte de propagare 
pozitive suplimentare asupra economiei prin 
sectoarele din aval care utilizează serviciile de 
conectivitate inovatoare. 

Și cetățenii ar beneficia de avantajele 
tehnologice, de fiabilitatea și de performanța 
operațională a acestor servicii de comunicații prin 
satelit care asigură conexiuni de internet de mare 
viteză în întreaga UE. 

Managementul traficului spațial 
Având în vedere creșterea exponențială a 

numărului de sateliți de pe orbită ca urmare a noilor 
evoluții din domeniul lansatoarelor reutilizabile, al 
sateliților de mici dimensiuni și al inițiativelor private 
în spațiu, reziliența și siguranța activelor spațiale ale 
UE și ale statelor se confruntă cu riscuri serioase.  

Este esențial să se protejeze activităților 
spațiale prin asigurarea faptului că spațiul rămâne un 
mediu sigur, securizat și sustenabil.  

Acest lucru face ca managementul traficului 
spațial să fie o chestiune prioritară de politică 
publică, impunând ca UE să acționeze acum, în mod 
colectiv și la nivel multilateral, dacă dorim să 
asigurăm o utilizare sigură, securizată și sustenabilă 
a spațiului pentru generațiile viitoare. 

În acest context, comunicarea comună 
stabilește o abordare a UE privind managementul 
traficului spațial.  

Scopul este de a dezvolta inițiative concrete, 
inclusiv operațiuni și legislație, pentru a promova 
utilizarea spațiului în condiții de siguranță, de 
securitate și de sustenabilitate, menținând în același 
timp autonomia strategică a UE și competitivitatea 
industriei din UE. 

Abordarea UE se axează pe patru elemente: 

• evaluarea cerințelor și a impacturilor 
civile și militare ale STM pentru UE 

• consolidarea capacității noastre 
tehnologice de identificare și de urmărire a 
vehiculelor spațiale și a deșeurilor spațiale 

• instituirea cadrului normativ și legislativ 
adecvat. 

• crearea unor parteneriate internaționale 
privind STM și colaborarea la nivel multilateral. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_983
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_983
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_ro
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Cele două inițiative sunt rezultate ale Planului de acțiune privind sinergiile dintre industria civilă, 
industria de apărare și industria spațială, ce menționează aceste proiecte. 

Conectivitatea securizată 
Pentru a implementa această nouă inițiativă bazată pe spațiu care asigură o conectivitate securizată în 

întreaga Europă, Comisia a lansat, în decembrie 2020, un prim studiu de sistem pentru a explora aspectele 
tehnice și potențialele modele de furnizare a serviciilor. 

Între timp, Comisia a publicat un apel suplimentar pentru implicarea ecosistemului european al „noului 
spațiu” în vederea integrării ideilor inovatoare și de vârf din punct de vedere tehnologic ale IMM-urilor și ale celor 
nou-înființate.  

În decembrie 2021 au fost atribuite două contracte, iar lucrările tehnice sunt în desfășurare, rezultatele fiind 
așteptate până în iunie 2022. 

Managementul traficului spațial 
Începând din 2016, Uniunea dispune de o capacitate de supraveghere și urmărire spațială (SST), 

implementată de Consorțiul SST UE.  
Peste 130 de organizații europene din 23 de state membre s-au înregistrat până în prezent pentru serviciile 

SST UE (evitarea coliziunilor, analiza fragmentării, analiza reintrării în atmosferă).  
În ziua de astăzi, peste 260 de sateliți ai UE, inclusiv flotele Galileo și Copernicus, beneficiază de serviciul 

de evitare a coliziunilor. 
În 2021, partenerii SST UE au partajat 100 de milioane de măsurători prin intermediul platformei lor de 

schimb de date.  
Cel mai recent, serviciul de fragmentare al SST UE a confirmat detectarea și monitorizarea deșeurilor 

spațiale rezultate din distrugerea unui satelit aflat pe orbită joasă (COSMOS 1408), în urma unui test antisatelit 
efectuat la 15 noiembrie 2021. 

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

 

Un ecosistem turistic rezilient, 
ecologic și digital 

 
Comisia a prezentat calea de tranziție 

pentru turism în cadrul Zilelor europene ale 
industriei, care este un plan creat în comun cu actorii 
ecosistemului turistic care detaliază acțiunile-cheie, 
obiectivele și condițiile pentru a realiza tranziția 
verde și digitală și reziliența pe termen lung.  

Ea invită comunitatea din sectorul turistic să 
pună în aplicare măsuri în 27 domenii, inclusiv: 

• Să investească în circularitate pentru a 
reduce consumul de energie și apă, deșeurile și 
poluarea, precum și pentru a răspunde mai bine 
cererii tot mai mari de turism durabil; 

• Să îmbunătățească practicile de schimburi 
de date pentru a permite noi servicii turistice 
inovatoare și pentru a îmbunătăți gestionarea 
durabilă a destinațiilor; 

• Să investească în competențe pentru a 
asigura disponibilitatea forței de muncă calificate și 
cariere atractive în ecosistemul turistic. 

Această cale va stabili agenda pentru turismul 
european în următorii zece ani.  

Implicarea activă a actorilor din sector va fi 
esențială pentru succesul tranziției verzi și digitale.  

Acesta este motivul pentru care Comisia a 
lansat o anchetă online, invitând comunitatea 
turistică din UE să facă schimb de informații cu 
privire la angajamentele individuale și colective și să 
își exprime interesul de a colabora la punerea în 
aplicare a tranziției.  

Comisia va colabora cu părțile interesate 
pentru a orienta, a sprijini și a monitoriza progresele. 

Dezvoltarea căii de tranziție a început în iunie 
2021 cu o consultare a părților interesate cu 
privire la scenariile pentru tranziția turismului.  

Au fost organizate mai multe ateliere și 
reuniuni ale părților interesate pentru a continua 
schimbul de idei și a oferi detalii privind propunerile. 

Această cale de tranziție este prima realizată 
ca parte a unei acțiuni mai ample anunțate în 
actualizarea strategiei industriale, în care Comisia 
a solicitat ecosistemelor industriale să accelereze 
transformarea verde și digitală și să sporească 
reziliența economiei europene.  

 
Comisia a inițiat principiul creării în comun cu 

părțile interesate a unor căi de tranziție ca 
instrument de colaborare pentru transformarea verde 
și digitală a ecosistemelor industriale.  

În prezent Comisia lucrează la crearea în 
comun a unor căi pentru mobilitate, construcții, 
industriile mari consumatoare de energie și 
ecosistemele economiei sociale și de proximitate. 

Calea de tranziție pentru turism contribuie la 
solicitarea Consiliului din concluziile sale din 27 mai 
2021 care invită „Comisia și statele membre, în 
colaborare cu părțile interesate relevante, să 
elaboreze o agendă europeană pentru turism”. 

Calea de tranziție pentru turism răspunde 
solicitărilor subliniate mai sus și pregătește terenul 
pentru o tranziție orientată spre viitor și o reziliență 
pe termen lung pentru ecosistemul turistic, în 
perspectiva anului 2030 și ulterior. 

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

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_651
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_651
https://www.eusst.eu/
http://www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48697
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48697
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Together4EUTourism
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45977/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45977
https://ec.europa.eu/info/files/communication-updating-2020-new-industrial-strategy-building-stronger-single-market-europes-recovery_en
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Garanția pentru tineret 
 

România a folosit un procent foarte mic din 
Garanția pentru tineret și din Inițiativa pentru 
șomajul în rândul tinerilor, deși șomajul în rândul 
acestei categorii e foarte ridicat, iar pandemia a 
înrăutățit și mai mult lucrurile. 

Rezoluția pentru tineret, adoptată de 
Parlamentul European, propune Comisiei Europene și 
statelor membre măsuri pentru integrarea tinerilor pe 
piața muncii, mobilitatea forței de muncă și 
competențele pentru viitor, combaterea excluziunii 
tinerilor și evitarea unei generații pierdute. 

Dincolo de optimismul tinerilor, observat și în 
discuțiile și dezbaterile din cadrul Conferinței privind 
Viitorul Europei, cifrele arată în mod clar că tinerii au 
ratat oportunități de educație, de formare și de angajare 
din cauza pandemiei. 

De la debutul pandemiei, șomajul în rândul 
tinerilor s-a accentuat. 

În aceste condiții a apărut ideea de a crea o 
rețea europeană de sănătate mintală și un număr 
unic, pe modelul 112. 

De asemenea, Rezoluția cere și un punct unic 
de contact. 

Pe lângă problemele legate de locurile de 
muncă care erau obișnuite, se observă că aproape 2 
din 3 tineri suferă de o formă de anxietate sau depresie, 
fără a fi conștienți, lucru mai accentuat pentru tinerii 
marginalizați, astfel că subiectul sănătății mintale e 
foarte important. 

