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Declarația comună privind securitatea energetică europeană 
 
Preambul 
Statele Unite și Comisia Europeană se 

angajează să reducă dependența Europei de 
energia rusă.  

Ele reafirmă angajamentul comun față de 
securitatea și sustenabilitatea energetice ale Europei 
și față de accelerarea tranziției globale către o 
energie curată.  

Condamnând în termenii cei mai fermi 
invadarea în continuare a Ucrainei de către Rusia, 
se exprimă solidaritatea și sprijinul față de Ucraina. 

Împărtășind același obiectiv de a aborda 
urgența în materie de securitate energetică – de a 
asigura aprovizionarea cu energie a UE și a 
Ucrainei, sunt salutate progresele continue în 
direcția integrării fizice a Ucrainei cu piețele energiei, 
considerându-se că securitatea și sustenabilitatea 
energetice ale acestora sunt esențiale pentru pacea, 
libertatea și democrația în Europa. 

Prin acțiunea europeană comună pentru o 
energie mai accesibilă ca preț, mai sigură și mai 
durabilă (REPowerEU), UE își confirmă obiectivul de 
a obține independența față de combustibilii fosili ruși 
cu mult înainte de sfârșitul deceniului, înlocuindu-i cu 
surse de energie stabile, accesibile, fiabile și curate 
pentru cetățenii și întreprinderile din UE. 

Statele Unite și UE se angajează să 
îndeplinească obiectivele Acordului de la Paris, să 
atingă obiectivul de zero emisii nete până în 2050 și 
să reușească să mențină o creștere limitată la 1,5 
grade Celsius a temperaturii, inclusiv printr-o 
tranziție rapidă către energia curată, prin energie din 
surse regenerabile și prin eficiență energetică.  

Aceste politici și tehnologii vor contribui, de 
asemenea, la independența UE față de combustibilii 
fosili ruși.  

Gazele naturale rămân o parte importantă a 
sistemului energetic al UE în cadrul tranziției verzi, 
inclusiv prin asigurarea reducerii intensității emisiilor 
de dioxid de carbon în timp. 

Statele Unite și Comisia Europeană confirmă 
cooperarea strategică în domeniul energiei, vizând 
securitatea aprovizionării cu energie și reducerea 
dependenței de combustibilii fosili.  

Cele două vor depune împreună eforturi 
pentru a pune la dispoziția cetățenilor și a 
întreprinderilor din UE și din țările partenere 
învecinate surse de energie stabile, fiabile, curate și 
la prețuri accesibile.  

În acest cadru, se instituie o cooperare 
imediată pentru a aborda obiectivul urgent în materie 
de securitate energetică, și anume asigurarea unor 
niveluri adecvate de stocare a gazelor înainte de 
iarna următoare și de cea de la sfârșitul anului 2023.  

Se va continua cooperarea strânsă cu privire 
la alte măsuri de accelerare a tranziției către energia 
verde, de reducere a consumului de energie și a 
dependenței de combustibilii fosili. 

Grupul operativ privind securitate 
energetică 

Statele Unite și Comisia Europeană vor 
institui imediat un grup operativ comun privind 
securitatea energetică, pentru a stabili parametrii 
acestei cooperări și a o pune în aplicare.  

Grupul operativ va fi prezidat de un 
reprezentant al Casei Albe și de un reprezentant al 
președintelui Comisiei Europene. 

 

 
 
Acest grup operativ se va concentra asupra 

următoarelor chestiuni urgente:  

 Statele Unite vor depune eforturi pentru a 
asigura, inclusiv în colaborare cu partenerii 
internaționali, volume suplimentare de gaz natural 
lichefiat (GNL) pentru piața UE de cel puțin 15 
miliarde de metri cubi în 2022, cantitate care se 
preconizează că va crește în viitor. 

 Statele Unite și Comisia Europeană vor 
depune eforturi pentru a reduce intensitatea gazelor 
cu efect de seră generate de toate noile infrastructuri 
GNL și de gazoductele asociate, inclusiv prin 
utilizarea energiei curate pentru a alimenta 
operațiuni în situri, prin reducerea scurgerilor de 
metan și prin construirea unei infrastructuri pregătite 
pentru hidrogen curat și din surse regenerabile. 

 Statele Unite se angajează să mențină un 
mediu de reglementare favorabil, cu proceduri de 
revizuire și de acțiune rapidă în urma cererilor de 
autorizare a oricăror capacități suplimentare de 
export de GNL care ar fi necesare pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv în materie de securitate 
energetică și pentru sprijinirea obiectivelor 
RePowerEU, afirmând hotărârea de termina, până în 
2027, dependența UE de combustibilii fosili ruși. 
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 Comisia Europeană va colabora cu 
guvernele statelor membre ale UE în vederea 
accelerării procedurilor acestora de reglementare în 
materie de revizuire și stabilire a aprobărilor pentru 
infrastructura de import de GNL, astfel încât ele să 
includă instalațiile terestre și gazoductele aferente 
care să sprijine importurile prin intermediul navelor 
cu unități plutitoare de regazeificare a depozitelor și 
al terminalelor fixe de import de GNL. 

 Ea va coopera cu statele membre ale UE 
și cu operatorii de pe piață pentru a grupa cererile de 
GNL prin intermediul unei noi platforme energetice a 
UE, pentru volume suplimentare în perioada aprilie-
octombrie 2022.  

De asemenea, va sprijini mecanismele de 
contractare pe termen lung și va lucra în parteneriat 
cu SUA pentru a încuraja contractarea relevantă care 
să sprijine deciziile finale de investiții privind atât 
infrastructura de export, cât și infrastructura de import 
de GNL. 

 Comisia Europeană va colabora cu statele 
membre ale UE pentru a asigura o cerere stabilă de 
GNL suplimentar din SUA de aproximativ 50 miliarde 
m3/an cel puțin până în 2030, înțelegându-se că 
formula de preț pentru aprovizionarea cu GNL a UE 
ar trebui să țină cont de indicatorii pe termen lung ai 
pieței și de stabilitatea cooperării în ceea ce privește 
cererea și oferta și că această creștere este în 
concordanță cu obiectivele noastre comune de zero 
emisii nete.  

 
În special, formula de preț ar trebui să ia în 

considerare inclusiv prețul de depozit al gazului 
natural Henry Hub (Henry Hub Natural Gas Spot 
Price) și alți factori stabilizatori. 

 UE pregătește un cadru de reglementare 
actualizat privind securitatea aprovizionării și a 
stocării energiei.  

Acest lucru va spori certitudinea și 
previzibilitatea în ceea ce privește securitatea 
aprovizionării și necesitățile de depozitare și va 
asigura o cooperare mai strânsă în cadrul UE și al 
țărilor partenere învecinate.  

Comisia Europeană a propus un regulament 
privind stocarea energiei pentru a se asigura că 
infrastructura de stocare existentă este umplută 
până la 90 % din capacitate până la data de 1 
noiembrie a fiecărui an, cu dispoziții specifice de 
introducere treptată pentru 2022.  

Comisia Europeană se va coordona cu statele 
membre și va asigura transparența în ceea ce 
privește capacitatea de GNL disponibilă în 
terminalele UE. 

 Statele Unite și Comisia Europeană vor 
implica principalele părți interesate, inclusiv sectorul 
privat, în formularea de recomandări imediate care 
să reducă cererea globală de gaze prin accelerarea 
introducerii pe piață și a utilizării tehnologiilor și 
măsurilor în domeniul energiei curate în Europa și în 
Statele Unite, cum ar fi: 

o Crearea de parteneriate în domeniul 
tehnologiilor și al soluțiilor de eficiență energetică, 
precum înmulțirea dispozitivelor de răspuns la cerere 
(cum ar fi termostatele inteligente) și montarea 
accelerată de pompe de căldură și instalații, 
extinderea achizițiilor publice pentru echipamente 
energetice curate, investiții în tehnologii inovatoare și 
renunțarea la combustibilii fosili. 

o Accelerarea planificării și a aprobării 
proiectelor privind energia din surse regenerabile și 
cooperarea strategică în domeniul energiei, inclusiv 
în domeniul tehnologiilor eoliene offshore. 

 
o Elaborarea unei strategii de accelerare 

a dezvoltării forței de muncă pentru a sprijini 
implementarea rapidă a tehnologiilor energetice 
curate, inclusiv extinderea energiei solare și eoliene. 

o Colaborarea pentru a facilita producția 
și utilizarea hidrogenului curat și din surse 
regenerabile, pentru a se înlocui combustibilii fosili 
fără reducerea emisiilor și a se reduce emisiile de 
gaze cu efect de seră, inclusiv prin investiții în 
dezvoltarea tehnologică și în infrastructura de sprijin. 

 Comisia Europeană se angajează să 
promoveze măsuri care vizează reducerea 
consumului de gaze prin maximizarea producției și a 
utilizării energiei din surse regenerabile, inclusiv prin 
diminuarea restricționării producției. 

 Statele Unite și Comisia Europeană sunt 
hotărâte să negocieze și apoi să pună în aplicare un 
acord global ambițios privind comerțul cu oțel și 
aluminiu, axat pe emisii, care să stimuleze 
decarbonizarea industrială și să reducă cererea de 
energie. 

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

 

Buletin elaborat de: 
 

Lia Ioana CRIȘAN 
 

Consilier pentru Afaceri Europene, 
Instituția Prefectului județul Timiș 

 
 (e-mail: lia.crisan@prefecturatimis.ro) 
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O energie mai accesibilă, mai 
sigură și mai durabilă 

 

Ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia, 
Comisia Europeană a propus liniile generale ale unui 
plan menit să asigure independența Europei de 
combustibilii fosili din Rusia cu mult înainte de 
2030, începând cu gazele naturale. 

Acest plan prezintă, de asemenea, o serie de 
măsuri menite să răspundă creșterii prețurilor la 
energie în Europa și să reconstituie stocurile de 
gaze pentru iarna următoare.  

Europa se confruntă cu o creștere a prețurilor la 
energie, iar incertitudinea care există în prezent cu 
privire la aprovizionare agravează această problemă.  

REPowerEU va încerca să diversifice 
aprovizionarea cu gaze, să accelereze introducerea 
gazelor din surse regenerabile și să înlocuiască gazul 
pentru încălzire și producerea de energie electrică.  

Astfel, până la sfârșitul anului, cererea UE de 
gaz rusesc s-ar putea reduce cu două treimi. 

„Setul de instrumente privind prețurile la 
energie” al Comisiei, adoptat în octombrie 2021, care a 
ajutat statele membre să atenueze impactul prețurilor 
ridicate asupra consumatorilor vulnerabili, rămâne 

un cadru important pentru măsurile naționale.  
Comisia prezintă statelor membre doar orientări 

suplimentare, care confirmă posibilitatea de a 

reglementa prețurile în circumstanțe excepționale și 
care stabilesc modul în care statele membre pot 
redistribui consumatorilor veniturile obținute din 
profiturile ridicate din sectorul energetic și din 
comercializarea certificatelor de emisii. 

Normele UE privind ajutoarele de stat oferă 

statelor membre posibilitatea de a oferi sprijin pe 
termen scurt întreprinderilor afectate de prețurile 
ridicate la energie și pot contribui la reducerea 
expunerii acestora la volatilitatea prețurilor la energie.  

În urma unei dezbateri privind modificările 
specifice aduse Orientărilor privind ajutoarele de stat 
din cadrul sistemului UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, Comisia se va consulta  cu 
statele cu privire la necesitatea și domeniul de aplicare 
al unui nou cadru temporar privind ajutoarele de 
stat pentru situații de criză menit să acorde ajutoare 

întreprinderilor afectate de criză, în special celor care 
se confruntă cu costuri ridicate ale energiei. 

Comisia intenționează să prezinte, până în luna 
aprilie, o propunere legislativă prin care în UE ar urma 
să devină obligatorie umplerea, până la 1 octombrie, în 
proporție de cel puțin 90 % din capacitate, a 
instalațiilor subterane de stocare a gazelor.  

Propunerea ar implica monitorizarea și punerea 
în aplicare a nivelurilor de umplere și ar crea 
mecanisme de solidaritate între statele membre.  

De asemenea, Comisia își continuă ancheta 
privind piața gazelor naturale ca răspuns la 

preocupările legate de posibilele denaturări ale 
concurenței de către operatori, în special Gazprom. 

Pentru a face față creșterii bruște a prețurilor la 
energie, Comisia va analiza toate măsurile de urgență 
posibile pentru a limita efectul de contagiune al 
prețurilor gazelor naturale asupra prețurilor energiei 
electrice, cum ar fi plafonările temporare ale prețurilor.  

De asemenea, ea va evalua opțiunile de 
optimizare a organizării pieței energiei electrice, 

ținând seama de raportul final al Agenției UE pentru 

Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul 
Energiei (ACER) și de alte contribuții privind beneficiile 
și dezavantajele mecanismelor alternative de stabilire a 
prețurilor pentru menținerea energiei electrice la prețuri 
accesibile, fără a se perturba aprovizionarea și 
investițiile suplimentare în tranziția verde. 

Pentru a ieși treptat, înainte de 2030, din 
dependența de combustibilii fosili din Rusia, Comisia 
propune un plan REPowerEU, care va spori reziliența 

sistemului energetic la nivelul UE și se va baza pe doi 
piloni -diversificarea aprovizionării cu gaze, datorită 
creșterii importurilor de GNL și prin gazoducte de la 
furnizori din afara Rusiei și datorită creșterii 
producției și importurilor de biometan și hidrogen și 
reducerea mai rapidă a utilizării combustibililor 
fosili în locuințele, clădirile, industria și sistemul nostru 
energetic, prin îmbunătățirea eficienței energetice, 
prin recurgerea în mai mare măsură la sursele 
regenerabile de energie și la electrificare și prin 
eliminarea blocajelor din infrastructură. 

Aplicarea integrală a propunerilor legislative din 
cadrul pachetului „Pregătiți pentru 55” ar reduce deja 

consumul anual de gaz fosil cu 30 %, echivalentul a 
100 de miliarde de metri cubi, până în 2030.  

Dacă s-ar adopta măsurile din planul 
REPowerEU, s-ar putea elimina treptat cel puțin 155 
de miliarde de metri cubi de gaz fosil, echivalentul 
volumului importat din Rusia în 2021. 

În termen de un an se poate realiza o 
reducere de aproape două treimi, punându-se astfel 

capăt dependenței excesive a UE de un singur furnizor.  
Comisia propune să colaboreze cu statele 

membre pentru a identifica cele mai adecvate proiecte 
pentru îndeplinirea acestor obiective, bazându-se pe 
activitatea amplă desfășurată deja cu privire la planurile 
naționale de redresare și reziliență. 

Noua realitate geopolitică și de pe piața energiei 
obligă la accelerarea drastică a tranziției către o 
energie curată și mărirea independenței energetice a 
Europei față de furnizorii nefiabili și față de combustibilii 
fosili volatili. 

În urma invaziei Ucrainei, necesitatea unei 
tranziții rapide către o energie curată nu a fost niciodată 
mai puternică și mai clară.  

UE importă 90 % din consumul său de gaze (45 
% din importuri fiind din Rusia), acest procentaj fiind 
diferit de la un stat membru la altul.  

Importurile din Rusia reprezintă 25 % la petrol și 
45 % la cărbune. 

Setul de instrumente al Comisiei privind prețurile 
la energie din octombrie 2021 a ajutat cetățenii și 
întreprinderile să facă față prețurilor ridicate la energie.  

25 de state membre au adoptat, în conformitate 
cu setul de instrumente, măsuri care reduc facturile la 
energie pentru mai mult de 70 de milioane de 
consumatori casnici și pentru mai multe milioane IMM. 

Comisia continuă să colaboreze cu vecinii și 
partenerii din Balcanii de Vest și din Comunitatea 
Energiei, care împart dependența UE de combustibilii 
fosili și expunerea la creșterea prețurilor, fiind pregătită 
să ofere sprijin Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei 
pentru a asigura o energie fiabilă și durabilă.  

Eforturile depuse pentru a asigura sincronizarea 
de urgență a rețelelor electrice ale Ucrainei și Republicii 
Moldova cu rețeaua continentală europeană reprezintă 
o dovadă clară a acestui angajament. 

(Sursa: 
www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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Achiziții comune de gaze și obligații 
minime de stocare 

 

La scurt timp după Comunicarea privind planul 
REPowerEU și după Declarația de la Versailles, 
Comisia a prezentat idei referitoare la o acțiune 
colectivă la nivel european prin care să se abordeze 
cauzele profunde ale problemei pe piața gazelor și să 
se garanteze securitatea aprovizionării la prețuri 
rezonabile pentru iarna următoare și ulterior.  

Astfel, Comisia a prezentat o propunere 
legislativă prin care introduce obligația de a stoca 
gaze naturale la un nivel minim.  

Pentru a răspunde preocupărilor legate de 
prețurile la energie care se mențin la un nivel ridicat, 
Comisia a adoptat și o comunicare în care stabilește 
ce opțiuni există pentru a se interveni pe piață la 

nivel european și național și evaluează avantajele și 
dezavantajele fiecărei opțiuni. 

Parteneriatele UE cu țările terțe pentru 
achiziționarea colectivă de gaze naturale și hidrogen 
pot să îmbunătățească reziliența și să reducă prețurile.  

Comisia va pregăti un Grup operativ privind 
achizițiile comune de gaze la nivel  UE.  

Printr-o acțiune centralizată la nivelul cererii, 
grupul operativ ar facilita și ar consolida anvergura 
internațională a UE în raport cu furnizorii de gaze 
pentru a contribui la asigurarea unor importuri la prețuri 
adecvate înainte de iarna viitoare.  

Grupul operativ ar urma să fie sprijinit de 
reprezentanții statelor în cadrul unui comitet director.  

O echipă comună de negociere condusă de 

Comisie ar urma să poarte discuții cu furnizorii de gaze 
naturale și să pregătească, de asemenea, terenul 
pentru viitoarele parteneriate energetice cu principalii 

furnizori din domeniul energiei, analizând și alte surse 
în afară de GNL și de gaze.  

Activitatea acestei echipe ar urma să se inspire 
din experiența dobândită în contextul pandemiei, când 
acțiunea la nivelul UE a fost esențială pentru a garanta 
aprovizionarea suficientă cu vaccinuri pentru toți. 

Legat de obligația infrastructurilor subterane 
de stocare a gazelor de a fi umplute în proporție de 
cel puțin 80 %, operatorii siturilor vor trebui să 

raporteze autorităților naționale nivelurile atinse, iar 
statele membre ar trebui să monitorizeze lunar 
nivelurile de umplere și să prezinte Comisiei rapoarte. 

Instalațiile de stocare a gazelor sunt 
infrastructuri critice de garantare a securității 
aprovizionări și de aceea o nouă certificare 
obligatorie a operatorilor de sisteme de depozitare va 

evita riscurile potențiale ce rezultă din influența externă 
asupra infrastructurii critice de stocare. 

Ceea ce înseamnă că operatorii necertificați vor 
trebui să renunțe la dreptul de proprietate sau de 
control asupra instalațiilor de stocare a gazelor din UE.  

În plus, instalațiile de stocare a gazelor care 
intenționează să își închidă operațiunile ar urma să fie 
nevoiți să obțină o autorizație în acest sens din partea 
autorității naționale de reglementare.  

Pentru a stimula realimentarea instalațiilor de 
stocare, se propune o reducere de 100 % a tarifelor de 
transport bazate pe capacitate la punctele de intrare și 
de ieșire ale instalațiilor de stocare. 

Din vara trecută, Comisia a luat măsuri pentru a 
atenua impactul prețurilor ridicate la energie asupra 
gospodăriilor și întreprinderilor.  

Recent, Comisia s-a angajat să prezinte opțiuni 
excepționale concrete, pe termen scurt, pentru a limita 
efectul de contagiune al prețurilor gazelor naturale 
asupra pieței energiei electrice.  

Comisia și-a făcut deja cunoscută analiza și a 
publicat o comunicare ce detaliază opțiunile. 

Toate opțiunile disponibile presupun însă costuri 
și au și inconveniente. 

Opțiunile pe termen scurt privind prețul 
energiei electrice pot fi grupate, în linii mari, în două 

categorii: 

 
Nu există, însă, un singur răspuns evident la 

abordarea prețurilor ridicate ale energiei electrice, 
având în vedere situațiile diferite din statele membre în 
ceea ce privește mixul energetic, organizarea pieței și 
nivelurile de interconectare.  

Comisia prezintă, însă, avantajele și 
dezavantajele diferitelor abordări, pe care liderii 
europeni să le poată analiza în continuare, și este 
pregătită să își aprofundeze analiza.  

Multe dintre opțiunile descrise abordează 
simptomele problemei, însă este important să se 
rezolve cauzele profunde ale prețurilor actuale ridicate 
ale energiei electrice, prin acțiuni colective la nivel 
european pe piața gazelor naturale. 

Comisia prezintă planul REPowerEU în detaliu și 
va evalua opțiunile de optimizare a organizării pieței 
energiei electrice în luna mai, fiind pregătită și să 
propună un plan al UE de economisire a energiei.  

Totodată, Comisia are în vedere furnizarea de 
orientări statelor membre cu privire la modul optim de 
utilizare a derogărilor specifice fiecărei țări în temeiul 
Directivei privind impozitarea energie. 

Reamintim faptul că „Setul de instrumente 
privind prețurile la energie” rămâne un cadru important 
pentru măsurile naționale, iar orientările suplimentare 
confirmă posibilitatea de a reglementa, în circumstanțe 
excepționale, prețurile aplicate consumatorilor finali, 
reliefând modul în care statele membre pot redistribui 
consumatorilor veniturile obținute din profiturile ridicate 
din sector și din comercializarea certificatelor de emisii.  

De asemenea, noul cadru temporar privind 
ajutoarele de stat pentru situații de criză permite 

sprijinirea întreprinderilor afectate direct sau indirect, 
sub formă de lichidități și ajutor pentru acoperirea 
costurilor crescute la gaze și energie electrică. 

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

https://energy.ec.europa.eu/proposal-regulation-gas-storage_en
https://energy.ec.europa.eu/proposal-regulation-gas-storage_en
https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-energy-prices_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32003L0096
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_5204
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_5204
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/STATEMENT_22_1949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/STATEMENT_22_1949
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UE își va majora semnificativ 
importurile de gaze din SUA 

 
SUA au promis să furnizeze Uniunii 

Europene, în acest an, 15 miliarde de metri cubi 
suplimentari de gaz natural lichefiat (GNL). 

Comisia Europeană va colabora cu statele 
membre ale UE pentru a asigura o cerere stabilă de 
circa 50 miliarde de metri cubi din SUA până cel 
puțin în 2030.  

Statele UE înțeleg că formula prețurilor 
livrărilor de GNL către UE ar trebui să reflecte 
fundamentele pieței pe termen lung și stabilitatea 
cooperării dintre cerere și ofertă. 

Inițiativa se concentrează pe două chestiuni - 
de a ajuta Europa să își reducă dependența de gazul 
rusesc cât mai repede posibil și de a-i reduce 
cererea generală de gaz. 

În plus, UE pregătește un cadru de 
reglementare modernizat pentru securitatea 
energetică a aprovizionării și a stocării, pentru a 
spori certitudinea și previzibilitatea în ceea ce 
privește securitatea aprovizionării și nevoile de 
stocare și va asigura o cooperare mai strânsă în 
cadrul UE și al țărilor partenere învecinate.  

Comisia Europeană a propus ca infrastructura 
de stocare existentă să fie umplută în procent de 90 
% până la data de 1 noiembrie a fiecărui an. 

 Comisia Europeană va colabora cu 
guvernele statelor membre ale UE pentru a-și 
accelera procedurile de reglementare pentru a 
revizui și a stabili aprobările pentru infrastructura de 
import de GNL, pentru a include instalațiile terestre 
și conductele aferente pentru a sprijini importurile 
care utilizează nave plutitoare de regazeificare a 
stocării și terminale fixe de import de GNL. 

Statele Unite și Comisia Europeană vor 
angaja principalele părți interesate, inclusiv sectorul 
privat, pentru a formula recomandări imediate care 

vor reduce cererea globală de gaze prin accelerarea 
introducerii pe piață și a utilizării tehnologiilor și 
măsurilor de energie curată în Europa și SUA. 

În plus, Comisia și statele membre, împreună 
cu operatorii din piață vor colabora pentru crearea 
unei platforme energetice a UE, pentru 
tranzacționarea volumelor suplimentare în perioada 
aprilie-octombrie 2022.  

 

 
 
Comisia Europeană va sprijini, de asemenea, 

mecanismele de contractare pe termen lung și va 
colabora cu SUA pentru a încuraja contractarea 
relevantă pentru a sprijini deciziile finale de investiții 
atât privind infrastructura de export, cât și cea de 
import de GNL. 

SUA și UE s-au angajat să îndeplinească 
obiectivele Acordului de la Paris și să atingă 
obiectivul de zero emisii nete până în 2050 printr-o 
tranziție rapidă către o energie curată, energie din 
surse regenerabile și eficiență energetică. 

Deși gazele naturale rămân o parte 
importantă a sistemului energetic al UE în tranziția 
verde, politicile comune vor contribui la 
independența UE față de combustibilii fosili ruși. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 

 

6 miliarde de euro vor fi absorbite din PNRR în 2022 
 
Se apreciază că România este „în calendar” cu îndeplinirea țintelor asumate în PNRR. 
Astfel, că este posibuil ca, în 2022, România să facă 2 cereri de plată din fondurile PNRR. 
Prima cerere de plată pe care România se va depune cel mai probabil la mijlocul lunii mai, care se referă la 

2 miliarde de euro din partea de grant și 900 milioane de euro din partea de împrumut care este legată de 
jaloanele din decembrie 2021 (și nu de jaloanele pe martie 2022).  

Următoarea cerere de plată se va prin luna octombrie și va avea sume din granturi 2 miliarde de euro și din 
împrumuturi de circa 1 miliard de euro, astfel încât se vor atrage din PNRR, în acest an, un total de 6 miliarde de 
euro în contul de la Banca Națională. 

Amintim faptul că până la finele anului 2021, România a îndeplinit 18 din 21 de jaloane prevăzute în PNRR, 
iar cele trei restante pot fi, de asemenea, închise, ca urmare a unor discuții între Comisia Europeană și Banca 
Europeană pentru Investiții. 

Asta în condițiile în care PNRR-ul a fost aprobat de Consiliu doar în noiembrie, neexistînd practic la 
dispoziție foarte mult timp de pregătire și implementare. 

Totodată, pentru a putea implementa PNRR-ul a fost nevoie de acte normative pentru implementare vizând 
fluxurile financiare și formarea unui comitet interministerial, care au stat la baza elaborării, de către fiecare 
minister, a documentelor specifice necesare. 

În plus, este și dialogul cu Comisia, căci cea mai mare parte a documentelor trebuie să-i fie înaintate.  
La nivelul Comisiei există, de asemenea, o greutate în ceea ce privește răspunsul, pentru că echipa de la 

nivelul ei trebuie să gestioneze toate PNRR-urile din Europa. 
(Sursa: www.euractiv.ro) 
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Mecanismul de redresare și 
reziliență este pe drumul cel bun 

 
Comisia Europeană a adoptat primul său raport 

anual privind punerea în aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență (MRR), elementul central al 
instrumentului NextGenerationEU. 

MRR furnizează statelor membre granturi și 
împrumuturi în valoare de până la 723,8 miliarde euro 
(în prețuri curente) pentru a sprijini investițiile și 
reformele transformatoare care vor permite UE să iasă 
mai puternică din pandemia de COVID-19. 

La un an de la introducerea sa, raportul trece în 
revistă progresele înregistrate în ceea ce privește 
punerea în aplicare a mecanismului, de la adoptarea 
Regulamentului privind MRR în februarie 2021 până la 
efectuarea primei plăți periodice în decembrie 2021.  

Raportul oferă exemple de investiții și reforme 
finanțate prin MRR din cele 22 de planuri de redresare 
și reziliență care au fost adoptate până în prezent.  

Aceste exemple prezintă măsuri concrete care 
contribuie la cei șase piloni de politică definiți în 
Regulamentul privind MRR, inclusiv tranziția verde și 
transformarea digitală.  

Prin urmare, raportul oferă informații importante 
privind amploarea și impactul fără precedent ale 
măsurilor puse în aplicare în întreaga UE ca urmare a 
Mecanismului de redresare și reziliență. 

Astfel, după o perioadă de pregătire intensă și 
de dialog cu fiecare stat membru, Comisia a efectuat o 
evaluare aprofundată și rapidă a PNRR și a furnizat o 
evaluare pozitivă a celor 22 de planuri.  

Până în prezent, suma alocată în aceste planuri 
se ridică la 445 de miliarde euro (291 de miliarde euro 
sub formă de granturi și 154 de miliarde euro sub formă 
de împrumuturi). 

După ce Consiliul a aprobat cele 22 de planuri, 
Comisia a efectuat rapid plăți de prefinanțare în valoare 
de 56,6 miliarde euro către cele 21 state membre care 
au solicitat acest lucru. 

Până în prezent, cinci state membre au transmis 
Comisiei primele cereri de plată periodice, iar în 2022 
se așteaptă peste 30 de alte cereri.  

După prima cerere de plată, Spaniei i s-au plătit 
10 miliarde euro în decembrie 2021.  

Se preconizează efectuarea altor plăți după ce 
statele ating obiectivele de etapă și țintele relevante. 

Uniunea a colectat cu succes fonduri de pe 
piețele de capital pentru a finanța Mecanismul de 
redresare și reziliență și a lansat prima sa emisiune de 
obligațiuni verzi în 2021. 

Conform Regulamentului privind MRR, reformele 
și investițiile incluse în fiecare plan de redresare și 
reziliență trebuie să atingă obiectivele în materie de 
cheltuieli legate de climă și de sectorul digital și să 
contribuie în mod corespunzător la cei șase piloni sau 
la domenii de politică de importanță europeană.  

Comisia a elaborat metodologii pentru ambele 
obiective, una pentru a raporta cu privire la obiective și 
una pentru cei șase piloni. 

Aproximativ 40 % din alocarea totală a planurilor 
vizează măsuri de sprijinire a obiectivelor climatice și 
toate planurile depășesc obiectivul climatic de 37 % 
stabilit în regulament.  

În plus, planurile adoptate alocă 26 % din suma 
totală pentru cheltuieli digitale.  

Din nou, acest procent depășește cu o marjă 
semnificativă obiectivul de 20 % stabilit în regulament. 

În cele 22 de planuri adoptate, cheltuielile totale 
estimate menite să contribuie la tranziția verde (pilonul 
1) se ridică la 224,1 miliarde euro.  

O sumă totală de aproape 130 de miliarde euro 
din cheltuielile estimate este alocată transformării 
digitale (pilonul 2).  

Cele 22 de planuri adoptate prevăd peste o mie 
de măsuri care contribuie la o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii (pilonul 3), bugetul total 
pentru aceste măsuri fiind de 223 de miliarde euro.  

Măsurile de sprijinire a coeziunii sociale și 
teritoriale (pilonul 4) se ridică la 193 de miliarde euro.  

Bugetul pentru măsurile de sprijinire a sănătății 
și a rezilienței economice, sociale și instituționale 
(pilonul 5) se ridică la 78 de miliarde euro, în timp ce 
bugetul pentru măsurile pentru generația următoare, 
copii și tineret (pilonul 6) reprezintă 49 de miliarde euro. 

Progresele înregistrate în aplicarea planurilor de 
redresare și reziliență pot fi urmărite în Tabloul de 
bord privind redresarea și reziliența, un portal online 

pe care Comisia l-a creat în decembrie 2021. 