Dacă cuplăm lipsa de predictibilitate pe piața 
muncii, unde tinerii își găsesc greu un loc de muncă, cu 
ideea de anxietate, de nesiguranță, induse și de 
pandemie, vedem că riscul cel mai mare este de 
polarizare a societății, în care tinerii să cadă în zona de 
persoane vulnerabile, să fie atrași de mesaje menite să 
le atragă furia, deziluzia sau dezamăgirea.  

Tocmai de aceea e important să se discute 
despre susținerea tinerilor și despre viitorul democratic 
al UE. 

Comisia Europeană a desemnat 2022 drept 
Anul European al Tineretului cu angajamentul de a 
reda tinerilor ce au pierdut în ultimii 2 ani, dar e nevoie 
de mai multe acțiuni pentru a nu avea ”o generație 
pierdută, o generație lockdown. 

Reamintim faptul că în 2021, media șomajului în 
rândul tinerilor din UE era de 14,9 %. 

Cei mai afectați sunt tinerii din Spania - 30,6 %, 
Grecia - 30,5 %, Italia - 26,8 %, Portugalia - 21,1 % și 
Slovacia - 20,5 %. 

România nu a mai transmis date pentru ultimele 
trei luni ale anului trecut.  

În septembrie 2021, rata șomajului în rândul 
tinerilor români era de 20,3 %, în scădere ușoară față 
de septembrie 2020 - 21,2 %. 

În pofida acestor cifre, Bucureștiul a tratat cu 
indiferență Garanția pentru tineret și Inițiativa privind 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI - 
Youth Employment Initiative).  

Măsurile au fost implementate deficitar, iar 
fondurile atrase au fost extrem de puține.  

Până în septembrie anul trecut, România 
cheltuise doar 6 % (puțin peste 21 de milioane de euro) 
din fondurile alocate în cadrul YEI - aproape 330 de 
milioane de euro. 

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor (YEI) este una din principalele resurse 

financiare ale UE menite să sprijine punerea în 
aplicare, până în 2023, a programelor din cadrul 
Garanției pentru tineret. 

În prima perioadă de implementare a 
programului, 2014-2015, România a raportat crearea a 
27 de centre pentru tineret (22 în regiunea Sud și 5 în 
Nord) și o bază de date cu 67.702 tineri NEETs 
înregistrați în evidența ANOFM. 

Astfel încât, la finalul perioadei, rezultatele au 
fost mult sub așteptări - conform evaluării Comisiei 
Europene, programul a ajuns în această perioadă la 
mai puțin de 1 din 5 tineri NEETs și, chiar dacă aceștia 
au fost înregistrați, 1 din 2 tineri nu au primit în timp util 
o ofertă de muncă sau formare.  

Nici în cazul celor care au primit aceste oferte nu 
este clar ce s-a întâmplat ulterior, întrucât în 8 cazuri 
din 10 situația lor nu este cunoscută în lipsa oricărui 
mecanism de follow-up.  

Centrele de tineret și-au oprit si ele funcționarea 
după acești ani.  

Mai mult, răspunsurile primite de la AJOFM-uri 
au arătat că o parte dintre ele nu au știut de existența 
centrelor înființate în cadrul Garanției pentru tineret. 

Este și motivul pentru care europarlamentarii 
USR au cerut „să imagineze noi moduri de a lucra cu 
statele membre pentru ca partea de excluziune în 
rândul tinerilor să fie tratată în mod direct cu tinerii în 
centrul acțiunilor de finanțare și de sprijin, și nu cu 
administrația publică în centru”. 

Potrivit Comisiei Europene, în aproximativ șapte 
ani, chiar înainte de izbucnirea pandemiei, pe teritoriul 
UE numărul tinerilor care nu erau încadrați profesional 
și nici nu urmau un program educațional sau de 
formare (NEET) era cu 1,7 milioane mai mic.  

Șomajul în rândul tinerilor scăzuse la un nivel 
record de 14,9 % până în februarie 2020, cu doar 
câteva săptămâni înainte de instituirea unor restricții 
legate de pandemie în întreaga UE. 

Deși îmbunătățirea contextului macroeconomic a 
jucat cu siguranță un rol, Garanția pentru tineret a avut 
un efect transformator major.  

Peste 24 de milioane de tineri care au fost 
înregistrați în cadrul Garanției pentru tineret au dat curs 
unor oferte de angajare, de continuare a educației, de 
ucenicie și de stagii. 

Constatând că pandemia de COVID-19 îi 
afectează în mod disproporționat pe tineri, Garanția 
pentru tineret consolidată intensifică sprijinul pentru 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor din întreaga 
UE, ajungând la un grup-țintă mai larg, format din 
persoane cu vârsteîntre 15 și 29 de ani. 

Una dintre măsurile-fanion ale Rezoluției este 
plata internship-ului - acesta fiind o formă care putea 
ajunge până la exploatarea tinerilor care muncesc pe 
degeaba – care variază, la Parlamentul European, între 
900 – 1.400 de euro pe  lună. 

Renew Europe a lansat un apel privind crearea 
unui serviciu civic european - tinerii să poată lucra 6 
luni pe lângă administrația publică din țara sa, apoi 6 
luni în alt stat membru, urmând să fie plătiți și să obțină 
o serie de competențe după terminarea studiilor. 

O altă idee este biletul de cultură 
paneuropean ce va permite accesul la manifestările 
culturale - muzee, concerte, spectacole. 

Pe partea de mobilitate, ar putea apărea un fel 
de pașaport european pentru tineri, care să le 
permită inclusiv accesul gratuit în capitale europene. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
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Acțiuni importante pentru 
apărarea europeană și remedierea 

dependențelor strategice 
 

Comisia a prezentat o serie de inițiative pe 
care le va coordona în domenii critice pentru 
apărarea și securitatea din cadrul Uniunii Europene. 

Printre acestea se numără comunicarea 
intitulată „O contribuție la apărarea europeană”, 
care acoperă întreaga panoplie de provocări, de la 
industria de apărare convențională și echipamentele 
terestre, maritime și aeriene la amenințările 
cibernetice, hibride și spațiale, mobilitatea militară și 
relevanța schimbărilor climatice, precum și o foaie 
de parcurs privind tehnologiile critice pentru 
securitate și apărare.  

Aceste noi inițiative reprezintă măsuri 
concrete către o piață europeană a apărării mai 
integrată și mai competitivă, care includ consolidarea 
cooperării în cadrul UE, ceea ce va permite 
generarea unor efecte de scară, ținerea sub control 
a costurilor și consolidarea eficacității operaționale.  

Inițiativele constituie contribuția Comisiei în 
perspectiva instituirii Busolei strategice a UE 
privind securitatea și apărarea. 

Prin utilizarea tuturor mijloacelor disponibile 
într-un context geopolitic și tehnologic în continuă 
evoluție, Comisia urmărește să consolideze 
capacitatea Uniunii de a contracara amenințările pe 
mai multe niveluri, aflate într-o schimbare rapidă, cu 
care se confruntă. 

Comisia a identificat, în special, următoarele 
noi domenii principale în cadrul cărora sunt necesare 
acțiuni pentru a consolida și mai mult 
competitivitatea pieței europene a apărării: 

• analizarea modului în care pot fi 
stimulate în mai mare măsură investițiile statelor 
membre în capabilitățile strategice esențiale și în 
elementele critice care sunt dezvoltate și/sau 
achiziționate în contextul cadrelor de cooperare ale 
Uniunii Europene 

• încurajarea în mai mare măsură a 
achizițiilor publice comune de capabilități de 
apărare dezvoltate în colaborare în cadrul UE 

• invitarea statelor membre să 
înregistreze noi progrese în ceea ce privește 
asigurarea simplificării și a unei mai mare 
convergențe a practicilor de control al 
exporturilor de arme, în special în cazul 
capabilităților de apărare dezvoltate în contextul unui 
cadru de cooperare al UE. 

În acest context, până la sfârșitul anului 2022, 
Fondul european de apărare (FEA) va investi 1,9 
miliarde euro în activități de cercetare în domeniul 
apărării și în proiecte de dezvoltare a capabilităților.  

Aceste investiții vor impulsiona proiecte-cheie 
colaborative la scară largă în materie de dezvoltare 
a capabilităților, stimulând totodată inovarea în 
domeniul apărării.  

Comisia va dezvolta, de asemenea, noi 
stimulente menite să încurajeze investițiile statelor 
membre în capabilitățile strategice de apărare, în 
special în cazul în care acestea sunt dezvoltate 

și/sau achiziționate în contextul cadrelor de 
cooperare ale UE.  