 
Raportul evidențiază valoarea adăugată a MRR 

ca instrument unic bazat pe performanță, care sprijină o 
agendă de reforme și investiții fără precedent pentru a 
aborda provocările specifice cu care se confruntă 
statele membre.  

Se estimează că Mecanismul de redresare și 
reziliență va genera efecte de propagare pozitive în 
întreaga UE, sprijinind în același timp convergența 
economică și coeziunea socială și teritorială. 

De asemenea, țintele ambițioase de finanțare 
ale MRR pentru obiectivele climatice și digitale au fost 
cu mult depășite, iar planurile prevăd peste o mie de 
măsuri care contribuie la o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii.  

Anul următor va fi un test crucial al capacității 
colective de a pune în aplicare investițiile și reformele 
fără precedent asupra cărora s-a convenit.  

Prezentul raport este primul dintr-o serie de 
rapoarte anuale ale Comisiei, care vor viza punerea în 
aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență pe 
întreaga durată de viață a acestuia, astfel cum se 
prevede în Regulamentul privind MRR.  

Raportul va contribui la dialogul dintre instituțiile 
Uniunii și părțile interesate privind punerea în aplicare a 
mecanismului. 

Informațiile furnizate în raport se bazează pe 
conținutul planurilor de redresare și reziliență adoptate, 
astfel cum au fost evaluate de Comisie, pe datele 
raportate de statele membre până la sfârșitul lunii 
noiembrie 2021 ca parte a obligației lor de raportare 
bianuală și pe evoluțiile înregistrate în punerea în 
aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență până 
la sfârșitul lunii februarie 2022. 

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

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=ro
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=ro
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Desfășurarea politicii bugetare 
 

Comisia Europeană a adoptat o comunicare prin 
care le oferă statelor membre orientări cu privire la 
desfășurarea politicii bugetare în 2023.  

Comunicarea stabilește principiile-cheie care vor 
orienta evaluarea de către Comisie a programelor de 
stabilitate și de convergență ale statelor membre.  

Ea oferă, de asemenea, o imagine de ansamblu 
a situației actuale a evaluării guvernanței economice. 

În solidaritate cu Ucraina, Uniunea Europeană a 
aprobat un pachet de sancțiuni economice fără 
precedent care va avea un puternic impact asupra 

economiei și elitei politice ruse.  
Previziunile economice din iarna anului 2022 au 

fost publicate la 10 februarie, cu două săptămâni 
înainte de invadarea Ucrainei.  

Orientările vor fi ajustate în funcție de evoluțiile 
economice, conform necesităților. 

Comunicarea stabilește cinci principii-cheie și 
descrie implicațiile pentru recomandările bugetare pe 
care Comisia le va propune statelor membre în mai 
2022 pentru planurile lor bugetare din 2023.  

Aceste cinci principii prevăd că ar trebui 
asigurate coordonarea politicilor și un mix coerent 
de politici, sustenabilitatea datoriei, printr-o ajustare 

bugetară treptată și de înaltă calitate și prin creștere 
economică, încurajarea investițiilor și promovarea 
creșterii durabilă, susținerea unor strategii 
bugetare coerente, cu o abordare pe termen mediu a 

ajustării bugetare și  ținându-se cont de Mecanismul de 
redresare și reziliență, iar strategiile bugetare ar 
trebui să fie diferențiate și să țină seama de 
dimensiunea pe care o reprezintă zona euro. 

Răspunsul bugetar coordonat al statelor 
membre la recesiunea economică gravă provocată de 
pandemia de COVID-19, facilitat de activarea clauzei 
derogatorii generale și sprijinit de acțiunile la nivelul 
Uniunii, a înregistrat un mare succes.  

O coordonare strânsă continuă a politicilor 
bugetare rămâne esențială în actualul mediu instabil și 
pentru a se asigura o tranziție fără probleme către o 
traiectorie nouă și sustenabilă de creștere și către 
sustenabilitatea bugetară.  

Pe baza previziunilor din iarna anului 2022, 
Comisia este de părere că tranziția de la o orientare 
bugetară agregată favorabilă în perioada 2020-2022 la 
o orientare bugetară agregată în linii mari neutră pare 
adecvată în 2023, rămânând în același timp pregătită 
să reacționeze la evoluțiile situației economice. 

Răspunsul bugetar necesar dat pandemiei de 
COVID-19 și contracția producției au condus la o 
creștere semnificativă a ponderii datoriilor publice, în 
special în unele state membre cu un nivel ridicat al 
datoriei, fără a provoca însă o creștere a costurilor cu 
serviciul datoriei.  

Pentru a garanta sustenabilitatea datoriei, este 
necesară o ajustare bugetară multianuală, combinată 
cu investiții și reforme destinate susținerii potențialului 
de creștere. 

În opinia Comisiei, este recomandabil ca pentru 
reducerea nivelului ridicat al datoriei publice să se 
procedeze la o ajustare bugetară treptată începând cu 
2023, deoarece o consolidare prea abruptă ar putea 
avea un impact negativ asupra creșterii și, prin urmare, 
asupra sustenabilității datoriei. 

Înscrierea economiilor Uniunii pe o traiectorie de 
creștere durabilă mai înaltă și abordarea provocărilor 

legate de dubla tranziție verde și digitală ar trebui să fie 
o prioritate de vârf pentru toate statele membre.  

Deși Mecanismul de redresare și reziliență 
(MRR) – aflat la baza NextGenerationEU, care va oferi 

o finanțare suplimentară de până la 800 de miliarde de 
euro – poate contribui la asigurarea dublei tranziții, 
Comisia este de părere că planurile bugetare pe termen 
mediu ar trebui să promoveze și să protejeze investiții 
publice de înaltă calitate finanțate la nivel național. 

Programele de stabilitate și de convergență ar 
trebui să demonstreze modul în care planurile bugetare 
pe termen mediu ale statelor membre asigură o 
traiectorie descendentă graduală a datoriei publice 
către niveluri prudente și o creștere durabilă printr-o 
consolidare treptată, investiții și reforme. 

Strategiile bugetare naționale ar trebui să fie 
diferențiate în mod corespunzător. 

Astfel, statele membre cu datorii mari ar trebui 
să procedeze la o reducere treptată a datoriei, prin 
realizarea unei ajustări bugetare în 2023, după 
deducerea contribuțiilor din partea MRR și a altor 
granturi din partea Uniunii. 

În schimb, statele membre cu datorii mici și 
medii ar trebui să consolideze investițiile necesare 
pentru dubla tranziție verde și digitală, cu scopul de a 
ajunge la o orientare politică globală neutră. 

Criza provocată de coronavirus a evidențiat și 
relevanța și importanța multora dintre provocările pe 
care Comisia a încercat să le discute și să le abordeze 
în cadrul dezbaterii publice referitoare la cadrul de 
guvernanță economică.  

În urma angajamentului asumat în discursul 
privind starea Uniunii - acela de a crea un consens cu 
privire la viitorul cadrului de guvernanță economică al 
UE - în octombrie 2021 Comisia a relansat dezbaterea 
publică privind revizuirea cadrului de guvernanță 
economică al UE. 

Dezbaterea în curs are loc prin intermediul mai 
multor foruri, inclusiv al unor reuniuni și ateliere 
dedicate și al unui sondaj online, implicînd cetățeni și o 
gamă largă de părți interesate, în special parteneri 
sociali, mediul academic, alte instituții și organisme ale 
Uniunii, precum și guverne și parlamente naționale.  

În prezent, Comisia analizează observațiile 
primite și va prezenta un raport de sinteză. 

În opinia Comisiei, starea actuală a discuțiilor 
evidențiază o serie de aspecte-cheie în privința cărora 
ar putea fi necesare eforturi suplimentare și mai 
concrete pentru a pregăti calea spre crearea unui 
consens cu privire la viitorul cadru bugetar al UE. 

Se are în vedere asigurarea sustenabilității 
datoriei și promovarea unei creșteri durabile prin 
investiții și reforme sunt factori-cheie pentru succesul 
cadrului bugetar al UE, acordarea unei atenții sporite 
supravegherii bugetare pe termen mediu în UE pare o 
cale promițătoare, continuarea discuțiilor cu privire la 
învățămintele care pot fi desprinse din concepția, 
guvernanța și funcționarea MRR, simplificarea și 
consolidarea responsabilității la nivel național, dar și 
îmbunătățirea aplicării legislației. 

Pe baza dezbaterii publice în curs și a discuțiilor 
cu statele membre, Comisia va prezenta orientări cu 
privire la posibilele modificări ale cadrului de 
guvernanță economică, cu obiectivul de a ajunge la un 
consens larg privind calea de urmat, înainte de 2023. 

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

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-governance-review_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_5321
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_5321
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_5321
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Cadru temporar de criză pentru 
a sprijini economia 

 
Comisia Europeană a adoptat un cadru 

temporar de criză, menit să le permită statelor 

membre să utilizeze flexibilitatea prevăzută de normele 
privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în 
contextul invaziei Ucrainei de către Rusia. 

Se recunoaște faptul că întreaga economie a UE 
se confruntă cu perturbări grave, iar pentru a remedia 
această situație, e nevoie de trei tipuri de ajutoare: 

 Cuantumuri limitate ale ajutoarelor:  

Statele vor putea să instituie scheme de ajutor 
de până la 35.000 euro pentru întreprinderile afectate 
de criză care au activități în sectoarele agriculturii, 
pescuitului și acvaculturii și scheme de ajutor de până 
la 400.000 euro per întreprindere, pentru întreprinderile 
afectate de criză care își desfășoară activitatea în 
oricare dintre celelalte sectoare.  

Acest ajutor nu trebuie să fie legat de o creștere 
a prețurilor la energie, deoarece criza și măsurile 
restrictive împotriva Rusiei afectează economia în 
diverse moduri, inclusiv prin perturbări ale lanțului fizic 
de aprovizionare. 

Sprijinul poate fi acordat sub orice formă, 
inclusiv prin granturi directe. 

 Sprijin pentru lichidități sub formă de 
garanții de stat și de împrumuturi subvenționate 

Statele membre vor fi în măsură să ofere 
garanții de stat subvenționate (astfel încât băncile să 
poată acorda în continuare împrumuturi tuturor 
întreprinderilor afectate de criza actuală) și împrumuturi 
publice și private cu rate ale dobânzii subvenționate. 

Statele membre pot acorda garanții de stat sau 
pot institui scheme de garantare care să sprijine 
împrumuturile bancare contractate de întreprinderi.  

Acestea din urmă ar beneficia de prime 
subvenționate, cu reduceri ale ratei de piață estimate 
pentru primele anuale aferente noilor împrumuturi 
destinate întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) și 
altor tipuri de întreprinderi. 

Statele membre pot facilita și acordarea de 
împrumuturi publice și private întreprinderilor, cu rate 
ale dobânzii subvenționate. 

 Aceste împrumuturi trebuie acordate cu o rată a 
dobânzii care să fie cel puțin egală cu rata de bază fără 
risc, plus o primă de risc de credit specificată, aplicabilă 
IMM-urilor și celorlalte tipuri de întreprinderi. 

Pentru ambele tipuri de sprijin, sunt prevăzute 
limite maxime ale împrumutului, bazate pe nevoile 
operaționale ale unei întreprinderi, ținând seama de 
cifra sa de afaceri, de costurile sale cu energia sau de 
nevoile sale specifice în materie de lichidități.  

Împrumuturile pot fi atât pentru investiții, cât și 
pentru nevoile de capital circulant. 

 Ajutor pentru a despăgubi întreprinderile 
pentru prețurile ridicate la energie 

Statele membre vor putea să ofere parțial 
compensații întreprinderilor, în special celor care sunt 
mari consumatoare de energie, pentru costurile 
suplimentare datorate creșterilor excepțional de ridicate 
ale prețurilor la gaze și energie electrică.  

Acest sprijin poate fi acordat sub orice formă, 
inclusiv prin granturi directe.  

Ajutorul total per beneficiar nu poate depăși 30 
% din costurile eligibile, respectiv un plafon maxim de 2 
milioane euro, în orice moment.  

În cazul în care întreprinderea înregistrează 
pierderi din exploatare, poate fi necesară acordarea 
unui ajutor suplimentar pentru a se asigura continuarea 
activității sale economice.  

În acest scop, statele membre pot acorda 
ajutoare care depășesc aceste plafoane, până la 25 de 
milioane euroo pentru utilizatorii care sunt mari 
consumatori de energie și până la 50 milioane euro 
pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în 
sectoare specifice, cum ar fi producția aluminiului și a 
altor metale, a fibrelor de sticlă, a celulozei, a 
îngrășămintelor sau hidrogenului și a multor substanțe 
chimice de bază. 

Cadrul temporar de criză va contribui la 
direcționarea sprijinului către economie, limitând 
totodată consecințele negative asupra condițiilor 
echitabile de concurență de pe piața unică. 

Cadrul temporar include o serie de garanții: 

 O metodologie proporțională 

Ar trebui să existe o corelație între cuantumul 
ajutorului care poate fi acordat întreprinderilor și 
dimensiunea activității lor economice și gradul lor de 
expunere la efectele economice ale crizei, luându-se în 
considerare cifra lor de afaceri și costurile lor cu 
energia; 

 Condiții de eligibilitate 

Definiția utilizatorilor care sunt mari consumatori 
de energie este stabilită în Directiva privind 
impozitarea energiei, respectiv întreprinderil pentru 

care achiziționarea de produse energetice reprezintă 
cel puțin 3 % din valoarea lor de producție; 

 Cerințe în materie de durabilitate 

Statele sunt invitate să aibă în vedere stabilirea, 
nediscriminatoriu, a unor cerințe legate de protecția 
mediului sau de securitatea aprovizionării atunci când 
acordă ajutoare întreprinderilor pentru costurile 
suplimentare cauzate de prețurile excepțional de 
ridicate la gaz și energie electrică.  

Ajutorul acordat ar trebui, așadar, să ajute 
întreprinderile să facă față crizei actuale, punând 
totodată bazele unei redresări durabile. 

Cadrul temporar de criză se aplică până la 31 
decembrie 2022, iar în vederea asigurării securității 
juridice, Comisia va evalua dacă durata cadrului 
temporar de criză va trebui prelungită.  

Mai mult, pe durata aplicării cadrului, Comisia va 
monitoriza constant conținutul și domeniul de aplicare 
al acestuia în lumina evoluțiilor de pe piețele energiei și 
de pe alte piețe ale factorilor de producție, precum și 
din perspectiva situației economice generale. 

Cadrul temporar de criză vine în completarea 
numeroaselor posibilități oferite statelor membre de a 
lua măsuri conforme cu normele UE.  

De exemplu, normele UE privind ajutoarele de 
stat permit statelor membre să sprijine întreprinderile 
care se confruntă cu deficite de lichidități și care au 
nevoie de ajutoare pentru salvare urgente, ce pot fi 
despăgubite pentru daunele cauzate în mod direct de 
evenimente excepționale, precum criza actuală. 

Comisia a adoptat un cadru temporar și în 

2008, ca răspuns la criza financiară mondială, iar la 19 
martie 2020, Comisia a adoptat un cadru temporar în 
contextul epidemiei de COVID-19., revizuit, ulterior, de 
mai multe ori, inclusiv în 2021. 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32003L0096
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32003L0096
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temp_framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_496
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Garanție bugetară pentru proiectele de 
investiții 

 

UE a atins un punct important în implementarea 
programului InvestEU odată cu semnarea Acordurilor 

de Garanție și Consultanță între Comisie, BEI și Fondul 
European de Investiții (FEI). 

Programul InvestEU este un pilon-cheie al celui 
mai mare pachet de stimulente al UE pentru redresarea 
din pandemie și contribuie la construirea unei economii 
europene mai ecologice, mai digitale și mai rezistente.  

De asemenea, poate sprijini economia 
europeană în abordarea noilor provocări care decurg 
din incertitudinile majore legate de perspectivele 
globale și de securitate. 

InvestEU este format din trei componente - 
Fondul InvestEU, Centrul de consiliere InvestEU și 
Portalul InvestEU 

Oferind o garanție bugetară a UE de 26,2 
miliarde euro pentru a sprijini operațiunile de finanțare 
și investiții, programul InvestEU va atrage finanțare 
publică și privată, având ca scop mobilizarea a cel puțin 
372 de miliarde de euro în investiții suplimentare până 
în 2027, în beneficiul oamenilor și al întreprinderilor.  

Dincolo de asigurarea unor volume semnificative 
de investiții, se va concentra pe facilitarea finanțării 
investițiilor care oferă cel mai mare impact. 

Grupul BEI (format din BEI și FEI) va 
implementa 75 % din garanția bugetului UE (19,65 
miliarde euro) și aceeași cotă din bugetul de 
consultanță în cadrul InvestEU Advisory Hub.  

Pe lângă BEI și FEI, care sunt principalii 
parteneri de implementare, instituțiile financiare 
internaționale active în Europa și băncile naționale de 
promovare vor putea folosi o cotă din garanție (25 % în 
total) pentru a sprijini schemele de investiții și proiecte. 

Primele proiecte InvestEU sunt de așteptat să 
primească o Garanție InvestEU încă din aprilie. 

Fondul InvestEU va oferi UE o finanțare 

crucială pe termen lung, aglomerat în investiții private.  
Acordul de garantare stabilește regulile de 

acordare a garanției bugetului UE, precum și de 
implementare a acesteia de către BEI și FEI.  

Operațiunile care beneficiază de garanția 
bugetară a UE vor finanța investiții în patru domenii de 

politică pentru a sprijini obiectivele UE în materie de 
durabilitate, excelență științifică și incluziune socială: 
infrastructură durabilă, cercetare, inovare și 
digitalizare; IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare 
medie, investiții și competențe sociale.  

Cel puțin 30 % din investiții vor fi făcute în 
domenii ce sprijină direct tranziția ecologică a Europei. 

Programul InvestEU se bazează pe modelul de 
succes al Planului de investiții pentru Europa și pe 
Fondul său european pentru investiții strategice (FEIS).  

Acesta combină 13 instrumente financiare ale 
UE disponibile în cadrul precedentului CFM într-un 
singur instrument integrat și acoperă un domeniu mai 
larg de domenii de politică decât FEIS.  

 
Impactul împrumuturilor FEIS a fost semnificativ. 

FEIS a mobilizat până acum 546,5 miliarde de euro în 
investiții, beneficiind peste 1,4 milioane de IMM-uri. 

BEI și Comisia Europeană au semnat și un 
acord pentru furnizarea de expertiză tehnică, financiară 
și strategică promotorilor de proiecte, autorităților 
regionale și naționale și intermediarilor financiari în 
cadrul InvestEU Advisory Hub. 

Centrul de consultanță, gestionat de Comisia 
Europeană și care lucrează cu BEI ca partener principal 
de consultanță, va oferi un punct de acces eficient 
pentru cererea de asistență financiară și tehnică, 
bazându-se pe cunoștințele din cadrul Grupului BEI. 

Lucrând în toate cele patru ferestre de politică 
InvestEU, Centrul de consiliere va sprijini și promotorii 
din sectorul public și privat în identificarea, pregătirea și 
implementarea proiectelor de investiții garantate 
InvestEU și a platformelor de investiții în UE. 

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

 

 

Prefinanțare REACT-EU pentru 
refugiați 

 
Pentru a sprijini statele membre care primesc și 

găzduiesc refugiații care au părăsit Ucraina din cauza 
războiului, Comisia Europeană a propus majorarea cu 
3,4 miliarde euro a prefinanțării totale din REACT-EU. 

După adoptarea de către colegiuitori, această 
injecție imediată de lichidități, în combinație cu 
flexibilitatea introdusă de Acțiunea de coeziune 
pentru refugiații din Europa (CARE), va accelera 

accesul statelor la fonduri pentru infrastructură, 
locuințe, echipamente și servicii în domeniul ocupării 
forței de muncă, al educației, al incluziunii sociale, al 
asistenței medicale și al îngrijirii copiilor. 

Pentru toate statele membre, Comisia propune 
majorarea prefinanțării de la 11% la 15 % din tranșa 
REACT-EU pentru 2021.  

În plus, pentru statele membre din prima linie 
(Ungaria, Polonia, România și Slovacia) și statele 
membre care au primit cel mai mare număr de 
persoane din Ucraina în raport cu populația lor 

națională (peste 1 % între 24 februarie 2022 și 23 
martie 2022 - Austria, Bulgaria, Cehia și Estonia), 
Comisia propune majorarea procentului la 45 %.  

Această creștere totală a prefinanțării se ridică la 
3,4 miliarde euro, care urmează să fie plătite statelor 
după aprobarea propunerii de către colegiuitori. 

Pentru a crea un tablou situațional care să 
estimeze presiunile cu care se confruntă statele 
membre din cauza numărului mare de sosiri, Comisia a 
calculat ponderea sosirilor în raport cu populația pe 
baza informațiilor din partea statelor membre obținute 
prin intermediul rețelei pentru gestionarea crizelor 
legate de migrație, al organizațiilor internaționale și al 
altor surse deschise fiabile. 

Modificările propuse ale Regulamentului privind 
dispozițiile comune și ale Regulamentului privind 
Fondul de ajutor european destinat celor mai 
defavorizate persoane (FEAD) trebuie adoptate de 
către Parlamentul European și Consiliu. 

(Sursa: 
www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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Eligibilitatea cheltuielilor din 
fonduri europene 

 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
a lansat în consultare Proiectul de HG privind 
stabilirea regulilor de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european plus, Fondul de coeziune și 
Fondul pentru o tranziție justă, pentru perioada 
2021-2027. 

Termenii utilizați în cadrul actului normativ au 
înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) 2021/1060 
de stabilire a dispozițiilor comune sau în legislația 
națională privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada 2021-2027. 

În cadrul actului normativ s-au specificat 
regulile generale pe care trebuie să le îndeplinească 
o cheltuială pentru a fi eligibilă, regulile specifice 
pentru unele categorii de cheltuieli de tipul 
contribuţiei în natură, amortizării, leasingului, 
cheltuieli cu achiziția de terenuri și autovehicule sau 
mijloace de transport, inclusiv a celor nepoluante, 
cât și categoriile de cheltuieli neeligibile. 

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să 
îndeplinească cumulativ o serie de cerințe, respectiv 
să respecte prevederile art. 63 și ale art. 20 alin. (1) 
lit. b) și c) din Regulament, să fie însoţită de facturi 
emise în conformitate cu prevederile legislaţiei 
naţionale sau a statului în care acestea au fost 
emise (ori de alte documente cu valoare probatorie 
echivalentă, pe baza cărora cheltuielile să poată fi 
verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor 
prevăzute la art. 3, precum și formelor de sprijin 
prevăzute la art. 5) și să fie însoţită de documente 
justificative privind efectuarea plăţii și realitatea 
cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să 
poată fi verificate/controlate/auditate (cu excepția 
cheltuielilor prevăzute la art. 3 și 4, precum și a 
formelor de sprijin prevăzute la art. 5). 

Ele trebuie să fie în conformitate cu 
prevederile programului și ale contractului/deciziei 
de finanţare, să fie rezonabilă şi necesară realizării 
operaţiunii, să respecte prevederile legislaţiei UE și 
legislaţiei naţionale aplicabile și să fie înregistrate în 
contabilitatea beneficiarului (cu respectarea 
prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din 
Regulamentul (UE) 2021/1060). 

(Sursa: www.mfe.gov.ro) 

 

Primele programe de cooperare 
Interreg 

 
Comisia a anunțat adoptarea primelor 3 

programe Interreg pentru perioada 2021-2027, 
programe de cooperare teritorială europeană, cu o 
investiție de peste 481 de milioane euro.  

Programele aprobate sunt „Interreg Europa 
Centrală”, „Interreg Austria – Germania (Bavaria)” și 
„Interreg Germania (Bavaria) – Cehia”.  

Bugetul va fi conform cu prioritățile UE pentru o 
Europă inteligentă, verde și favorabilă incluziunii. 

Programul Interreg Europa Centrală dispune 

de o alocare totală de 280,7 milioane euro.  

Jumătate din acest buget va fi alocat investițiilor 
verzi, cum ar fi creșterea eficienței energetice, 
adaptarea la schimbările climatice sau ecologizarea 
mobilității urbane, iar 1/3 va sprijini competitivitatea și 
capacitățile de inovare din Europa Centrală.  

Programul se va concentra, de asemenea, pe 
îmbunătățirea conexiunilor de transport din regiunile 
rurale și periferice și pe îmbunătățirea guvernanței 
pentru dezvoltarea teritorială integrată. 

Programul Interreg Austria – Germania 
(Bavaria) va dispune de o alocare totală de 76,9 
milioane euro și va avea cinci priorități: o economie 
adaptată exigențelor viitorului; un mediu rezilient; 
un turism sustenabil; dezvoltarea regională 
integrată și guvernanța transfrontalieră.  

Aproape o treime din bugetul său va fi utilizat 
pentru dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare, 
în timp ce 1/5 va fi investit în măsuri legate de climă. 

Programul Interreg Germania (Bavaria) – 
Cehia primește o alocare de 123,8 milioane euro.  

Aproape o treime din buget va sprijini cultura și 
turismul sustenabil în dezvoltarea economică, 
incluziunea socială și inovarea socială.  

Alte priorități de investiții includ protejarea și 
conservarea naturii, a biodiversității și a infrastructurii 
verzi și îmbunătățirea accesului egal la servicii de 
calitate și favorabile incluziunii în domeniul educației. 

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

 

Programul Interreg IPA România-
Serbia spre aprobare 

 
Recent a fost transmis Comisiei primul program 

cu finanțare europeană pentru care România 
îndeplinește rolul de Autoritate de Management, în 
cadrul Politicii de Coeziune 2021-2027. 

Este vorba despre Programul Interreg IPA 
România-Serbia 2021-2027 pentru care, în perioada 

2021-2027, România este Autoritate de Management. 
El va avea un buget total de 87.725.681 euro și 

va finanța proiecte privind protecția mediului și 
adaptările la schimbările climatice, sănătate și educație, 
turism și cultură, respectiv managementul frontierei. 

După aprobarea Comisiei, Comitetul de 
Monitorizare va aproba documentele necesare lansării 
primului apel pentru propuneri de proiecte. 

Finanțarea pentru aceste priorități 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 cuprinse 
trei județe din România (Timiș, Caraș-Severin și 
Mehedinți), precum și șase districte din Serbia 
(Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, 
Braničevski, Borski și Podunavski). 

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 au fost aprobate 
de către Guvern la finalul lunii februarie. 

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

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=RO
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Protecția temporară și orientări 
pentru verificările la frontiere 

 
Comisia propune activarea Directivei privind 

protecția temporară pentru a le oferi asistență rapidă 

și eficace persoanelor care fug din calea războiului. 
În temeiul propunerii, persoanelor care fug din 

calea războiului li se va acorda protecție temporară în 

UE, adică li se vor elibera permise de ședere și vor 
primi acces la educație și la piața forței de muncă. 

În același timp, Comisia prezintă și orientări 
operaționale menite să ajute polițiștii de frontieră să 

gestioneze eficient sosirile la frontierele cu Ucraina și 
să mențină totodată un nivel ridicat de securitate.  

În orientări se recomandă ca statele să creeze 
culoare speciale de sprijin de urgență pentru a canaliza 
ajutorul umanitar și se reamintește posibilitatea de a 
acorda acces în UE din motive umanitare. 

Tuturor celor care fug de război li se va oferi un 
statut sigur și acces la educație, asistență medicală și 
locuri de muncă și li se va facilita o trecere eficientă a 
frontierelor pentru persoane și animale, cu efectuarea 
controalelor de securitate necesare.  

De la invazia militară a Ucrainei, milioane de 
persoane au fugit în statele membre ale UE învecinate.  

Directiva privind protecția temporară a fost 
concepută special pentru a le oferi protecție imediată 
persoanelor care au nevoie de aceasta și pentru a evita 
suprasolicitarea sistemelor de azil ale statelor membre. 

În temeiul acestei propuneri, cetățenii ucraineni 
și persoanele pentru care Ucraina reprezintă „acasă”, 
precum și membrii familiilor lor strămutați în urma 
conflictului vor avea dreptul la protecție în întreaga UE.  

Cetățenii din alte state care au dreptul de ședere 
legală, precum și apatrizii cu drept de ședere legală în 
Ucraina care nu se pot întoarce în țara sau regiunea lor 
de origine (solicitanții de azil sau beneficiarii de 
protecție internațională), vor primi protecție în UE.  

Alte persoane prezente în mod legal în Ucraina 
pe termen scurt și care se pot întoarce în siguranță în 
țara lor de origine nu vor intra sub incidența ei.  

Acestora ar trebui să li se permită însă accesul 
în UE pentru tranzit către țările lor de origine. 

Având în vedere caracterul extraordinar și 
excepțional al acestui atac și amploarea noilor sosiri în 
UE, Directiva privind protecția temporară oferă 
răspunsul adecvat la situația actuală prin: 

 asigurarea unei protecții și conferirea 
unor drepturi cu efect imediat - dreptul de ședere, 

accesul la piața forței de muncă, accesul la locuințe, 
asistență socială, asistență medicală sau de altă natură 
și la mijloace de subzistență.  

Pentru copiii și adolescenții neînsoțiți, protecția 
temporară conferă dreptul la tutelă legală și accesul la 
educație. 

 reducerea presiunii asupra sistemelor 
naționale de azil prin crearea unui statut de protecție 

cu formalități reduse.  
Astfel se va evita suprasolicitarea sistemelor 

naționale de azil și statele membre vor fi în măsură să 
gestioneze sosirile într-un mod ordonat și eficace, cu 
respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a 
obligațiilor internaționale. 

 solidaritate sporită și partajarea 
responsabilității. 

Normele prevăzute în Directiva privind protecția 
temporară promovează un echilibru al eforturilor pe 

care le depun statele membre pentru găzduirea 
persoanelor strămutate din Ucraina.  

Comisia va coordona o „platformă de 
solidaritate”, în cadrul căreia statele membre pot face 

schimb de informații cu privire la capacitatea de primire. 

 sprijin suplimentar din partea agențiilor 
UE - Frontex, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și 

Europol – care pot oferi sprijin operațional suplimentar, 
la cererea statelor membre, pentru a asigura punerea 
în aplicare fără probleme a deciziei. 

Orientări privind gestionarea frontierelor 
externe clarifică măsurile de facilitare pe care le pot 

aplica polițiștii statelor membre în temeiul normelor 
Schengen, când efectuează controalele la frontieră.  

Acest lucru va contribui la asigurarea unei 
gestionări eficiente a frontierelor pentru a-i ajuta pe cei 
care fug din calea războiului să găsească urgent 
adăpost, menținând, în același timp, un nivel ridicat al 
controalelor de securitate. 

Printre măsurile de facilitare se numără: 

 simplificarea controalelor la frontierele 
UE cu Ucraina. 

În temeiul normelor Schengen, polițiștii de 
frontieră pot relaxa temporar verificările în circumstanțe 
excepționale pentru anumite categorii de persoane.  

Orientările stabilesc anumite criterii cu ajutorul 
cărora statele membre să poată decide cui i s-ar putea 
aplica aceste norme, abordând nevoile călătorilor 
vulnerabili, cum ar fi copiii.  

În cazul în care identitatea persoanei care 
sosește nu poate fi stabilită, ar trebui să se aplice 
procedura obișnuită de verificare la frontieră.  

În plus, statele membre pot decide, de 
asemenea, să efectueze verificări la frontieră în timpul 
sau după transportul călătorilor către un loc sigur, și nu 
la punctul de trecere a frontierei.  