În special, Comisia va analiza oportunitatea 
introducerii unei serii de instrumente care să 
stimuleze achizițiile publice comune de capabilități 
de apărare dezvoltate în colaborare în cadrul UE, 
inclusiv prin propunerea unei scutiri de la plata taxei 
pe valoarea adăugată (TVA), prin aplicarea unor noi 
soluții de finanțare și prin revizuirea mecanismelor 
de acordare a bonsurilor din cadrul FEA pentru a 
favoriza angajamentele privind achizițiile comune în 
materie de echipamente, întreținere și operațiuni, pe 
lângă dezvoltarea în comun a tehnologiilor de 
apărare relevante.  

Comisia va include în Raportul anual privind 
piața unică, publicat împreună cu pachetul de 
toamnă al semestrului european, un capitol care va 
conține observații referitoare la evoluțiile, barierele și 
oportunitățile legate de proiectele multinaționale din 
domeniul capabilităților de apărare. 

La un nivel mai general, Comisia se va 
asigura că alte politici orizontale, cum ar fi inițiativele 
privind finanțarea durabilă, rămân coerente cu 
eforturile UE de a facilita un acces al industriei 
europene de apărare la finanțare și investiții. 

 
Pe de altă parte, deși statelor membre le 

revine responsabilitatea de a elibera autorizațiile de 
export pentru echipamente militare, Comisia le invită 
să înregistreze noi progrese în ceea ce privește 
activitatea în curs care vizează sporirea simplificării 
și a convergenței treptate a practicilor de control al 
exporturilor de arme, mai ales pentru capabilitățile 
de apărare care sunt dezvoltate în comun, în special 
în contextul unui cadru al UE.  

De asemenea, la solicită să accepte că, în 
principiu, nu s-ar împiedica reciproc să exporte către 
țări terțe echipamente militare și tehnologii 
dezvoltate în cooperare.  

Această abordare ar trebui să asigure faptul 
că produsele finanțate din FEA vor beneficia de un 
acces adecvat și competitiv la piețele internaționale, 
fără a aduce atingere deciziilor suverane ale statelor. 

Foaia de parcurs privind tehnologiile 
critice pentru securitate și apărare trasează 
traiectoria care trebuie urmată pentru a consolida 
competitivitatea și reziliența sectoarelor securității și 
apărării din UE prin: 

• invitarea statelor membre să contribuie în 
mod activ la Observatorul pentru tehnologii critice, 
care este în curs de înființare 

• încurajarea cercetării și inovării cu dublă 
utilizare la nivelul UE 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-contribution-european-defence_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-contribution-european-defence_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-roadmap-critical-technologies-security-and-defence_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-roadmap-critical-technologies-security-and-defence_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-roadmap-critical-technologies-security-and-defence_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/106337/towards-strategic-compass_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/106337/towards-strategic-compass_en
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• invitarea statelor membre să elaboreze o 
abordare coordonată la nivelul UE privind 
tehnologiile critice în contextul Busolei strategice 

• sprijinirea inovării și a antreprenoriatului în 
materie de securitate și apărare prin intermediul unei 
serii de instrumente noi (de exemplu, un incubator, 
un mecanism de finanțare mixtă a investițiilor etc.) 

• crearea, împreună cu Agenția Europeană 
de Apărare, a unei scheme a UE de inovare în 
domeniul apărării pentru a reuni toate eforturile într-
un singur cadru general 

• evaluarea mai sistematică a considerațiilor 
legate de securitate și apărare, după caz, atunci 
când se aplică și se reexaminează instrumentele 
industriale și comerciale ale UE existente sau atunci 
când se elaborează noi astfel de instrumente, pentru 
a reduce dependențele strategice. 

Un alt aspect important al foii de parcurs îl 
constituie reducerea dependențelor identificate 
privind tehnologiile critice și lanțurile valorice. 

În această perspectivă, Comisia propune 
integrarea considerațiilor legate de apărare în 
principalele inițiative industriale și tehnologice ale UE 
(de exemplu, alianțe, standarde), protejarea 
intereselor UE în materie de securitate și apărare 
atunci când se achiziționează infrastructuri critice (în 
special în domeniul digital) și consolidarea 
examinării investițiilor străine directe prin încurajarea 
tuturor statelor membre care nu au instituit încă un 
mecanism național de examinare să ia măsurile 
necesare în acest sens. 

Comisia va analiza, de asemenea, cum 
poate fi îmbunătățită protecția activelor spațiale 
ale UE, în special prin intermediul unor servicii 
suplimentare de supraveghere și urmărire spațială și 
prin utilizarea optimă a potențialului industriei UE.  

Ea va promova o abordare de tip „dublă 
utilizare începând cu momentul conceperii” pentru 
infrastructurile spațiale ale UE, cu scopul de a oferi 
noi servicii reziliente care să răspundă nevoilor 
guvernamentale, inclusiv în domeniul apărării. 

Comisia și Înaltul Reprezentant vor analiza și 
posibilitatea activării mecanismelor de solidaritate, 
de asistență reciprocă și de răspuns la situații de 
criză în cazul unor atacuri care provin din spațiu sau 
al unor amenințări la adresa activelor spațiale. 

În fine, Comisia va aplica și inițiativele-cheie 
menite să stimuleze reziliența europeană.  

În special, pentru a contracara amenințările 
hibride, Comisia, în cooperare cu Înaltul 
Reprezentant și cu statele membre, va evalua 
scenariile de referință privind reziliența 
sectorială pentru a identifica lacunele și nevoile, 
precum și măsurile care se impun.  

În urma adoptării Busolei strategice, 
Comisia va contribui la viitorul set de instrumente al 
UE pentru contracararea amenințărilor hibride și va 
avea în vedere identificarea experților în domeniile 
de politică relevante. 

În plus, pentru a consolida securitatea 
cibernetică și apărarea cibernetică, Comisia va 
propune un act legislativ privind reziliența 
cibernetică, va solicita organizațiilor de 
standardizare europene să elaboreze norme 
armonizate în materie de securitate cibernetică și 

protejare a vieții private și va spori gradul de 
pregătire în eventualitatea unor incidente majore de 
securitate cibernetică.  

Până la sfârșitul acestui an, Comisia și Înaltul 
Reprezentant vor propune o actualizare a planului 
de acțiune comun de consolidare a mobilității 
militare în interiorul și în afara Europei.  

În fine, tot anul acesta, Comisia va lua diverse 
măsuri pentru a face față provocărilor legate de 
schimbările climatice care sunt relevante pentru 
domeniul apărării. 

Prin intermediul acestor inițiative în domeniul 
apărării, Comisia anunță noi acțiuni și măsuri 
suplimentare în lumina progreselor înregistrate și a 
evoluției amenințărilor și a provocărilor cu care se va 
confrunta Uniunea în viitor. 

 În contextul adâncirii rivalităților geopolitice, 
UE trebuie să își mențină avantajul tehnologic.  

Ea poate atinge acest obiectiv prin abordarea 
gamei largi de amenințări, de la cele convenționale 
la cele hibride, cibernetice și spațiale, și poate 
asigura generarea efectelor de scară necesare 
printr-o dezvoltare comună, prin achiziții publice 
comune și o abordare convergentă a exporturilor.  

Pe lângă asigurarea securității cetățenilor UE, 
sectorul european al apărării poate contribui la 
redresarea economică prin inovări care să genereze 
efecte de propagare pozitive, putând fi valorificate 
pentru utilizări civile. 

Amenințările la adresa securității UE nu mai 
sunt doar de natură militară, ci sunt hibride, luând 
forma unor atacuri cibernetice și a unor campanii de 
dezinformare ce pun în pericol esența democrațiilor.  

Reamintim, cu acest prilej, că Busola 
strategică a UE pentru securitate și apărare este 
un document al Consiliului – ce ar trebui adoptat de 
Consiliu în martie 2022 - care urmărește să 
definească o ambiție comună a statelor de a 
răspunde amenințărilor și provocărilor cu care se 
confruntă UE, având prevăzute obiective și rezultate 
concrete pentru următorii 5-10 ani. 

Foaia de parcurs privind tehnologiile critice 
pentru securitate și apărare răspunde unei solicitări 
din partea Consiliului European din 25-26 
februarie 2021 de a trasa calea care trebuie urmată 
pentru stimularea cercetării, a dezvoltării tehnologice 
și a inovării și pentru reducerea dependențelor 
strategice ale UE în ceea ce privește tehnologiile și 
lanțurile valorice critice pentru securitate și apărare. 

Actualizarea noii Strategii industriale 2020: 
construirea unei piețe unice mai puternice pentru 
a sprijini redresarea Europei a confirmat faptul că 
poziția de lider în domeniul tehnologiilor rămâne un 
motor esențial al competitivității și inovării UE, 
privind tehnologiile critice.  

Planul de acțiune al Comisiei privind 
sinergiile dintre industria civilă, industria de 
apărare și industria spațială, prezentat în februarie 
2021, a recunoscut importanța tot mai mare a 
tehnologiilor disruptive și generice care provin din 
sectorul civil pentru securitatea și apărarea Europei 
în viitor și necesitatea de a promova îmbogățirea și 
stimularea reciprocă și sinergiile dintre tehnologiile 
civile și cele de apărare. 

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

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/106337/towards-strategic-compass_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/106337/towards-strategic-compass_en
https://www.consilium.europa.eu/media/48646/2526-02-21-euco-statement-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48646/2526-02-21-euco-statement-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48646/2526-02-21-euco-statement-ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0350&qid=1644834410489
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0350&qid=1644834410489
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0350&qid=1644834410489
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/action_plan_on_synergies_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/action_plan_on_synergies_ro.pdf
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Democrația - cea mai importantă 
valoare 

 

Potrivit ultimului Eurobarometru comandat de 
Parlamentul European, aproape o treime dintre 
respondenți (32 % în UE, 24 % în România) au ales 
democrația ca valoarea europeană principală care 
trebuie apărată, urmată de libertatea de exprimare și 
de gândire (27 % în UE, 22 % în România) și de 
protecția drepturilor omului în UE și în întreaga lume 
(25 % în UE, 24 % în România). 

De altfel, unsprezece state membre pun 
apărarea democrației pe primul loc - Suedia, Germania, 
Finlanda, Italia, Danemarca, Austria, Luxemburg, Malta, 
Polonia, Cehia și Ungaria.  

Respondenții din Cehia și Ungaria pun, de 
asemenea, pe primul loc protecția drepturilor omului. 

Pe de altă parte, cetățenii europeni consideră că 
sănătatea publică este, în continuare, o prioritate 
politică pentru Parlamentul European (42 % dintre 
respondenti la nivel UE, 53 % în România), urmată de 
combaterea sărăciei și a excluziunii sociale (40 % în 
UE, 41 % în România) și de combaterea schimbărilor 
climatice (39 % în UE, 17 % în România). 

Pentru români, pe locul 2 se află sprijinul pentru 
economie și crearea de noi locuri de muncă, iar pe al 
treilea lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. 

În medie, tinerii au plasat lupta împotriva 
schimbărilor climatice ca prioritate absolută. 

Există un interes susținut din partea cetățenilor 
europeni și pentru a afla multe despre activitatea UE. 

Potrivit prezentului sondaj, informațiile cu privire 
la modul concret în care sunt cheltuite fondurile UE ar fi 
cele mai interesante pentru 43 % dintre respondenți.  

Cetățenii doresc, de asemenea, să afle mai 
multe despre consecințele concrete ale legislației 
europene în țara lor (3 0%), despre activitățile concrete 
ale deputaților în Parlamentul European din țara lor (29 

%), precum și despre acțiunile întreprinse pentru a 
depăși pandemia (29 %). 

Practic, cetățenii doresc și merită mai multe 
informații cu privire la impactul concret al politicilor și 
deciziilor UE în viața lor de zi cu zi, cât și despre modul 
în care sunt cheltuiți banii. 

De remarcat și faptul că sprijinul cetățenilor 
pentru UE și, în special, pentru PE a crescut în mare 
măsură în timpul pandemiei. 

Marea majoritate a cetățenilor UE (58 % în UE, 
59 % în România) sunt de acord cu un rol mai 
important pentru Parlamentul European în viitor, în timp 
ce ponderea cetățenilor UE cu o imagine pozitivă 
despre instituție a crescut la nivelul Uniunii cu 12 % față 
de 2015, la 36 % (41 % în România), inclusiv o creștere 
de 3 % la nivel UE, față de 2019.  

45 % dintre respondenți (36 % în România) au o 
opinie neutră cu privire la Parlamentul și doar 17 % (20 
% în România) au o imagine negativă. 

Această percepție pozitivă a PE se reflectă, de 
asemenea, în ultimul Eurobarometru standard 95.1 al 
Comisiei Europene, care arată că cetățenii au cel mai 
mult încredere în Parlamentul European, dintre toate 
instituțiile UE. 

Majoritatea cetățenilor (62 % în UE, dar doar 43 
% în România) consideră că apartenența țării lor la UE 
este un lucru bun, în timp ce 9 % (23 % în România) 
declaă că este un lucru rău, pentru al doilea an cel mai 
bun rezultat din 2007, la nivel UE. 

Aproape trei sferturi dintre respondenți (72 % în 
UE, 65 % în România) afirmă că țara lor a beneficiat de 
statutul de membru al UE.  

În acest sens, majoritatea respondenților (63 %) 
sunt optimiști cu privire la viitorul UE. 

Sondajul Eurobarometru a fost realizat în 
noiembrie 2021 în toate statele UE, față în față și 
online, prin 26.510 de interviuri (1.057 în România), 
rezultatele UE fiind ponderate în funcție de 
dimensiunea populației din fiecare țară. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
 

UE investește în comunicațiile prin satelit 
  
Comisia a prezentat un plan de comunicații prin satelit, de 6 miliarde de euro, care răspunde nevoii de reducere a 

dependenței UE de companiile străine. 
În următorii 10 ani se estimează că vor fi lansați 20.000 de sateliți, ce se alătură celor 5.000 existenți.  
O inițiativă UE își propune să protejeze serviciile-cheie de comunicații și datele de supraveghere împotriva 

oricăror interferențe externe, pe măsură ce se intensifică îngrijorările cu privire la progresele militare ruse și chineze în 
spațiul cosmic și la creșterea numărului lansărilor de sateliți. 

Acest stimul pentru conectivitate sigură vine ca răspuns la cererea tot mai mare de comunicații prin satelit, scopul 
fiind de a dezvolta un sistem de conectivitate spațială multi-orbitală care va extinde disponibilitatea acestor servicii. 

Căci spațiul joacă un rol mai mare în viață, în creșterea economică, în securitate și în greutatea geopolitică. 
De aceea, UE are nevoie și de un sistem suveran cu criptare care să poată fi utilizat, fără să mai depindă de 

americani și de chinezi. 
Propunerea UE urmărește să construiască și să opereze un sistem de conectivitate de ultimă generație bazat pe 

sateliți, să ajute la contracararea amenințărilor cibernetice și electromagnetice și să îmbunătățească rezistența 
infrastructurilor de telecomunicații ale UE. 

Practic, sistemul ar putea avea o gamă largă de aplicații, de la supravegherea spațiului și utilizarea în operațiuni 
militare până la telemedicină, Internet of Things, controlul vehiculelor autonome, misiuni maritime de căutare și salvare.  

El va permite furnizarea de către sectorul privat a unor conexiuni avansate, fiabile și rapide pentru cetățeni și 
companii, inclusiv în „zonele moarte” de comunicații, asigurând coeziunea la nivelul statelor. 

De asemenea, sistemul va oferi conectivitate în zonele geografice de interes strategic, de exemplu Africa și 
regiunea arctică, în cadrul strategiei „Global Gateway” a UE. 

Noua infrastructură de conectivitate va oferi acces la internet de mare viteză, va servi ca o rezervă pentru 
infrastructura actuală de internet, va crește rezistența și securitatea cibernetică și va oferi conectivitate Europei și Africii. 

Costurile de 6 miliarde de euro vor fi finanțate printr-o contribuție de 2,4 miliarde din bugetul actual al UE, dar și 
de către statele membre, Agenția Spațială Europeană (ESA) și prin investiții private. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
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Mandatul Europol pentru stocarea 
și folosirea datelor 

 
Colegislatorii europeni au convenit asupra 

unui nou mandat pentru Europol, încheind o 
controversă asupra practicilor agenției în materie de 
prelucrare a datelor. 

Mandatul întărit oferă agenției europene de 
aplicare a legii un temei legal pentru stocarea și 
prelucrarea unor cantități mari de date cu caracter 
personal (practici deja existente) care s-au aflat în 
centrul unei anchete a Autorității Europene pentru 
Protecția Datelor (AEPD). 

Europol sprijină anchetele penale 
transfrontaliere legate de terorism și crima 
organizată prin punerea datelor la dispoziția 
agențiilor de aplicare a legii.  

Cu toate acestea, autoritățile naționale au 
început să transfere mai multe date către Europol 
de-a lungul anilor, fără a se mai limita la persoanele 
cu o legătură stabilită cu activitățile criminale. 

În 2019, directorul executiv al agenției a 
solicitat AEPD consiliere cu privire la potențialele 
probleme legate de „provocarea big data”.  

În septembrie 2020, agenția de supraveghere 
a concluzionat că activitățile Europol depășeau 
mandatul său, încălcând principiile minimizării 
datelor și limitării stocării. 

Europol și-a apărat bilanțul în utilizarea unor 
seturi mari de date pentru anchete penale și a 
prezentat un „plan de acțiune” pentru a pune capăt 
preocupărilor organismului de supraveghere al UE 
pentru protecția datelor, cu privire la utilizarea 
„ilegală” a datelor. 