Aceste două măsuri vor contribui la reducerea 
timpului de așteptare la frontieră, astfel încât 
persoanele să găsească adăpost sigur fără întârzieri. 

 flexibilitate în ceea ce privește condițiile 
de intrare. 

În conformitate cu normele Schengen, polițiștii 
de frontieră pot autoriza intrarea pe teritoriul unui stat 
membru a cetățenilor din țări terțe din motive 
umanitare, chiar dacă nu îndeplinesc toate condițiile de 
intrare (de exemplu, chiar dacă nu dețin un pașaport 
sau o viză valabilă).  

Statele membre ar putea aplica această 
derogare pentru a permite intrarea tuturor celor care fug 
din calea conflictului din Ucraina. 

 permiterea trecerilor prin punctele 
temporare de trecere a frontierei, pe lângă punctele 

oficiale de trecere a frontierei. 
Acest lucru ar putea contribui la reducerea 

întârzierilor la frontieră în situația actuală, în cazul în 
care drumurile către punctele oficiale de trecere a 
frontierei sunt blocate de autoturismele abandonate. 

 acces facil pentru serviciile de salvare și 
asistență umanitară. 

Statele membre ar trebui să ia măsuri speciale 
pentru a facilita intrarea și ieșirea serviciilor de salvare, 
a poliției și a pompierilor, inclusiv pentru a oferi 
asistență medicală, hrană și apă persoanelor care 
așteaptă să treacă frontiera.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-council-implementing-decision-implementing-temporary-protection-directive_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-council-implementing-decision-implementing-temporary-protection-directive_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/communication-providing-operational-guidelines-external-border-management-eu-ukraine-borders_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/communication-providing-operational-guidelines-external-border-management-eu-ukraine-borders_en
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 bunuri personale și animale de companie. 

Persoanele strămutate din Ucraina pot aduce 
bunuri personale fără taxe vamale.  

În orientări se clarifică, de asemenea, măsurile 
de facilitare disponibile pentru persoanele care își aduc 
animalele de companie. 

Orientările recomandă insistent statelor membre 
să utilizeze sprijinul pe care îl pot oferi agențiile UE – 
Frontex fiind în măsură să ofere asistență în ceea ce 
privește identificarea și înregistrarea persoanelor care 
sosesc, iar Europol fiind disponibil pentru a trimite ofițeri 
care să sprijine statele membre în efectuarea de 
controale secundare. 

Orientările sunt concepute ca un document 
evolutiv, menit să reflecte situația de pe teren și să țină 

seama în mod corespunzător de evoluția nevoilor 
statelor membre.  

Ele aduce în atenție și o serie de elemente 
definitorii ale statului de refugiat și a protecției lui: 

 clarificarea cu privire la persoanele care 
au dreptul la protecție temporară, inclusiv, de 

exemplu, persoanele care au beneficiat de protecție 
internațională sau de o protecție națională echivalentă 
în Ucraina înainte de 24 februarie și care au fost 
strămutate din Ucraina la 24 februarie sau după 
această dată, precum și membrii familiilor acestora; 

 o definiție a „protecției adecvate” în 
temeiul dreptului național, care este o alternativă la 

protecția temporară care poate fi oferită de state.  
O astfel de protecție nu trebuie să fie identică cu 

protecția temporară, dar trebuie să respecte Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și spiritul 
Directivei privind protecția temporară.  

Trebuie să se asigure respectarea demnității 
umane și un nivel de trai demn pentru toată lumea. 

 specificarea tipului de dovezi necesare 

pentru a beneficia de protecție temporară sau de 
protecție adecvată în temeiul legislației naționale. 

 încurajarea statelor membre să aibă în 
vedere extinderea protecției temporare la persoanele 

care, strict vorbind, nu ar intra în domeniul de aplicare 
al deciziei, dar care au nevoie de protecție, cum ar fi 
persoanele care au fugit din Ucraina cu puțin timp 
înainte de 24 februarie 2022. 

 referitor la copii, în cazul lor și al 

adolescenților neînsoțiți, ar trebui să fie numit imediat 
un tutore legal sau un reprezentant corespunzător.  

De asemenea, Comisia coordonează eforturile 
de transfer astfel încât copiii și adolescenții neînsoțiți să 
poată fi transferați către alte state membre.  

Toți copiii care fug din calea războiului, 
indiferent de statutul lor, ar trebui să beneficieze de 
protecție deplină și de acces rapid la drepturile lor 
specifice (inclusiv la educație, asistență medicală și 
asistență psihosocială). 

 orientări privind drepturile specifice 

prevăzute de Directiva privind protecția temporară. 
Un permis de ședere ar trebui să fie un 

document care să dovedească statutul acestor 
persoane în fața altor autorităț - oficiile și serviciile de 
ocupare a forței de muncă, școlile sau spitalele.  

În cazul în care nu s-au eliberat încă permisele 
de ședere, statele ar trebui să faciliteze deschiderea de 
conturi bancare și accesul la serviciile relevante pe 
baza unui document de identitate sau a unei dovezi de 
intrare în UE după 24 februarie 2022. 

 orientări pentru asigurarea liberei circulații 

înainte și după eliberarea permiselor de ședere. 

Cetățenii ucraineni care dețin pașapoarte 
biometrice sau resortisanții țărilor pentru care se aplică 
exonerarea de la obligația de a deține o viză de scurtă 
ședere pentru intrarea în Uniune au dreptul de a circula 
liber în spațiul Schengen după ce au fost admiși pe 
teritoriu pentru o perioadă de 90 de zile într-o perioadă 
de 180 de zile.  

În cazul cetățenilor țărilor pentru care nu se 
aplică exonerarea de la obligația de a deține viză, 
Comisia recomandă ca statele de primă intrare să 
elibereze vize cu o perioadă de valabilitate de 15 zile la 
frontieră și ca statele de intrare ulterioară să nu impună 
sancțiuni financiare transportatorilor care transportă 
persoane care beneficiază de protecție temporară, dar 
care nu dețin documente de intrare valabile.  

 

 
 

După eliberarea unui permis de ședere, 
persoanele care beneficiază de protecție temporară au 
dreptul de a circula liber. 

 furnizarea de asistență pentru repatriere 
persoanelor care nu au drept de ședere în UE, cum 

ar fi necesitatea ca aceste persoane să beneficieze de 
asistență consulară pentru repatriere, domeniu în care 
Frontex poate oferi sprijin. 

 
Odată adoptată, protecția temporară ar urma să 

înceapă să se aplice imediat și ar dura un an, perioadă 
care se prelungește automat cu două perioade de șase 
luni, totalizând încă un an. 

Comisia poate propune în orice moment 
Consiliului să pună capăt protecției temporare, dacă 
situația din Ucraina va permite returnarea în condiții de 
siguranță și durabile a persoanelor cărora li s-a acordat 
protecție temporară, sau să o prelungească cu încă un 
an, în cazul în care perioada inițială este considerată 
insuficientă pentru a permite statelor membre în cauză 
să gestioneze în mod eficace situația sau pentru a le 
permite persoanelor care beneficiază de protecție 
temporară să se întoarcă în siguranță în Ucraina. 

Orientările privind gestionarea frontierelor 
externe nu au caracter obligatoriu, rolul acestora fiind 
să sprijine activitatea polițiștilor de frontieră.  

Polițiștii de frontieră ai statelor membre pot 
începe imediat să pună în practică clarificările pe care 
le aduc orientările. 

Codul frontierelor Schengen – care cuprinde 

normele ce reglementează trecerea frontierelor externe 
și condițiile de intrare în UE pentru cetățenii din țări 
terțe – prevede flexibilitate în cazuri specifice, pentru a 
reduce la minimum formalitățile în situații de urgență. 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32016R0399
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Sprijin pentru nevoile refugiaților 
 

Comisia Europeană prezintă acțiuni prin care 
ajută statele membre să răspundă nevoilor persoanelor 
care fug din calea războiului. 

În săptămînile de la invazia militară neprovocată 
și nejustificată, au sosit milioane de persoane, în 
principal femei și copii.  

Primirea oferită de UE celor care au intrat pe 
teritoriul său este marcată de prima activare din istorie 
a Directivei privind protecția temporară, cu scopul 

de a oferi asistență rapidă și un statut juridic clar.  
Dincolo de sprijinul imediat oferit în ceea ce 

privește asistența la frontiere, primirea și protecția 
civilă, UE a luat și măsuri suplimentare pentru a ajuta 
statele să se asigure că beneficiarii pot avea efectiv 
dreptul la educație, asistență medicală, cazare și locuri 
de muncă – trăsături ale modului de viață european. 

Sprijinul disponibil include:  

 Protecție specială pentru copii 

Copiilor trebuie să li se garanteze accesul rapid 
la drepturile pe care le au, fără discriminare.  

Înregistrarea lor în UE este esențială.  
Strategia UE privind drepturile copilului oferă un 

cadru complet pentru protecția și respectarea 
drepturilor copilului.  

Coordonatorii naționali numiți în cadrul 
Garanției europene pentru copii au un rol esențial de 

jucat în încurajarea și coordonarea eforturilor atât la 
nivel național, cât și cu autoritățile regionale și locale.  

În acest context, se acordă o atenție deosebită 
copiilor instituționalizați (de exemplu, din orfelinate) și 
copiilor expuși riscului de trafic și răpire.  

În plus, Comisia pregătește proceduri standard 
de operare specifice pentru transferarea minorilor 
neînsoțiți.  

 Accesul la educație 

Sprijinirea elevilor, a studenților și a profesorilor 
reprezintă o prioritate.  

Comisia va reuni statele membre pentru a 
încuraja schimbul de experiență și pentru a identifica 
măsurile necesare pentru a le permite copiilor 
strămutați să își poată continua parcursul școlar.  

Platforma „School Education Gateway” va 

servi drept ghișeu unic care va da acces la materiale 
educaționale din Ucraina și la materiale ale statelor 
membre în limba ucraineană.  

Va fi esențial, de asemenea, să se valorifice 
capacitățile profesorilor ucraineni aflați printre 
persoanele nou-sosite în Europa. 

Comunitatea eTwinning poate ajuta grupurile 

create în spațiul securizat al platformei pentru sprijinirea 
cadrelor didactice. 

Flexibilitatea pe care o oferă programul de 
finanțare Erasmus+ va fi utilizată pentru a sprijini 
accesul studenților refugiați la educație și integrarea în 
instituțiile de învățământ superior a profesorilor care fug 
din calea războiului. 

 Accesul la asistență medicală 

Datorită unui mecanism de solidaritate instituit 
de Comisie, persoanele care au nevoie urgentă de 
spitalizare și tratament specializat pot fi transferate 
rapid între statele membre, 10.000 de paturi fiind deja 
disponibile în acest scop.  

ECDC monitorizează situația sanitară pe teren și 
a emis orientări privind prevenirea și controlul bolilor 
infecțioase.  

Comisia, prin intermediul HERA, sprijină, de 
asemenea, furnizarea de vaccinuri, o atenție deosebită 
acordându-se vaccinării copiilor.  

Ar mai fi de adăugat și că UE va lua măsuri 
specifice de sprijinire a sănătății mintale și pentru 
depășirea traumelor celor care fug din calea războiului, 
inclusiv crearea unei rețele de profesioniști în domeniul 
sănătății mintale care sunt vorbitori de ucraineană. 

 Accesul la locuri de muncă 

Statele membre sunt invitate să ia măsuri pentru 
a-i ajuta pe cei care sosesc în UE să își exercite rapid 
dreptul la muncă și la formare profesională.  

Este vorba despre informarea cetățenilor cu 
privire la drepturile pe care le au în temeiul Directivei 
privind protecția temporară, furnizarea de sprijin 
lingvistic sau de afaceri și asigurarea accesului la 
servicii de îngrijire a copiilor, proces în care serviciile 
publice de ocupare a forței de muncă au un rol esențial 
în calitate de interfață între cei aflați în căutarea unui 
loc de muncă și piața forței de muncă.  

Comisia a adăugat limba ucraineană în cadrul 
Instrumentului EU de stabilire a profilului de 
competențe al resortisanților din țările terțe, pentru 

a-i ajuta atât pe ucrainenii aflați în căutarea unui loc de 
muncă, cât și pe cei care doresc să își continue studiile 
să își valorifice competențele și apoi să aibă acces la 
oportunitățile care se prezintă și la orientare pentru 
pașii de urmat.  

 
Comisia va testa și o nouă rezervă de talente, 

inițiativă menită să coreleze competențele cu locurile de 
muncă vacante.  

Alte inițiative ale Comisiei în acest domeniu 
includ elaborarea de noi orientări pentru a facilita 
recunoașterea calificărilor profesionale obținute în 

Ucraina și colaborarea cu partenerii sociali pentru a 
contribui la informarea sectorului privat cu privire la 

drepturile în temeiul protecției temporare și la 
programele disponibile. 

 Accesul la cazare și locuințe 

Pentru a răspunde nevoilor imediate de cazare 
adecvată, o nouă inițiativă privind „locuințele 
sigure” va sprijini europenii care își pun la dispoziție 

locuințele, mobilizând fonduri specifice și resurse.  
Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum 

și fondurile de coeziune vor fi mobilizate pentru a 
consolida sistemele publice de primire.  

Pe termen mai lung, Fondul european de 
dezvoltare regională contribuie la furnizarea de locuințe 
sociale familiilor și persoanelor din comunitate, putând 
acoperi atât achiziționarea, cât și renovarea locuințelor.  

Fondul social european poate sprijini serviciile și 
cazarea comunitare, în special pentru persoanele cu 
nevoi speciale, persoanele cu handicap, copii și 
persoanele în vârstă. 

Comisia a instituit o platformă de solidaritate, 

care reunește statele membre și agențiile UE, pentru a 
coordona sprijinul acordat statelor care au nevoie.  

https://ec.europa.eu/info/files/welcoming-those-fleeing-war-ukraine-readying-europe-meet-needs_en
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1823
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1823
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/operational-public-health-considerations-prevention-and-control-infectious
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
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Platforma va contribui la organizarea transferurilor de persoane în interiorul UE către statele membre care dispun 
de capacitate de primire și poate contribui la stabilirea unor căi de acces către țări terțe care găzduiesc deja comunități 
ucrainene semnificative, cum ar fi Canada sau Regatul Unit.  

Solidaritatea a venit și din sectorul privat, multe companii de transport organizând trenuri umanitare și oferind 
bilete gratuite celor care se refugiază.  

UE ajută la repatrierea resortisanților din afara Ucrainei care se aflau în această țară în momentul izbucnirii 
războiului, prin intermediul primelor zboruri umanitare, sprijinite de Frontex, din Polonia în Tadjikistan și în Kârgâzstan. 

Comisia a luat măsuri imediate pentru a contribui la mobilizarea sprijinului financiar pentru statele membre care 
găzduiesc persoane ce fug din calea războiului din Ucraina.  

Printre acestea se numără propunerea privind Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa (CARE) și 

modificările aduse fondurilor pentru afaceri interne pentru perioada 2014-2020.  
Sprijinul personalizat prin intermediul Instrumentului de sprijin tehnic va ajuta statele membre la dezvoltarea 

capacității instituționale și operaționale de primire a persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina, consolidând 
integrarea socială și economică a acestora și utilizând în mod optim fondurile UE disponibile pentru a oferi cazare 
familiilor sau copiilor neînsoțiți.  

În plus, finanțarea disponibilă în cadrul REACT-EU, în special tranșa sa din 2022 de până la 10 miliarde euro, 

poate fi utilizată de statele membre.  
Pentru a sprijini statele membre, în special pe cele mai apropiate de frontiera UE cu Ucraina, se vor pune la 

dispoziție plăți de prefinanțare în valoare de 3,4 miliarde euro în cadrul REACT-EU pentru a accelera accesul la fonduri.  
O finanțare semnificativă este disponibilă, de asemenea, în cadrul financiar 2021-2027 adoptat, atât din fondurile 

pentru afaceri interne, cât și din fondurile politicii de coeziune. 
Ca răspuns la invazia militară, UE a pus la dispoziție ajutor umanitar direct, asistență de urgență în materie de 

protecție civilă, sprijin la frontieră, precum și un statut juridic clar, care le permite celor care fug de război să benefic ieze 
de protecție imediată în UE. 