Ca răspuns, Comisia Europeană a prezentat 
o propunere de consolidare a mandatului Europol, 
legitimându-i astfel practicile de prelucrare a datelor.  

În cadrul unei audieri parlamentare, directorul 
general adjunct al serviciului UE pentru afaceri 
interne a declarat că Comisia intenționează să ofere 
claritate juridică. 

În schimb, unii deputați au criticat propunerea 
Comisiei de legitimare a practicilor care încalcă 
normele UE privind protecția datelor, pe motivul că 
acestea creează un precedent periculos. 

În opinia lor, Comisia - în loc să abordeze 
elefantul din cameră și să reducă acest decalaj 
pentru a interzice acumularea ilegală de date 
potențial sensibile - legalizează retroactiv ceva care 
a fost găsit ilegal chiar de către organismul de 
supraveghere pe care l-a instalat. 

Cu toate acestea, în urma audierii, marile 
grupuri politice au fost de acord cu propunerile 
prezentate de Președinția franceză, care au redus 
semnificativ rolul AEPD.  

Una dintre ele ar cere ca Europol să 
informeze Autoritatea cu privire la noile prelucrări 
operaționale de date numai după ce acestea sunt 
considerate ca nemaifăcând parte din suportul 
investigației, ceea ce ar putea dura câțiva ani. 

Noul mandat nu include nicio limită pentru 
transferul de seturi mari de date către Europol, 
inclusiv din țări în care drepturile fundamentale ar 
putea să nu fie garantate.  

Inițial, Comisia a propus să permită AEPD să 
decidă dacă setul de date a fost „disproporționat sau 
colectat cu încălcarea drepturilor fundamentale”.  

Cu toate acestea, în textul final, organul de 
supraveghere a datelor UE este informat doar 
despre transferul de date, iar Europol îl va evalua. 

22 de organizații ale societății civile au trimis 
o scrisoare negociatorilor în care își exprimă 
îngrijorarea cu privire la impactul potențial al noului 
mandat asupra drepturilor fundamentale.  

Potrivit unei investigații Lighthouse, Europol a 
efectuat o verificare în masă a solicitanților de azil 
din Italia și Grecia pentru a urmări luptătorii și 
teroriștii străini. 

În plus, activitățile Europol bazate pe date 
alimentează politicile predictive, instrumente bazate 
pe inteligență artificială, concepute pentru a 
identifica comportamentele suspecte și persoanele 
de interes. 

Pentru ONG-ul Fair Trials, aceste practici ar 
putea fi discriminatorii pe criterii de rasă, statut 
socio-economic și naționalitate și ar fi împotriva 
prezumției de nevinovăție. 

 

 
 
Noul mandat oferă Europol o putere sporită 

fără garanții proporționale. 
Ea dă exemplu Ofițerul pentru Drepturile 

Fundamentale, o nouă funcție obținută de 
Parlament, dar a cărei independență nu va fi 
asigurată, deoarece va fi nominalizată de directorul 
executiv al Europol dintre membrii personalului. 

Extinderea competențelor Europol nu merge 
mână în mână cu o examinare întărită a acțiunilor 
agenției”, făcându-se trimitere, în acest sens, la 
dispozițiile incluse în propunere drept o „amenințare 
directă” la adresa rolului autorității de supraveghere.  

În ianuarie, organul UE de supraveghere a 
datelor și-a încheiat ancheta mandatând Europol să 
efectueze o clasificare a persoanelor vizate în 
termen de un an, cu alte cuvinte, să evalueze dacă 
datele pe care le deținea erau relevante din punct de 
vedere penal sau trebuiau șterse.  

Cu toate acestea, pe baza unei noi măsuri 
(articolul 74 a) inclusă în compromisul final, Europol 
va păstra astfel de date. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
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Teama de Google și Facebook 
 

Folosirea serviciilor giganților tehnologici 
americani Google sau Meta (Facebook) de către 
website-urile europene încalcă legislația UE privind 
protecția datelor personale, în speță prevederile legate 
de transferurile internaționale de date. 

Servicii ca Google Analytics și Facebook 
Connect funcționează pe baza cookie-urilor.  

Odată plasate pe dispozitivele sau în browserele 
utilizatorilor care accesează website-uri din Uniunea 
Europeană pe care sunt implementate, cookie-urile 
colectează și transferă date personale ale acestor 
utilizatori pe serverele din SUA ale Google și 
Facebook/Meta.  

Companiile americane nu pot însă oferi garanții 
adecvate privind protecția față de accesul agențiilor 
americane de informații în scopuri de securitate 
națională la datele personale ale cetățenilor UE 
transferate în SUA. 

Atât Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor (AEPD), care supraveghează prelucrarea 
datelor personale în cadrul instituțiilor europene, cât și 
autoritatea de supraveghere din Austria, au emis două 
decizii de referință care arată că utilizarea cookie-urilor 
Google Analytics de către website-urile din UE este 
ilegală, întrucât acestea transferă date personale pe 
serverele Google din SUA, țară pe care Comisia 
Europeană o consideră neadecvată pentru efectuarea 
de transferuri internaționale  

Cele două decizii survin după invalidarea prin 
așa-numita hotărâre „Schrems II” de către Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene (CJUE), în iulie 2020, a 
Privacy Shield („Scutul de Confidențialitate”), un 
mecanism de transfer de date între UE și SUA.  

Ca urmare a hotărârii CJUE, ONG-ul austriac 
NOYB a formulat 101 plângeri cu privire la utilizarea 
ilegală a Google Analytics și Facebook Connect de 
către website-uri din diferite țări europene. 

Decizia recentă a autorității de supraveghere din 
Austria vine ca răspuns la una dintre aceste plângeri 
formulată de NOYB la adresa unui website austriac 
care utiliza serviciile Google Analytics.  

Decizia AEPD a fost elaborată ca urmare a unei 
plângeri depusă de membri ai Parlamentului European, 
cu privire la utilizarea cookie-urilor Google Analytics și 
Stripe pe un site al instituției destinat membrilor săi cu 
privire la administrarea testărilor COVID-19. 

Aceste două decizii au însă implicații mult mai 
largi, putând fi extrapolate tuturor furnizorilor de servicii 
de comunicații electronice din SUA și sunt așteptate 
decizii asemănătoare și din partea altor autorități 
naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu 
caracter personal din Uniunea Europeană  

Decizia Autorității austriece a provocat un ecou 
și din partea Autorității de supraveghere din Domeniul 
Guernsey (Office of the Data Protection Authority), care 
a anunțat că a considerat adecvat să îndepărteze de pe 
website-ul propriu Google Analytics, pe care l-a utilizat 
în mod „limitat”. 

Accesul comunității de informații americane 
la datele personale ale cetățenilor UE, în scopuri 
privind securitatea națională, a stat la baza invalidării în 
2020 a Scutului de Confidențialitate, CJUE considerând 
că sunt necesare măsuri suplimentare care să asigure 
real protecția datelor personale transferate în SUA prin 
intermediul unui instrument legal de transfer. 

În practică nu există însă măsuri eficiente, care 
să suplimenteze instrumentele juridice adecvate de 
transfer internațional de date precum Clauzele 
Contractuale Standard, astfel încât să elimine accesul 
comunității de informații a SUA la datele personale ale 
persoanelor vizate din UE, atât timp cât legislația 
acestei țări rămâne în forma actuală iar furnizorii 
americani de servicii de comunicații electronice 
transferă date în țara lor de origine. 

În acest context, președintele Global 
Affairs&Chief Legal Officer Google a solicitat oficialilor 
europeni și americani să finalizeze cu celeritate un 
succesor al Scutului de Confidențialitate, considerând 
că această soluție ar rezolva problemele actuale. 

În orice caz, adoptarea unui succesor al Scutului 
de Confidențialitate ar rezolva doar temporar blocajul 
actual, deoarece și acesta va sta, în condițiile 
legislative actuale din SUA, sub permanenta 
amenințare a invalidării de către CJUE. 

Schimbarea legislației americane sau 
prelucrarea de către companiile din SUA a datelor 
personale pe teritoriul UE sau în țări considerate 
adecvate de Comisia Europeană se conturează ca fiind 
singurele soluții viabile pe termen lung pentru depășirea 
actualei situații. 

În orice caz, trebuie luat în considerare și faptul 
că Scutul de Confidențialitate (ca de altfel, orice posibil 
succesor al acestuia), ca mecanism de transfer 
internațional de date, a garantat în principal 
respectarea regulilor privind transferurile internaționale 
și nu a constituit o garanție „în alb” că furnizorul de 
peste ocean participant/certificat în cadrul 
mecanismului ar fi conform cu legislația europeană 
privind protecția datelor (în special cu Regulamentul 
679/2016, cunoscut drept „GDPR”). 