Comunicarea vine în urma deciziei de a introduce o protecție temporară pentru persoanele care fug din calea 
războiului, care le conferă acestora dreptul la locuință, la asistență medicală, acces la piața locurilor de muncă și la 
educație, ceea ce completează orientările operaționale în aplicarea Directivei privind protecția temporară.  

Comunicarea completează și orientările operaționale ale Comisiei privind gestionarea frontierelor externe, menite 
să ajute polițiștii de frontieră ai statelor membre să gestioneze eficient sosirile la frontierele cu Ucraina. 

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

Creșterea procentului din PIB 
pentru apărare 

 

În condițiile agresiunii asupra Ucrainei, se 
impune – conform ultimei ședinte a CSAT - 
creșterea procentului din PIB pentru apărare de la 2 
% la 2,5 %, întrucât este nevoie de creșterea 
capacității de apărare a statului român.  

De asemenea, în acest context se impune și 
realizarea independenței energetice a României, în 
principal prin dezvoltarea energiei regenerabile și 
nucleare civile. 

Pentru îndeplinirea acestor obiective 
strategice, vor fi necesare a fi luate decizii politice 
urgente și vor trebui puse în aplicare planuri de 
acțiune concrete la nivelul instituțiilor competente. 

Cu acest prilej s-a afirmat și indignarea 
oficialilor români față de atacul brutal împotriva unui 
stat suveran și independent, neputînd fi acceptată 
redesenarea prin violență a hărții Europei. 

Totodată, trebuie deplânse pierderile de vieți 
omenești cauzate de un conflict militar fără sens, de 
neconceput în urmă cu doar câteva zile.  

În același context, un lucru este însă evident - 
indiferent de deznodământul acțiunii militare, există 
deja un învingător – un popor care a devenit 
simbolul luptei pentru libertate, simbolul rezistenței 
împotriva unui invadator, al cărui eroism și curaj 
inspiră și obligă.  

Agresiunea rusă a generat o reacție de 
unitate și solidaritate fără precedent a întregii lumi 
democratice, a arătat coeziunea și capacitatea 
membrilor NATO de a reacționa împreună, de a 
rămâne fermi împotriva unui agresor care riscă să 
destabilizeze climatul de securitate global. 

CSAT a mai decis decis intensificarea la nivel 
bilateral și aliat a demersurile pentru consolidarea 
semnificativă a posturii de descurajare și apărare pe 
Flancul Estic în perioada imediat următoare, prin 
dislocarea de forțe aliate și prin constituirea 
accelerată a Grupului de Luptă din România. 

De asemenea, s-a decis și că este necesară 
susținerea pe diverse dimensiuni a Republicii 
Moldova, care se confruntă cu un val crescut de 
refugiați și posibil și cu alte dificultăți. 

În acest sens, în ședința CSAT, s-a decis o 
serie de măsuri de sprijin. 

 
În ceea ce privește contribuția României la 

efortul comunității internaționale de sprijinire a 
Ucrainei, s-a decis înființarea pe teritoriul țării 
noastre a unei facilități logistice, un așa-numit hub, 
un centru, care să permită colectarea și transportul 
donațiilor internaționale în domeniul ajutorului 
umanitar către Ucraina și către ucraineni.  

Totodată, s-a decis intensificarea măsurilor 
pentru a ajuta refugiații și a gestiona integrat un aflux 
masiv de persoane care intră pe teritoriul țări. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_1607
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0112&qid=1646991474154
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_1867
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1961
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1961
https://ec.europa.eu/home-affairs/communication-operational-guidelines-establishing-existence-mass-influx-displaced-persons-ukraine_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/communication-providing-operational-guidelines-external-border-management-eu-ukraine-borders_en
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Viitoarea strategie militară a UE 
 

Invazia Ucrainei a determinat o revizuire 
semnificativă a viitorului document de strategie 
militară al UE, amenințarea la adresa securității, prin 

agresiunea unor state, devenind un fir roșu. 
Noul model de document strategic al UE a fost 

prezentat oficial miniștrilor de externe ai Uniunii în 
noiembrie anul trecut, cu mult timp înaintea invaziei. 

Revenirea războiului în Europa, precum și 
schimbările geopolitice majore, provoacă intens 
capacitatea de a promova o viziune și de a apăra 
interesele proprii. 

Mediul de securitate mai ostil cere să se facă un 
salt uriaș înainte și să crească semnificativ capacitatea 
și dorința de a acționa, consolidând reziliența și 
asigurând solidaritate și asistență reciprocă. 

Draftul documentului a fost întâmpinat cu critici, 
deoarece amenințarea războiului nu includea elemente 
specifice, precum amenințările militare, folosirea 
resurselor energetice ca armă în politica externă și 
atacurile hibride. 

Din cauza tensiunilor în creștere, draftul prevede 
un sprijin mai puternic, inclusiv în materie de securitate 
și apărare, și pentru partenerii estici. 

Noul proiect pune în evidență schimbarea de 
limbaj și strategie pe care UE le-a abordat după ce a 
fost invadat Ucraina, subliniind că blocul este „mai unit 
ca niciodată” și se angajează să apere ordinea 
europeană de securitate. 

Sprijinind Ucraina în confruntarea cu agresiunea 
militară, se dă dovadă de o hotărâre fără precedent de 
a restabili pacea în Europa. 

Condamnând acțiunile agresorului ca fiind 
„neprovocate și nejustificate”, se fac referiri în mod 
explicit și la agresiunea militară în Georgia în 2008, la 
anexarea ilegală a Crimeei în 2014 și la sprijinul 

acordat grupărilor separatiste armate din regiunea 
separatistă Donbas a Ucrainei. 

Aceste acțiuni arată că se încearcă în mod activ 
să se restabilească și să se extindă așa-numitele sfere 
de influență. 

Documentul susține că agresorul „arată 
disponibilitatea de a folosi forța militară la cel mai înalt 
nivel, indiferent de considerente juridice sau umanitare, 
combinate cu tactici hibride, atacuri cibernetice și 
manipulare, constrângere energetică și o retorică 
nucleară agresivă”. 

Draftul se referă și la „principiile de bază pe care 
se construiește securitatea europeană, consacrate în 
Carta ONU și documentele fondatoare ale OSCE, 
inclusiv Actul final de la Helsinki și Carta de la Paris”. 

Aceste documente legale – care se 
concentrează pe integritatea teritorială a statelor și a 
granițelor, abținerea de la amenințarea sau utilizarea 
forței și libertatea țărilor de a-și alege sau de a-și 
schimba aranjamentele de securitate – au fost toate 
încălcate în cazul invaziei Ucrainei. 

Ori, aceste principii nu sunt nici negociabile, nici 
supuse revizuirii sau reinterpretarii. 

Mai mult decât atât, firul roșu al schimbărilor 
subliniază „unitatea” și „solidaritatea” în relațiile UE cu 
partenerii și țările din G7, NATO și ONU. 

În acest context, parteneriatul strategic cu NATO 
și apărarea colectivă pe care aceasta o oferă aliaților 
sunt mai importante ca niciodată pentru securitatea 
noastră euro-atlantică. 

De asemenea, se face referire la „alte zone 
precum Libia, Siria, Republica Centrafricană și Mali, 
unde crizele sunt folosite într-un mod oportunist, 
inclusiv prin utilizarea dezinformarii și a mercenarilor. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
 

 

Relansarea industriei de apărare 
 

România devine una din primele țări în care se 
localizează producția de tehnică și echipamente militare 
moderne, un nou proiect putând deveni catalizatorul 
pentru relansarea industriei de apărare românești - 
semnarea acordului de asociere joint-venture între 
Uzina Mecanică București (UMB) și General Dynamics 
European Land Systems Romania (GDELS Romania) 
privind producția de transportoare blindate Pirahna. 

Se consființește astfel colaborarea începută în 
2019, când pe linia de producție erau 2-3 vehicule, în 
timp ce în prezent linia este la capacitate maximă, 
reușindu-se livrarea primelor 68 de transportoare. 

Ceea ce este dovada sporită de încredere pe 
care partenerii strategici o acordă României într-un 
context de securitate deosebit și care se concretizează 
într-un transfer de tehnologie know-how în industria 
românească, unde se localizează astfel o producție de 
tehnică și echipamente militare moderne, contractul 
cadru cu General Dynamics European Land Systems – 
de 900 de milioane de euro – vizând producția a 227 de 
mașini de luptă Piranha 5. 

Contractul a fost semnat și în parteneriat cu 
UMB, acolo unde o parte din transportoarele primului 
lot au primit asamblarea finală și le-au fost executate și 
operațiuni de sablare și vopsire, alte companii din 
România urmând a colabora pentru realizarea unor 
părți din transportoarele Piranha - turela (Elbit) și 
elementele optice (ProOptica). 

Cu noul joint-venture dintre GDELS și UMB, 
următorul lot de Piranha 5 ar urma, în etape, să fie 
produs într-un grad și mai mare la uzina din București, 
inclusiv partea de carcasă și blindaj, ținta în viitor 
urmând să fie și transportoarele produse pentru piața 
de export, în țări precum Slovacia, Cehia sau Bulgaria. 

Menționăm că valoarea obligațiilor de 
compensare este de 297 de milioane de euro, sumă din 
care, până acum, s-a realizat implementarea a 
aproximativ 56 %, valoare ce este specifică primului 
contract subsecvent, urmând al doilea contract 
subsecvent și demararea procesului pentru realizarea 
celorlalte 133 de transportoare. 

Reamintim faptul că primele 36 de transportoare 
au fost construite la Mowag (Elveția) și au fost livrate in 
2020, fiind operaționale în cadrul Forțelor terestre, apoi 
alte 32 de transportoare Piranha 5, cu o asamblare 
finală la UMB, au fost livrate în noiembrie 2021, un nou 
lot - de 26 de transportoare Piranha 5 în configurații 
diferite (asamblate final la UMB) – urmând să fie livrat 
până la sfârșitul lui 2022. 

De asemenea, 133 de transportoare Piranha 5 - 
complet produse și asamblate în România - vor fi livrate 
către armata română în următorii ani. 

Pe lângă fabrica în sine, la UMB va fi 
operațională și o secție de mentenanță a vehiculelor 
militare astfel încât și alte Piranha 5, dar și alte 
elemente ale forțelor militare să poată fi întreținute la 
Uzina din București. 

(Sursa: www.hotnews.ro) 
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Consolidarea securității 
cibernetice și a securității 

informațiilor 
 

Comisia a propus noi norme pentru a stabili 
măsuri comune de securitate cibernetică și securitate a 
informațiilor pentru toate structurile UE, urmărind să se 
consolideze reziliența și capacitățile de răspuns ale 
acestora la amenințările și incidentele cibernetice, 
precum și să se asigure o administrație publică a UE 
rezilientă și sigură, în contextul intensificării activităților 
cibernetice răuvoitoare în peisajul mondial. 

Căci, într-un mediu conectat, un singur incident 
de securitate poate afecta o întreagă organizație, motiv 
pentru care este esențial să se creeze un scut puternic 
împotriva amenințărilor și incidentelor cibernetice care 
perturbă capacitatea de a acționa.  

De aceea, regulamentele propuse privind 
securitatea cibernetică și securitatea informațiilor 
reprezintă o etapă importantă, stabilind priorități și 
cadre comune, ce vor consolida și mai mult cooperarea 
interinstituțională și cultura UE în domeniul securității, și 
vor reduce la minimum expunerea la riscuri. 

Regulamentul propus privind securitatea 
cibernetică va institui un cadru de guvernanță, de 
gestionare a riscurilor și de control în domeniu, lucru 
ce va conduce la crearea unui nou Consiliu 
interinstituțional pentru securitate cibernetică, va 

spori capacitățile în materie de securitate cibernetică și 
va stimula evaluări periodice ale maturității și o mai 
bună igienă cibernetică.  

El va extinde, de asemenea, mandatul 
Centrului de răspuns la incidente de securitate 
cibernetică pentru structruiel UE (CERT-UE), ca centru 

de informații operative, de schimb de informații și de 
coordonare a răspunsului la incidente legate de 
amenințări, ca organism consultativ central și ca 
furnizor de servicii. 

Elementele-cheie ale propunerii de regulament 

privind securitatea cibernetică sunt: 

 Consolidarea mandatului CERT-UE și 
asigurarea resurselor necesare pentru îndeplinire 

 Impunerea unei obligații pentru toate 
structurile UE de a dispune de un cadru de guvernanță, 
de gestionare a riscurilor și de control în domeniul 
securității cibernetice, de a implementa un scenariu de 
referință al măsurilor de securitate cibernetică care să 
abordeze riscurile identificate, de a efectua evaluări 
periodice ale maturității, de a pune în aplicare un plan 
de îmbunătățire a securității cibernetice a acestora, 
aprobat de conducerea entității și de a face schimb de 
informații legate de incidente cu CERT-UE fără 
întârzieri nejustificate. 

 Instituirea unui nou Consiliu interinstituțional 
pentru securitate cibernetică care să conducă și să 
monitorizeze punerea în aplicare a regulamentului și să 
coordoneze CERT-UE 

 Redenumirea CERT-UE, din „Centrul de 
răspuns la incidente de securitate cibernetică” în 
„Centrul de securitate cibernetică”, cu păstrarea 

denumirii prescurtate „CERT-UE”. 
Regulamentul propus privind securitatea 

informațiilor va crea un set minim de norme și 
standarde de securitate a informațiilor pentru toate 

instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE, pentru a 
asigura o protecție sporită și coerentă împotriva 
amenințărilor în evoluție la adresa informațiilor lor.  

Aceste noi norme vor oferi un teren stabil pentru 
un schimb securizat de informații între structurile UE, 

precum și cu statele, pe baza unor practici și măsuri 
standardizate de protejare a fluxurilor de informații. 

Elementele-cheie ale propunerii de regulament 

privind securitatea informațiilor sunt: 

 Instituirea unei guvernanțe eficiente pentru a 
încuraja cooperarea între toate instituțiile, organele, 
oficiile și agențiile UE, și anume instituirea unui Grup 
interinstituțional de coordonare a securității informațiilor 

 Stabilirea unei abordări comune a clasificării 
informațiilor pe baza nivelului de confidențialitate 

 Modernizarea politicilor de securitate a 
informațiilor, incluzând pe deplin transformarea digitală 
și munca la distanță 

 Eficientizarea practicilor actuale și obținerea 
compatibilității între sistemele și dispozitivele relevante. 

 
Reamintim faptul că, în rezoluția sa din martie 

2021, Consiliul Uniunii Europene a subliniat importanța 
unui cadru de securitate solid și coerent pentru 
protejarea întregului personal, a datelor, a rețelelor de 
comunicații, a sistemelor informatice și a proceselor 
decizionale ale UE.  