De aceea, chiar în situația în care un astfel de 
succesor ar intra în vigoare în viitorul mai mult sau mai 
puțin îndepărtat, companiile europene trebuie să se 
asigure și că furnizorul certificat din SUA prezintă 
garanții solide privind conformarea cu legislația 
europeană privind protecția datelor, în special în 
concordanță cu cerințele articolului 28 al GDPR, când 
deține calitatea de persoană împuternicită. 

Autoritatea austriacă a reliefat că fiecare cookie 
conține numere de identificare, inclusiv un timestamp al 
momentului în care a fost plasat.  

Acești identificatori cookie se încadrează în 
categoria datelor cu caracter personal și crează o 
amprentă digitală unică a utilizatorului, prin intermediul 
căreia dispozitivele pe care au fost plasate cookie-urile 
și subsecvent utilizatorii acestora pot fi individualizați.  

Plasarea cookie-urilor pe dispozitivele și/sau 
navigatoarele web sunt prelucrare de date personale. 

Numerele de identificare ale cookie-urilor pot fi 
combinate cu alte elemente, rezultând astfel date cu 
caracter personal adiționale.  

Printre aceste alte elemente pot fi amintite log-
urile de acces ale website-urilor (informații despre 
paginile și subpaginile accesate), adresa IP a 
utilizatorului sau informațiile despre navigatorul web 
utilizat, sistemul de operare, limba, rezoluția ecranului. 

Aceste date personale pot fi folosite pentru 
identificarea utilizatorului de către website în calitate de 
operator de date personale și de furnizorul Google 
Analytics, compania americană Google LLC (cel puțin 
în scopuri de măsurare a traficului), și posibil, prin 
intermediul furnizorului american sau în mod 
independent, de către agențiile de securitate ale SUA. 

http://noyb.eu/en/101-complaints-eu-us-transfers-filed
http://noyb.eu/en/101-complaints-eu-us-transfers-filed
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Fără îndoială, constatările Autorității de supraveghere din Austria sau ale AEPD cu privire la utilizarea cookie-
urilor Google Analytics pot fi extinse asupra tuturor cookie-urilor aparținând companiilor din SUA care sunt utilizate pe 
website-uri din UE. 

Responsabilitatea cu privire la utilizarea cookie-urilor „de origine” americană și transferurile ilegale de date 
personale pe care acestea le efectuează în SUA le revine în principal website-urilor din UE care implementează servicii 
precum Google Analytics. 

Contractarea unor furnizori „locali” care să prelucreze datele cu caracter personal pe servere din Uniunea 
Europeană/Spațiul Economic European ori în țări considerate adecvate pentru efectuarea unor transferuri internaționale 
sau utilizarea unor soluții „on-premises” se înfățișează ca fiind cele mai sigure soluții. 

De exemplu, o alternativă la Google Analytics poate fi Matomo (fost Piwik), o soluție de web analytics open 
source și controlată în totalitate de proprietarii website-lui pe care este implementată (first party).  

Matomo poate fi găzduit atât în cloud pe servere UE, cât și „on-premises” și dispune de funcționalități care permit 
anonimizarea IP-ului sau pseudonimizarea altor identificatori online.  

Totuși, proprietarii website-urilor, în calitate de operatori de date personale, trebuie să țină cont de faptul că 
datele personale „anonimizate” (atunci când anonimizarea nu este realizată în mod ireversibil) și pseudonimizate 
constituie în continuare date cu caracter personal pe care au obligația să le prelucreze în conformitate cu GDPR. 

În ceea ce privește butonul Facebook Connect, chiar dacă este implementat corect și este obținut 
consimțământul cu privire la colectarea și transmiterea prin dezvăluire către terți a datelor utilizatorului sau cu privire la 
alte scopuri de prelucrare, utilizarea lui este ilegală întrucât transferă date personale prin intermediul cookie-urilor către 
serverele companiei Facebook/Meta. 

O „alternativă” la serviciul Facebook Connect sau alte servicii similare oferite de platforme social media din SUA 
este folosirea unor plugin-uri sociale care îndeplinesc funcțiunea de share și care utilizează cookie-uri strict necesare și 
redirecționează utilizatorul „la cerere” spre website-urile respectivelor platforme. 

(Selecțiuni din Dinu Gherman, specializat în Data Protection) 
(Sursa: www.euractiv.ro) 

 

Proiecte tehnologice și întreprinderi 
inovative 

 

AM POC a lansat în dezbatere publică ghidul 
solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1 – Stimularea cererii 
întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI 
derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu 
institutele de CD și universități, în scopul inovării de 
procese și de produse în sectoarele economice care 
prezintă potențial de creștere 

1. PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV 
Proiectul tehnologic inovativ are ca scop 

încurajarea investițiilor private în CDI, prin creșterea 
numărului de întreprinderi care urmăresc introducerea 
inovării în activitatea proprie prin proiecte care dezvoltă 
produse și/sau procese sau tehnologii noi sau 
substanțial îmbunătățite, în scopul producției și 
comercializării, bazate pe cercetare. 

Această acțiune se adresează întreprinderilor 
mari, mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi) cu 
activitate de cercetare-dezvoltare (clasa CAEN 72), 
care nu constituie obiectul său principal de activitate. 

Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte este 
de 35.993.816,41 euro, iar valoarea maximă a 
asistenței financiare nerambursabile acordate unui 
proiect este de 3.000.000 euro. 

Durata proiectelor este de maximum 12 de luni 
fără a depăși 30 decembrie 2023 (plățile urmând a 
efectuate de beneficiar până la acea dată). 

Valoarea totală a oricărui tip de proiect din 
cadrul acestei acțiuni (costuri eligibile și neeligibile) nu 
poate depăși echivalentul în lei a 50 milioane euro. 

2. Întreprinderi inovatoare start-up / spin-off 
Proiectele aferente acestui apel vor sprijini 

creare SPIN-OFF-urilor și dezvoltării START-UP-urilor 
inovatoare din regiuni mai puțin dezvoltate (fără 
București-Ilfov), bazate pe transferul rezultatelor 
cercetării-dezvoltării obținute în universități sau institute 
sau pe idei brevetate. 

Solicitanții pot fi Start-up-uri - întreprinderi 
înființate in baza Legii nr. 31/1990 din regiuni mai puțin 

dezvoltate (fără București, Ilfov), care înregistrează o 
vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului 
– sau Spin-off-uri, respectiv întreprinderi din regiuni 
mai puțin dezvoltate (fără București, Ilfov) care 
urmează să se înființeze pe baza unui rezultat obținut 
în organizații de cercetare de drept public (instituție de 
CD sau de învățământ superior). 

 
Alocarea pentru apel este de 8.000.000 euro. 
Asistența financiară nerambursabilă pe proiect: 

este de 989.880 lei(nu poate depăși echivalentul în lei a 
200.000 Euro, calculat la cursul InforEuro valabil în luna 
acordării ajutorului/semnării contractului de finanțare), 
pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent 
din ce surse publice a fost acordat ajutorul. 

Pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea 
în sectorul transportului rutier, valoarea totală a 
asistenței financiare nerambursabile este de max. 
494.940 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 
100.000 Euro (calculat la cursul InforEuro valabil în 
luna acordării ajutorului/semnării contractului de 
finanțare), pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, 
indiferent de sursele ajutorului. 

Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% 
din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului, 
restul de 10% din costurile eligibile fiind contribuția 
proprie a beneficiarului din fonduri private. 

Durata maximă de implementare a unui proiect 
(inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor 
de rambursare) este de cel mult 12 luni, fără să 
depășească data de 31 decembrie 2023. 

(Sursa: www.mfe.gov.ro) 

http://www.euractiv.ro/
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Fenomenele naturale extreme 
 

(fragmente din opiniile europarlamentarului 
Nicolae Ștefănuță exprimate într-un interviu acordat 
pentru  euractiv.ro) 

(...) Vedem anual, din ce în ce mai intens și 
mai sever, debutul a tot mai multor fenomene 
naturale extreme, străine până acum țării noastre.  

Raportul Comisiei Europene din 2020 a tras 
deja un semnal de alarmă, numind România cea mai 
afectată țară din UE de incendiile forestiere, iar 
situația în 2021 pare să fie și mai gravă. 

Ceea ce înseamnă că nu mai e timp de 
pierdut, că trebuie preluată cârma, că trebuie învățat 
unii de la alții cum să se gestioneze corect criza, într-
un mod care să protejeze oamenii, și să se înțeleagă 
că lumea nu se mai poate baza doar pe noroc. 

Canicula, disconfortul termic accentuat, ploile 
cu gheață, ne afectează deja modul în care suntem 
obișnuiți să socializăm, să ne întrunim la meciuri de 
fotbal sau la alte activități.  