Urmând Strategiei UE privind o uniune a 
securității și Strategiei de securitate cibernetică a 
UE, Regulamentul va asigura coerența cu politicile 

existente ale UE în materie de securitate cibernetică, în 
deplină aliniere cu legislația europeană actuală - 
Directiva privind securitatea rețelelor și a 
sistemelor informatice (Directiva NIS) și viitoarea 
Directivă privind măsuri pentru un nivel comun 
ridicat de securitate cibernetică în Uniune („NIS 2”) 

pe care Comisia le-a propus în decembrie 2020, 
Regulamentul privind securitatea cibernetică, 
Recomandarea Comisiei privind înființarea unei 
unități cibernetice comune și Recomandarea 
Comisiei privind răspunsul coordonat la incidentele și 

crizele de securitate cibernetică de mare amploare. 
Având în vedere volumul tot mai mare de 

informații sensibile, neclasificate și clasificate 
gestionate de structurile UE, propunerea urmărește să 
sporească protecția informațiilor, prin raționalizarea 
diferitelor cadre juridice ale instituțiilor, organelor, 
oficiilor și agențiilor Uniunii în domeniu, fiind conformă 
cu Strategia UE privind o uniune a securității, care 

include un angajament cuprinzător al UE de a completa 
eforturile statelor membre în toate domeniile securității, 
caracteristica esențială a Agendei strategice pentru 
perioada 2019-2024, pentru a proteja societățile de 

amenințările care vizează informațiile gestionate de 
structurile UE și cu concluziile Consiliului Afaceri 
Generale din decembrie 2019, prin care se solicită 

structurilor UE să elaboreze și să pună în aplicare un 
set cuprinzător de măsuri pentru a asigura securitatea. 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0605&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0605&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_2391
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_2391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32016L1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32016L1148
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/696976
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/696976
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32019R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021H1086
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021H1086
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017H1584
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017H1584
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0605&from=ES
https://www.consilium.europa.eu/media/39922/20-21-euco-final-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39922/20-21-euco-final-conclusions-en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/en/pdf
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Sustenabilitatea în agricultură 
 

Comisia Europeană invită părțile interesate- producătorii primari, prelucrătorii, producătorii, comercianții cu 
ridicata, comercianții cu amănuntul, furnizorii de factori de producție - să își împărtășească experiența în ceea ce 
privește acordurile care vizează atingerea obiectivelor de sustenabilitate în cadrul lanțurilor de aprovizionare 
agroalimentare (feedback-ul urmând să ajute la elaborarea de orientări privind o nouă derogare care exceptează, în 
anumite condiții, aceste acorduri de la normele în materie de concurență). 

Legislația UE interzice, în general, acordurile între întreprinderi care restrâng concurența, cum ar fi acordurile 
între concurenți care duc la prețuri mai mari sau la cantități mai mici.  

Cu toate acestea, Parlamentul European și Consiliul UE au adoptat recent o nouă derogare care permite astfel de 
restricții în acordurile din sectorul agricol, dacă acestea sunt indispensabile pentru atingerea unor standarde de 
sustenabilitate mai ridicate decât standardele obligatorii ale UE sau decât cele naționale (prevăzută în Regulamentul 
1308/2013 privind OCP care face parte din politica agricolă comună a UE). 

Acordurile ar trebui să urmărească anumite obiective de mediu, reducerea utilizării pesticidelor și a pericolului 
rezistenței la antimicrobiene și protecția sănătății și bunăstării animalelor, iar părțile semnatare ar trebui să fie 
producătorii agricoli care ar putea acționa împreună cu alți actori din lanțul de aprovizionare. 

Comisia trebuie să publice, până la 8 decembrie 2023, orientări privind condițiile de aplicare a acestei derogări, 
care vor vor contribui și la îndeplinirea mandatului prevăzut în strategia de la fermă la consumator pentru a clarifica 

domeniul de aplicare a normelor privind concurența în cazul acțiunilor colective din sectorul agriculturii. 
De aceea, ea consultă părțile interesate pentru a înțelege tipurile de acorduri privind sustenabilitatea pe care le-

au inițiat sau ar dori să le inițieze, potențialele restricții ale concurenței care ar putea rezulta din astfel de acorduri, 
precum și posibilul impact al unei astfel de cooperări asupra ofertei, prețurilor, inovării și a altor elemente. 

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

 

8,4 miliarde de euro fonduri 
derulate în perioada 2015-2021 

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a 
primit – AFIR și a analizat 103.204 solicitări de 
finanțare, în valoare de peste 12 miliarde de euro 
depuse, în intervalul martie 2015 – martie 2021, 

finanțate prin PNDR 2014 – 2020. 
 Dintre acestea, AFIR a încheiat contracte de 

finanțare cu 74.053 de beneficiari privați și publici, prin 
care se acordă 5,9 miliarde de euro. 

Cele mai multe investiții finanțate prin AFIR sunt 
cele realizate în cadrul submăsurii 6.3 Sprijin pentru 
dezvoltarea fermelor mici, respectiv 29.302 fermieri au 
contractat peste 256 milioane de euro pentru 

dezvoltarea fermelor mici, dar și prin submăsura 6.1 
Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, în cadrul 
căreia 12.911 de tineri fermieri au contractat peste 
506 milioane de euro. 

 
Cele mai multe fonduri au fost acordate de AFIR 

pentru 2.122 de investiții în proiecte de utilitate publică, 
prin Măsura 7 Servicii de bază și reînnoirea satelor în 
zonele rurale, însumând 1,43 miliarde de euro.  

Alte 871 de proiecte pentru dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii agricole, silvice și de 
irigații au fost contractate prin submăsura 4.3 Investiții 
pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole și silvice, valoarea investițiilor 
realizate în mediul rural fiind de 707 milioane de euro. 

Totodată, AFIR finanțează cu fonduri de 1,3 
miliarde de euro cele 2.483 de investiții în exploatații 

agricole și pomicole, în cadrul submăsurilor 4.1 și 4.1a. 

Prin AFIR se finanțează aproximativ 700 de 
proiecte de modernizare și dezvoltare a unităților de 
procesare agricole și pomicole cu fonduri de 470 
milioane de euro, contractate prin submăsurile 4.2, 4.2 

a și schemele GBER și de minimis aferente. 
De asemenea, sectorul non-agricol a primit 

finanțare în valoare de 276 de milioane de euro, 

pentru 3.080 de investiții, contractate în cadrul 
submăsurilor 6.2 și 6.4. 

(Sursa: www.afir.info) 
 

 

Investiții în combaterea grindinei și 
a secetei 

  
Recent, Guvernul a aprobat obiectivele celei de-

a XXII-a etape anuale a Programului de realizare a 
Sistemului național antigrindină şi de creştere a 
precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, precum și 
fondurile necesare pentru îndeplinirea lor. 

Fondurile alocate pentru implementarea acestei 
etape sunt în valoare totală de 75,4 milioane de lei (23 
de milioane lei credite bugetare și 52,4 milioane lei 
credite de angajament). 

În cadrul acestei etape, pentru dezvoltarea 
Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a 
precipitaţiilor (SNACP) vor fi realizate investiții la nivelul 
tuturor regiunilor, în scopul creșterii capacității de 
combatere a căderilor de grindină a celor trei Centre 
Zonale de Coordonare, precum și pentru dezvoltarea 
de noi tehnologii de creștere a precipitațiilor și de 
combatere a căderilor de grindină. 

Fondurile alocate prin etapa de anul acesta vor 
finanța finalizarea, dotarea și punerea în funcțiune a 12 
noi Puncte de lansare (în jud Timiș și Alba), înființarea 
a 7 noi Grupuri de combatere cu 77 de Puncte de 
lansare, studiile de fezabilitate pentru înființarea a două 
unități de creștere a precipitațiilor, achiziția unui radar 
dedicat și activități și programe experimentale de 
cercetare dezvoltare de noi tehnologii. 

(Sursa: www.madr.ro) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R2117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20211207
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20211207
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
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Protejarea locurilor de muncă și 
sprijinirea redresării 

 

Comisia a publicat cel de-al treilea său raport 
bianual privind implementarea și impactul SURE, 
instrumentul de 100 de miliarde de euro conceput 
pentru a proteja locurile de muncă și veniturile afectate 
de pandemia de COVID-19. 

Raportul confirmă constatările celor două 
rapoarte bianuale precedente, și anume faptul că 
SURE a reușit să atenueze impactul pandemiei și să 
sprijine redresarea în 2021. 

În 2020, măsurile naționale privind piața muncii, 
sprijinite de SURE, au protejat aproape 1,5 milioane de 
persoane împotriva șomajului – o condiție esențială 
pentru redresarea economică puternică din 2021.  

SURE a contribuit la acest succes colectiv prin 
scheme de finanțare care au permis firmelor să-și 
păstreze angajații și competențele și au ajutat lucrătorii 
independenți să fie pregătiți să-și reia activitățile. 

Instrumentul SURE este un element esențial al 
strategiei cuprinzătoare elaborate de UE pentru 
protejarea cetățenilor și atenuarea consecințelor 
socioeconomice extrem de grave ale pandemiei.  

El oferă sprijin financiar sub formă de 
împrumuturi acordate de UE statelor membre în condiții 
avantajoase, pentru a finanța scheme naționale de 
reducere a timpului de muncă, alte măsuri similare 
destinate menținerii locurilor de muncă și sprijinirii 
veniturilor – în special pentru lucrătorii independenți – 
precum și unele măsuri legate de sănătate. 

Până în prezent, Comisia a propus, iar Consiliul 
a acordat asistență financiară în valoare totală de 94,4 
miliarde de euro unui număr de 19 state membre, din 
care au fost vărsate aproape 90 miliarde de euro.  

Aici intră și sprijinul suplimentar acordat unui 
număr de șapte state membre.  

SURE are capacitatea de a mai furniza statelor 
asistență financiară în valoare de 5,6 miliarde de euro. 

SURE a sprijinit aproximativ 31 de milioane de 
persoane și 2,5 milioane de firme în 2020.  

Aceste cifre reprezintă aproape 30 % din totalul 
locurilor de muncă și un sfert din totalul firmelor din cele 
19 state membre beneficiare.  

Firmele mici au fost principalii beneficiari ai 
sprijinului SURE, iar sectoarele care au beneficiat de 
cel mai mare sprijin au fost comerțul cu ridicata și cu 
amănuntul, serviciile de cazare și alimentație publică și 
industria prelucrătoare.  

SURE a continuat să protejeze locurile de 
muncă în timpul redresării economice din 2021, 
sprijinind 3 milioane persoane și 400.000 de firme. 

Acestea s-au adăugat celor 31 de milioane de 
persoane și aproape 2,5 milioane de firme care au 
beneficiat de program în 2020.  

Aproape toate cheltuielile publice planificate în 
cadrul SURE au fost deja efectuate.  

Peste jumătate din această sumă a fost alocată 
schemelor de reducere a timpului de muncă.  

Statele membre au economisit aproximativ 8,2 
miliarde de euro la plata dobânzilor prin utilizarea 
SURE, grație ratingului de credit ridicat al UE. 

Raportul include o analiză a sistemelor naționale 
de control și audit raportate de statele membre.  

El constată că toate statele membre au efectuat 
controale pentru a preveni utilizarea abuzivă a 
asistenței financiare acordate în cadrul SURE.  

Controalele și auditurile au fost în măsură să 
detecteze și să corecteze cazurile de nereguli și fraude. 

Datorită programului, în 2020, la apogeul 
pandemiei, aproape 30 % din forța de muncă a Uniunii 
și-a păstrat locurile de muncă, iar o pătrime din 
întreprinderi, în principal mici, au reușit să rămână pe 
linia de plutire.  

El a fost totodată prima mare poveste de succes 
a Comisiei pe piețele de capital ale Uniunii și a pregătit 
terenul pentru lansarea promițătoare a programului 
NextGenerationEU.  

Reamintim faptul că Regulamentul SURE a fost 
propus de Comisia la 2 aprilie 2020, în contextul 
răspunsului inițial al UE la pandemie.  

El a fost adoptat de Consiliu la 19 mai 2020, 
ceea ce a reprezentat un semnal puternic al solidarității 
europene, iar instrumentul a devenit disponibil la 22 
septembrie 2020, după ce toate statele membre au 
semnat acordurile de garantare.  

Prima plată a avut loc la cinci săptămâni după 
data la care SURE a devenit disponibil. 

 

 
 
Raportul este al treilea raport bianual privind 

SURE adresat Consiliului, Parlamentului European, 
Comitetului Economic și Financiar (CEF) și Comitetului 
pentru ocuparea forței de muncă (EMCO). 

 În temeiul articolului 14 din Regulamentul 
SURE, Comisia are obligația juridică de a prezenta un 
astfel de raport în termen de 6 luni de la data la care 
instrumentul devine disponibil. 

Primul raport a fost publicat la 22 martie 2021, 
iar cel de-al doilea raport a fost publicat la 22 
septembrie 2021.  

Rapoartele următoare vor fi publicate o dată la 
șase luni, pe parcursul întregii perioade de 
disponibilitate a SURE.  

Raportul depășește cerințele legale minime, de 
exemplu prin furnizarea de date economice privind 
eficiența instrumentului. 

Comisia emite obligațiuni cu impact social pentru 
a finanța instrumentul SURE și utilizează veniturile 
astfel obținute pentru a acorda împrumuturi back-to-
back statelor membre beneficiare.  

Raportul referitor la SURE asigură totodată 
raportarea relevantă în temeiul cadrului UE privind 
obligațiunile cu impact social.  

Instrumentul SURE este disponibil până la 31 
decembrie 2022, iar în pachetul financiar rămân încă 
5,6 miliarde de euro.  

Asistența financiară din cadrul instrumentului 
poate fi acordată în continuare pentru combaterea 
perturbărilor economice grave cauzate de pandemie. 

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

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1209
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_4822
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Securitatea alimentară mondială 
 

Comisia Europeană a prezentat astăzi o serie 
de acțiuni pe termen scurt și mediu menite să 
consolideze securitatea alimentară mondială și să 
sprijine fermierii și consumatorii din UE, având în 

vedere creșterea prețurilor la alimente și a costurilor 
factorilor de producție - energia și îngrășămintele.  

Creșterea rapidă a prețurilor produselor de bază 
la nivel mondial, accelerată și de invadarea Ucrainei, 
evidențiază din nou necesitatea ca agricultura și 
lanțurile de aprovizionare cu alimente ale UE să devină 
mai reziliente și mai sustenabile, în conformitate cu 
Strategia De la fermă la consumator. 

Comisia se angajează să ia toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că UE, ca exportator net 

de alimente și producător agroalimentar de top, 
contribuie la securitatea alimentară mondială, în special 
în Ucraina, precum și în Africa de Nord și în Orientul 
Mijlociu, care se bazează pe importurile de cereale, și 
în Asia și în Africa Subsahariană.  

UE este un furnizor principal de asistență 
umanitară și pentru dezvoltare în ceea ce privește 
alimentele și sistemele alimentare. 

Disponibilitatea alimentelor nu este în pericol 
în UE în prezent, deoarece continentul este autonom 

în ceea ce privește multe produse agricole.  
Cu toate acestea, sectorul agricol este un 

importator net de produse, gen furaje proteice.  
Această vulnerabilitate, împreună cu costurile 

ridicate ale factorilor de producție, precum 
îngrășămintele și energia din surse fosile, generează 
provocări pentru fermieri în ceea ce privește producția 
și riscă să ducă la creșterea prețurilor la alimente. 

Situația securității alimentare din Ucraina 
devastată de război este foarte îngrijorătoare, în special 
în orașele asediate, deoarece se pare că se vizează și 
se distrug deliberat locurilecu depozite de alimente. 

Comisia ajută Ucraina să elaboreze și să 
implementeze o strategie de securitate alimentară pe 
termen scurt și mediu pentru a se asigura că factorii 

de producție ajung la ferme, acolo unde este posibil, și 
că transportul și instalațiile de depozitare sunt 
menținute, pentru a-i permite Ucrainei să își hrănească 
cetățenii și să își reia, în cele din urmă, exporturile. 

Un Program de sprijin de urgență al UE în 
valoare de 330 de milioane euro pentru Ucraina va 

contribui la asigurarea accesului la bunuri și la servicii 
de bază, precum și a protecției populației.  

Programul urmărește să ajute la atenuarea 
suferinței prin asigurarea accesului la bunuri și la 
servicii de bază, precum și a protecției acestora.  

Un alt obiectiv important va fi reconstruirea 
infrastructurilor civile de mică amploare, planificarea 
strategică, precum și asigurarea securității energetice. 