Schimbările climatice nu se opresc la graniță. 
Important este să prevenim impactul și să 

începem să acționăm împreună în mod responsabil 
pentru a găsi cele mai optime soluții și a nu ne 
pierde speranța, iar educația în acest domeniu, 
încurajarea abordărilor interdisciplinare sunt 
esențiale pentru a ajunge să înțelegem cât de 
importante sunt conștientizarea, cooperarea și 
repartizarea echitabilă a sarcinilor noastre în fața 
inamicului climatic. 

Introducerea explicită a problematicii de 
mediu în curricula școlară trebuie să rămână o 
prioritate pentru toți factorii. 

Cu cât informăm mai devreme tinerii despre 
ce înseamnă criza climatică și educația ecologică, cu 
atât mai repede putem transforma societatea și 
indivizii în niște actori responsabili. 

Viitorul cetățean trebuie să fie stimulat să 
participe la dialogul despre mediu și să fie capabil de 
o opinie obiectivă asupra realității înconjurătoare. 

Mai mult sau mai puțin contează contextul 
prin care această problematică este abordată, 
important este să realizăm că informația concentrată 
pe mediu este una transdisciplinară și cu cât vom 
avea mai multe voci care vorbesc la unison și au 
obiective comune, cu atât șansele de reușită în 
această luptă de conștientizare cresc. 

Nici schimbările climatice, nici mediul nu sunt 
mofturi!, nu sunt o exagerare și nici o deviză politică.  

Trebuie să ne oprim din a crede în falsa 
juxtapunere dintre „criza climatică” și „viitor”.  

Este despre prezent, iar educația în acest 
domeniu este esențială, altfel ea devine doar un 
călcâi al lui Ahile(...) 

Parlamentul European își propune prin Pactul 
Verde să facă mai suportabil impactul schimbărilor 
climatice asupra vieții noastre și a copiilor 

Orice părinte vrea un viitor sigur pentru copilul 
lui, iar pentru ca acest lucru să devină o realitate, 
fără vulnerabilități, este nevoie să se ia ACUM 
măsurile necesare. 

În luna iulie, Comisia a anunțat proiectul 
mamut „Pregătiți pentru 55” (Fit for 55) ce conține 12 
propuneri legislative menite să stabilească o cale 

clară către realizarea obiectivului Uniunii Europene 
de reducere cu 55% a emisiilor de carbon în 
comparație cu nivelurile din 1990 până în 2030 și de 
atingere a neutralității climatice până în 2050. 

Fiecare țară trebuie să pună umărul pentru 
realizarea acestor obiective, iar România va avea o 
țintă de reducere a emisiilor de 12,7 %, un obiectiv 
realizabil dacă nu întârziem reformele și investițiile. 

În calitate de raportor din umbră, cunosc  pe 
două dosare din acest pachet-cheie - CBAM 
(Mecanismul de Ajustare a Carbonului la 
Frontieră), prin care se va stabili un preț pentru 
emisiile de carbon, ce se va aplica la importul unei 
game specifice de produse (ciment, fier, oțel, 
aluminiu, îngrășăminte, energie electrică) și 
Directiva privind eficiența energetică (EED), prin 
care se dorește creșterea eficienței energetice cu cel 
puțin 9 % până în 2030. 

Ambele sunt instrumente de diplomație 
climatică și își propun reducerea emisiilor la nivel 
european și scăderea celor globale.  

 
În acest contxt, de pildă, Uniunea Europeană 

și Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) 
și-au unit de curând eforturile pentru a diminua 
impactul schimbărilor climatice și s-au mobilizat 
pentru a sensibiliza publicul la această situație de 
criză climatică și pentru a incita tot mai multe 
persoane să descopere soluții eficiente pentru 
protejarea mediului  (...) 

Având in vedere și presiunea din ultima 
vreme pentru un stil de viața sustenabil care să 
utilizeze cât mai des posibil surse regenerabile, 
consider că o campanie prioritară pe tema protecției 
mediului o reprezintă deșeurile din plastic.  

Motivul principal este ca produsele derivate 
din petrol (celuloid și bakelite) continuă sa fie o 
problemă pentru atingerea țintei de 0 emisii de Co2 
până în 2050 pentru majoritatea Statelor UE.  

Astfel, produsele vizate de directiva 
europeană privind ambalajele și deșeurile de 
ambalaje trebuie înlocuite într-un mod cât mai 
eficient. 

Spre exemplu, tacâmurile și farfuriile de 
plastic pot fi înlocuite cu tacâmuri și farfurii 
refolosibile din metal, ceramică, sticlă etc.  

În ceea ce privește recipientele, mâncarea 
poate fi ambalată în materiale compostabile (din 
tărâțe, spre exemplu), care sunt într-adevăr mai 
scumpe, dar vorbim de un cost care se amortizează 
prin diminuarea costurilor de poluare. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
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Interreg IPA România-Serbia 2021-2027 
 
Recent a fost aprobată negocierea și semnarea, de către România, a Programului Interreg IPA România-Serbia 2021-

2027 și a scrisorii de angajament, în vederea transmiterii spre negociere către Comisia Europeană. 
Guvernul a aprobat și lista instituțiilor române care vor face parte din Comitetul de Monitorizare al viitorului Program, 

astfel încât, imediat după aprobarea programului de către Comisia Europeană, Comitetul de Monitorizare să poată aproba 
documentele necesare lansării primului apel pentru propuneri de proiecte. 

În perioada 2021-2027, România este Autoritate de Management pentru Programul Interreg IPA România-Serbia 
2021-2027, ce va avea un buget de 87.725.681 euro și care va finanța proiecte privind protecția mediului și adaptările la 
schimbările climatice, sănătate și educație, turism și cultură, managementul frontierei. 

Finanțarea va fi de 85 % din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA III), 13 % va fi cofinanțarea națională, 
asigurată de către statul român, iar contribuția proprie va fi de 2% pentru beneficiarii români.  

Beneficiarii sârbi vor asigura cofinanțarea de 15 % integral din contribuția proprie. 
În aria eligibilă a acestui program sunt 3 judeţe din România (Timiș, Caraș-Severin și Mehedinţi), precum şi șase 

districte din Serbia (Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski și Podunavski). 

(Sursa: https://www.mdlpa.ro) 

 

Gestionarea fondurilor  
alocate prin PNRR 

  
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a 

lansat Proiectul de HG pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 
124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional și 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene 
alocate României prin Mecanismul de redresare şi 
rezilienţă - PNRR, precum şi pentru completarea OUG 
nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 
PNRR necesar României pentru accesarea de fonduri 
externe rambursabile şi nerambursabile. 

Potrivit notei de fundamentare, prin actul 
normativ se urmăreşte stabilirea cadrului financiar 
aplicabil reformelor, investițiilor și proiectelor finanțate 
din PNRR și stabilirea cadrului general privind 
îndeplinirea obligațiilor de monitorizare și raportare. 

Principalele dispoziții vizează: 

• Modul în care se derulează programarea 
bugetară a fondurilor necesare implementării reformelor 
și investițiilor, respectiv fonduri din asistența financiară 
aferente PNRR, finanțarea publică națională și TVA. 

• Modul în care sunt cuprinse creditele de 
angajament și creditele bugetare în bugetele 
coordonatorilor de reforme și/sau investiții, și, respectiv, 
în bugetele tuturor categoriilor de beneficiari stipulați. 

• Detalierea fluxurilor financiare ale sumelor 
din asistența rambursabilă și nerambursabilă și modul 
în care aceste sume trebuie reflectate în evidența 
contabilă, respectiv modalitatea de raportare financiară. 

• Estimarea și utilizarea sumelor din fonduri 
europene aferente PNRR cu detalierea rolurilor și a 
acțiunilor necesar a fi efectuate de către beneficiari, 
responsabilii de implementarea investițiilor specifice 
locale și coordonatorii de reforme și/sau investiții. 

• Detalierea mecanismului cererilor de transfer 
și al cererilor de transfer de fonduri.  

Astfel sunt detaliate condițiile în care poate avea 
loc depunerea unei cereri de transfer de către 
beneficiar sau a unei cereri de transfer de fonduri de 
către responsabilii de implementarea investițiilor 
specifice locale, cât și termenele de depunere.  

Este detaliat mecanismului cererilor de transfer 
și în cazul proiectelor în parteneriat. 

• Detalierea mecanismului de punere în 
aplicare a prevederilor art. 37 din Ordonanță.  

Astfel, având în vedere faptul că, potrivit art. 17 
alin. (2) Din Regulamentul (UE) 2021/241 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 12 
februarie 2021, sunt eligibile în cadrul PNRR măsurile 
inițiate începând cu 1 februarie 2020, cu condiția să 
respecte cerințele prevăzute în prezentul regulament, 
proiectul de act normativ precizează modalitatea în 
care cheltuielile asociate acestor măsuri, efectuate 
ulterior datei de 1 februarie 2020 dar anterior semnării 
contractelor de finanțare, pot fi solicitate de beneficiari. 

• Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea 
cheltuielilor efectuate la nivelul reformelor și/sau 
investițiilor, prin stabilirea operațiunilor efectuate de 
coordonatorii de reforme și/sau investiții în ceea ce 
privește toate fazele procedurale. 

Sunt stabilite de asemenea atribuțiile 
coordonatorilor de reforme și/sau investiții în vederea 
reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale 
acestora şi cele ale beneficiarilor pentru proiectele 
implementate în cadrul PNRR. 

• Prevederi aplicabile responsabililor de 
implementarea investițiilor specifice locale/structurilor 
de implementare cu specificarea obligațiilor privind 
reconcilierea contabilă, inclusiv reconcilierea între 
înregistrările contabile şi înregistrările din sistemul 
informatic de management al PNRR aferente 
operaţiunilor derulate la nivelul responsabililor 
investițiilor specifice locale/structurilor de implementare. 

• Modul de derulare a proiectelor în 
parteneriat, prin stabilirea condițiilor minime necesare a 
fi aplicate de către beneficiarii de proiecte. 

• Stabilirea conturilor aferente derulării 
asistenței financiare nerambursabile și împrumutului; 

• Stabilirea, în sarcina coordonatorilor de 
reforme și/sau investiții, a termenelor de transmitere a 
raportărilor precum și a listei achizițiilor. 

• Stabilirea includerii de către coordonatorii de 
reforme și/sau investiții, în cadrul contractelor de 
finanțare încheiate cu beneficiarii, a unor indicatori de 
proiect care să furnizeze informații relevante pentru 
măsurarea stadiului de îndeplinire a jaloanelor/țintelor. 

• Detalierea modalității de aplicare a 
prevederilor alin. (5) al art. 6 din Ordonanță, la nivelul 
coordonatorilor de reforme și/sau investiții prin 
specificarea rolurilor structurilor ce pot fi create la 
nivelul coordonatorilor de reforme și/sau investiții. 

Formatul standard al formularelor vor fi aprobate 
prin ordin al ministrului finanțelor și al ministrului 
investițiilor și proiectelor europene, în 45 de zile de la 
data intrării în vigoare a HG. 

(Sursa: www.mfe.gov.ro) 
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Noi măsuri pentru facturile la 
energie și gaze 

 

Guvernul a decis noile măsuri de protejare a 
populației de efectele creșterii prețurilor la energie și 
gaze, care vor fi aplicate timp de un an de zile. 

Măsurile de sprijin la electricitate, cu un impact 
total de 9,16 miliarde de lei, au în vedere ca la 
electricitate pentru clienții casnici să se introducă un 
tarif social 0,68 lei per kilowatt (cu TVA inclus) pentru 
gospodăriile cu un consum lunar până în 100 de 
kilowați (aproximativ 4 milioane de gospodări). 

Alte 4 milioane de gospodării - care au un 
consum lunar de energie electrică între 100 și 300 de 
kw - vor beneficia de tariful de 0,8 lei per kilowatt (cu 
TVA inclus), impactul pachetului de sprijin fiind estimat 
la 3,62 miliarde de lei. 

Pentru clienții non-casnici, IMM-uri, instituții 
publice, spitale, școli, grădinițe, locașuri de cult, ONG-
uri etc va fi un tarif unic de 1 leu per kilowatt (cu TVA 
inclus), impactul estimat pentru măsurile de sprijin fiind 
de 5,54 miliarde de lei. 

Pentru marii consumatori de energie se vor 
aplica scheme de ajutor de stat care vor asigura 
reducerea costurilor cu până la 20 %. 

Impactul estimat al sprijinului la electricitate, 
pentru consumatorii casnici și non-casnici, este de 9,16 
miliarde lei până la sfârșitul anului. 

La gaze naturale, clienții casnici care vor avea 
un consum anual de până la 1.200 metri cubi (mc) la 

gaze naturale vor beneficia de un tarif de 0,31 lei per 
kilowatt, impactul în 2022 fiind de 2,8 miliarde de lei. 

Pentru consumatorii non-casnici (IMM-uri, 
spitale, școli, grădinițe, primării etc) costul gazului 
natural va fi de 0,37 lei per kilowatt, iar marii 
consuimatori vor beneficia de scheme separate, cu un 
impact de 2.5 miliarde de lei în 2022. 

În acest fel, impactul total estimat pentru 
măsurile de sprijin pentru plata facturilor la gaze 
naturale va fi de 5,3 miliarde de lei. 

Ca atare, măsurile pentru 1 an de zile - atât 
pentru energia electrică, dar si pentru gaze naturale - 
vor avea, împreună, un impact total estimat de 14,5 
miliarde de lei până la finele anului 2022. 

Guvernul a mai decis măsuri suplimentare 
pentru piață, pentru a tempera volatilitatea prețurilor, 
fără a încălca regulile europene care ar expune 
România unor proceduri de infringement și ar putea 
crea dificultăți majore în funcționarea pieței de energie: 

1. introducerea unui impozit suplimentar pentru 
activitatea de trading, pentru a descuraja tranzacțiile 
repetate ce duc la creșterea prețurilor. 

2. suspendarea certificatelor verzi până la 
sfârșitul anului 2022 și prelungirea valabilității lor cu 
perioada suspendată.  

Această măsură va reduce presiunea fiscală 
asupra bugetului care va putea astfel suporta mai bine 
măsurile de protejare a populației și economiei. 

3. rata profitului pe costul de furnizare va fi de 
maxim 5 % pentru furnizori. 

Măsurile se aplică după 1 aprilie, oferind 
stabilitate prețurilor și respectarea prețurilor libere. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 

 

Programul Europa Creativă – componenta MEDIA 
 

Comisia Europeană a publicat primele trei cereri de propuneri din cadrul componentei MEDIA pentru 2022 a 
programului „Europa creativă”, un program care dispune de o finanțare totală de 226 de milioane euro. 

Pentru primele două apeluri, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie să fie persoane juridice 
(organisme publice sau private) stabilite într-una din fie țările participante la Europa Creativă, adică statele membre ale 
UE, fie țări non-UE, precum țările SEE și țările asociate Programului Europa Creativă sau țările care sunt în negocieri în 
curs pentru un acord de asociere și în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea granturilor. 

Pentru Apelul pentru rețele de festivaluri europene (Networks of European Festivals) – cu un buget 
disponibil este de 5.000.000 euro - activitățile eligibile ale rețelei sunt cele legate de extinderea dezvoltării publicului și a 
interesului pentru filmele și operele audiovizuale europene, coordonarea membrilor rețelei și a activităților legate de 
dezvoltarea sa structurată durabilă (de exemplu, evenimente de colaborare; schimb de know-how și informații; 
comunicare între membri), de promovarea unor practici durabile și responsabile din punct de vedere ecologic și de sprijin 
pentru festivalurile audiovizuale care au loc în țările participante la MEDIA (prin sprijin pentru terți). 

La Apelul MEDIA 360, proiectele trebuie să acopere activități în cel puțin două segmente: 
1. Activități acoperite de segmentul „Talent și competențe” al componentei Europa Creativă-MEDIA, care pot lua 

forma unor cursuri de formare și/sau programe de mentorat prin învățare inovatoare, metode de creștere a procesului de 
ecologizare a practicilor din industrie, metode de predare, mentorat și coaching, folosind cele mai noi tehnologii digitale, 
cu un accent puternic pe e-learning, furnizarea și crearea de MOOC. 

2. Activități acoperite de segmentul „Piețe și rețele” al componentei Europa Creativă MEDIA, cu obiectivul de a 
încuraja schimburile de afaceri între profesioniști europeni din domeniul audiovizualului. 

Bugetul disponibil este de 20.000.000 euro. 
La Apelul Filme în mișcare (Films on the Move), pe lângă criteriile menționate mai sus, în cadrul acestui apel 

solicitanții mai trebuie să fie stabiliți într-una dintre țările care participă pe deplin la componenta MEDIA și deținute, direct 
sau indirect, integral sau majoritar, de resortisanții din aceste țări.  

Atunci când o companie este listată public, locația bursei de valori va determina naționalitatea acesteia; să fie un 
agent de vânzări european; să fie desemnat de producătorul filmului depus printr-un acord internațional de vânzare care 
să prevadă dreptul de a vinde filmul în cel puțin 15 țări care participă la componenta MEDIA. 

Activitățile care urmează să fie finanțate sunt campanii de distribuție teatrală și/sau online paneuropeană a 
filmelor europene eligibile, coordonate de agentul de vânzări al filmului. 

Aplicațiile ar trebui să prezinte strategii adecvate pentru a asigura o industrie mai durabilă și mai prietenoasă față 
de mediu și pentru a asigura echilibrul de gen, incluziunea, diversitatea și reprezentativitatea. 

Bugetul disponibil este de 16.000.000 euro. 
(Sursa: www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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