Comisia va asigura o monitorizare și o analiză 
periodică a prețurilor la alimente și a insecurității 
alimentare și își va continua implicarea în cadrul 

organismelor internaționale și multilaterale (FAO, OMC, 
G7, G20) în vederea coordonării politicilor.  

În plus, UE a intensificat asistența umanitară 
pentru regiunile și pentru grupurile de populație cele 
mai afectate de insecuritatea alimentară. 

În cadrul programului de cooperare 
internațională pentru perioada 2021-2027, UE va 
acționa în direcția dezvoltării sustenabilității sistemelor 
alimentare, împreună cu 70 de țări partenere.  

Mai mult, cu ocazia Summitului privind nutriția 
pentru creștere de la Tokio, din decembrie 2021, UE 

și statele sale membre s-au angajat să abordeze în 
continuare malnutriția, cu o alocare substanțială în 
valoare de 4,3 miliardeeuro, inclusiv cel puțin 2,5 
miliarde din partea UE pentru cooperarea 
internațională cu obiectiv nutrițional în 2021-2024. 

În plus, UE va continua să pledeze ferm pentru 
evitarea restricțiilor la export și a interdicțiilor la 

export privind produsele alimentare și pentru buna 
funcționare a pieței unice. 

Această criză profundă confirmă faptul că 
trebuie să se accelereze, la nivel mondial, tranziția 
sistemelor alimentare către sustenabilitate și 
reziliență, pentru a fi pregătiți în caz de crize viitoare.  

Ca urmare a Summitului ONU privind sistemele 
alimentare din 2021, Comisia se va implica în 8 coaliții 
care vizează creșterea sustenabilă a productivității, 
reziliența și transformarea sistemelor alimentare. 

Pentru a face ca prețurile la alimente să fie mai 
accesibile, statele membre pot implementa, de 
asemenea, rate reduse ale taxei pe valoarea 
adăugată și pot încuraja operatorii economici să 

limiteze creșterea prețurilor cu amănuntul.  
De asemenea, statele membre pot recurge la 

fondurile UE, precum Fondul de ajutor european 
destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), 

care sprijină acțiunile țărilor din UE de a furniza 
asistență alimentară și/sau materială de bază grupurilor 
celor mai vulnerabile. 

Noul Mecanism european de pregătire și 
răspuns în caz de criză în materie de securitate 
alimentară (EFSCM), recent instituit, care reunește 

administrațiile europene și naționale și actorii privați de-
a lungul lanțului de aprovizionare, va efectua o 
cartografiere detaliată a riscurilor și a 
vulnerabilităților lanțului de aprovizionare cu 
alimente al UE, urmată de recomandări și de măsuri 

de atenuare adecvate. 
Pentru a-și îndeplini rolul de furnizor mondial de 

alimente deplin implicat în tranziția ecologică, sectorul 
agricol al UE are nevoie de tot sprijinul, în acest scop, 
Comisia adoptând următoarele măsuri: 

 Un pachet de sprijin în valoare de 500 de 
milioane euro, recurgând inclusiv la rezerva de criză, 

pentru a-i sprijini pe producătorii cei mai afectați de 
consecințele grave ale războiului din Ucraina.  

Pe această bază, statele pot furniza sprijin 
financiar suplimentar fermierilor, pentru a contribui la 
securitatea alimentară mondială, sau ar putea aborda 
perturbările pieței cauzate de creșterea costurilor 
factorilor de producție sau de restricțiile comerciale.  

Ar trebui să se acorde prioritate sprijinirii 
fermierilor care utilizează practici sustenabile, 
asigurându-se totodată orientarea măsurilor către 
sectoarele și fermierii mai grav afectați de criză. 

 Mai multe avansuri din plățile directe, 

precum și din măsurile de dezvoltare rurală legate de 
suprafață și de animale, acordate fermierilor începând 
de la 16 octombrie 2022. 

 Măsuri de piață de tip „plasă de 
siguranță” pentru sprijinirea pieței cărnii de porc, 

sector cu o situație deosebit de dificilă. 

 O derogare excepțională și temporară 
pentru a permite producția pe pârloage a oricăror 
culturi în scopuri alimentare sau furajere, menținând 

în același timp întregul nivel al plății pentru înverzire 
acordate fermierilor.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_884
https://nutritionconnect.org/news-events/tokyo-nutrition-growth-summit-2020
https://nutritionconnect.org/news-events/tokyo-nutrition-growth-summit-2020
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/contingency-plan_en#efscm
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/contingency-plan_en#efscm
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/contingency-plan_en#efscm
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Acest lucru va spori capacitatea de producție a UE în pofida disponibilității limitate a terenurilor fertile. 

 Flexibilitățile temporare specifice în legătură cu cerințele de import existente privind hrana pentru 
animale vor contribui la atenuarea presiunii asupra pieței hranei pentru animale. 

Comisia a propus un nou cadru temporar de criză, de sine stătător, care include și fermierii, producătorii de 
îngrășăminte și sectorul pescăresc.  

Acesta permite acordarea de ajutoare de stat fermierilor afectați de creșteri semnificative ale costurilor factorilor 
de producție, iar prețurile la îngrășăminte și aprovizionarea cu îngrășăminte a fermierilor vor fi monitorizate pentru a se 
asigura faptul că perspectivele de recoltă la nivelul UE nu sunt periclitate. 

Comisia propune, de asemenea, ca statele membre să comunice lunar date privind stocurile private de 
produse esențiale pentru alimente și furaje, pentru a avea o imagine de ansamblu precisă și în timp util a 

disponibilității acestora. 
Sustenabilitatea alimentară este o parte integrantă a securității alimentare.  
La implementarea tranzițiilor necesare prevăzute înStr ategia „De la fermă la consumator” și în Strategia 

privind biodiversitatea, Comisia se va asigura că productivitatea generală a agriculturii UE nu este subminată.  
Aceasta înseamnă o utilizare sporită a inovațiilor, pentru a contribui la creșterea productivității în mod 

sustenabil, cum ar fi agricultura de precizie, noile tehnici genomice, gestionarea îmbunătățită a nutrienților, gestionarea 

integrată a dăunătorilor, alternativele biologice la pesticidele chimice etc. 
Sporirea rezilienței, prin reducerea dependenței agriculturii europene de energie, de importuri cu consum 

ridicat de energie și de importuri de hrană pentru animale este, mai mult ca oricând, o necesitate.  

Reziliența necesită surse de import și piețe de desfacere diversificate, prin intermediul unei politici comerciale 
multilaterale și bilaterale solide.  

Programul Orizont Europa va investi în cercetare și în inovare pentru a înlocui utilizarea îngrășămintelor sintetice. 
Printre propunerile prezentate de Comisie se numără sporirea eficienței de utilizare a azotului, tranziția la 

amoniacul verde pentru îngrășăminte și valorificarea biomasei. 
Comisia invită statele membre să utilizeze toate instrumentele disponibile în planurile lor strategice PAC pentru 

perioada 2023-2027 în această privință, fiind vorba, de exemplu, de utilizarea instrumentelor de gestionare a riscurilor, 
de dezvoltarea agriculturii de precizie sau de sprijinul cuplat pentru stimularea culturilor proteice. 

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

 

România nu interzice exporturile de 
cereale 

 

După ce mai multe state din regiune au spus că 
vor limita exporturile pentru a-și asigura aprovizionarea 
cu alimente, România nu va lua o măsură similară, 
neexistând un risc ca populația să nu fie aprovizionată. 

Ucraina, unul dintre principalii exportatori de 
cereale din Europa, a decis să introducă restricții la 
export pentru anumite produse agricole, în contextul 
invaziei pe teritoriul său. 

De asemenea, mai multe state din regiune vor 
limita exporturile pentru a-și asigura necesarul intern. 

E vorba de Ungaria, Bulgaria și Serbia, noi fiind 
o țară care producem mai mult decât consumăm. 

Și Bulgaria este unul dintre statele membre UE 
care exportă cereale, dar guvernul a anunțat că 
intenționează să-și majoreze rezervele de grâu și să 
cumpere de la producătorii suficiente cereale pentru a-
și asigura necesarul intern și pentru anul următor 
(aproximativ 1,5 milioane de tone de grâu din cele trei 
milioane de tone care sunt încă în silozuri). 

Și Ungaria a interzis exporturile de cereale din 
cauza creșterii prețurilor, în urma invaziei în Ucraina.  

Rusia și Ucraina sunt printre cei mai mari 
exportatori mondiali de cereale, fiind responsabile de 
30 % din comerțul mondial cu grâu, 32 % în cazul 
orzului, 20 % în cazul porumbului și peste 50 % în cazul 
uleiului de floarea soarelui și a semințelor oleaginoase. 

Autoritățile române nu sunt pe moment 
îngrijorate, deși în urmă cu mai puțin de doi ani, în 
timpul stării de urgență din primăvara anului 2020, au 
blocat exporturile de cereale și alte produse agro-
alimentare pentru o săptămână. 

Evident însă că, pe măsură ce lucrurile 
evoluează sau involuează, vor fi luate măsuri dedicate 
pentru a asigura populația României că are la dispoziție 
hrană și produse agroalimentare.  

Lucrurile acestea se analizează de foarte mult 
timp, nefiind prima criză, dar acum se suprapun criza 
războiului, criza de energie și cea pandemică. 

Asociația Producătorilor de Porumb din România 
sprijină poziția oficială de an se interveni pe piața 
cerealelor și a nu restricționa fluxurile comerciale. 

Asociația a amintit că România a avut în 2021 
un an agricol foarte bun, cu recolte de peste 11 
milioane tone de grâu și 14 milioane tone de porumb.  

Consumul intern este de până la 4,5 milioane de 
tone de grâu și 7 milioane de tone de porumb, astfel că 
rămân cantități importante disponibile pentru export. 

 
Până la sfârșitul anului agricol curent (adică 

până la 30 iunie), Rusia și Ucraina ar mai fi avut de 
livrat pe piața globală 11 milioane tone de grâu și 15 
milioane tone de porumb.  

Aceste cantități vor trebui substituite de alte țări 
producătoare care dispun de resurse de hrană - iar 
România poate contribui la ameliorarea situației 
aprovizionând popoare din alte părți ale lumii care trec 
printr-o amenințare fără precedent. 

În același timp, prețurile cerealelor pe piețele 
internaționale cresc. 

 Prețul grâului înregistra deja o creștere cu 7,2 
% la bursa de cereale de la Chicago, cel mai ridicat 
nivel din martie 2008, ajungând la 12,60 dolari per 
bushel, iar apoi a înregistrat o creștere de peste 40 %. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_en
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1,5 milioane de proiecte accesibile în cadrul unei noi platforme publice 
 

În cadrul ediției cu numărul 8 a Forumului privind coeziunea, Comisia a lansat „Kohesio”, o platformă publică 
online care reunește toate informațiile referitoare la peste 1,5 milioane de proiecte din toate cele 27 de stat  membre, 

finanțate, începând din 2014, din FEDR și FSE. 
În premieră, se creează și se pune la dispoziția tuturor o platformă cuprinzătoare de date privind proiectele, care 

va fi disponibilă în toate limbile UE, a cărei realizare a necesitat o cooperare strânsă cu autoritățile de management din 
diferite state membre sau regiuni, întrucât proiectele de coeziune sunt gestionate de autoritățile naționale și regionale. 

Cu un volum impresionant de date, aceasta ilustrează contribuția esențială a politicii de coeziune la coeziunea 
economică, teritorială și socială a regiunilor UE, precum și la dubla tranziție verde și digitală, prin implementarea și 
finanțarea unei game largi de priorități politice în statele membre.  

De asemenea, platforma încurajează identificarea și schimbul de bune practici între regiuni și state membre. 
Kohesio poate oferi date standardizate referitoare la 1,5 milioane de proiecte (din perioada de finanțare 2014-

2020, inclusiv linkuri la programele și fondurile respective), date standardizate referitoare la cei 500.000 de beneficiari 
ai proiectelor și la stadiul punerii în aplicare a acestora, date care acoperă peste 300 de programe operaționale în toate 

cele 27 de state membre, o hartă interactivă care permite extragerea datelor pe criterii geografice - toate informațiile 
urmând a fi traduse în toate limbile UE. 

Bunăoară, ca exemplu, Kohesio va ajuta utilizatorii să exploreze modul în care FEDR a sprijinit  sprijină crearea 
unei platforme digitale comunitare în Franța sau va oferi informații cu privire la proiectul YouthReach din Irlanda, 
finanțat prin FSE, care sprijină tinerii care au părăsit timpuriu școala să-și revină și să facă cu succes primii pași către 

găsirea unui loc de muncă (numai între 2014 și 2020, programul a ajutat un număr de 14 000 de tineri). 
În fine, Kohesio arată în ce mod contribuie Fondul de coeziune la îmbunătățirea legăturilor feroviare în Cehia. 

În colaborare cu autoritățile de management selectate de statele membre pentru a gestiona fondurile de 
coeziune, Comisia va continua să dezvolte platforma „Kohesio” pentru a include proiecte din noua perioadă de 
programare 2021-2027.  

Facem mențiunea că, în permanență, Comisia face eforturi pentru a asigura transparența și a pune informații la 
dispoziția publicului, din acest motiv, în decembrie 2015, fiind lansată platforma de date deschise privind coeziunea, care 
le permite utilizatorilor să urmărească progresele înregistrate în punerea în aplicare a politicii de coeziune la nivelul UE, 
pe teme, țări sau fonduri.  

Ori, Platforma Kohesio completează platforma de date deschise privind coeziunea cu un registru unic și 
cuprinzător de informații privind proiectele și beneficiarii care primesc finanțare în cadrul politicii de coeziune. 

Cele două platforme vor coexista, deoarece oferă două perspective diferite: datele privind coeziunea cuprind 
informații financiare la nivel de program, în timp ce Kohesio oferă informații detaliate la nivel de proiect. 

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

 

Rezerva de ajustare la Brexit 
 

Comisia a aprobat plata a peste 2 miliarde euro 
în cadrul rezervei de ajustare la Brexit către un grup de 
12 state membre. 

Această decizie va pune la dispoziție o sumă 
totală de 819,2 milioane euro până la sfârșitul lunii 
martie 2022, iar restul până în aprilie 2023.  

Finanțarea va ajuta economiile statelor membre 
să atenueze impactul negativ al Brexitului asupra 
economiilor și regiunilor lor prin acordarea de sprijin 
regiunilor, sectoarelor economice și întreprinderilor mici 
și mijlocii, precum și prin crearea de locuri de muncă și 
protejarea acestora, cu ajutorul unor măsuri cum ar fi 
șomajul tehnic, recalificarea și formarea. 

Tranșa de prefinanțare din cadrul rezervei de 
ajustare la Brexit va fi alocată următoarelor state: 

Statul 
membru 

Sumele de prefinanțare anuale bazate pe 
alocarea provizorie în EUR/prețuri 
curente (rotunjite) 

2021 2022 2023 

Belgia 119986195 91789457 93625219 

Estonia 2053378 1570835 1602251 

Spania 84563081 64690770 65984566 

Franța 228303007 174651835 178144821 

Croația 2231823 1707345 1741491 

Letonia 3397565 2599138 2651120 

Malta 13756900 10524031 10734508 

Țările de 
Jos 

275097478 210449612 214658542 

Austria 8601197 6579917 6711514 

Portugalia 25252296 19318010 19704365 

România 13396968 10248682 10453653 

Suedia 42657129 32632710 33285355 

Total 819297017 626726342 639297405 

Statele membre pot utiliza finanțarea până la 31 
decembrie 2023 pentru a acoperi cheltuielile suportate 
și plătite începând cu 1 ianuarie 2020. 

Comisia este pregătită să prelucreze rapid 
deciziile privind rezerva de ajustare la Brexit pentru 
celelalte state membre, pentru a se asigura că acestea 
pot primi sprijin din rezervă și invită celelalte state 
membre să notifice fără întârziere. 

Brexit are un impact negativ asupra tuturor 
statelor membre, dar în moduri diferite, unele state 
membre, regiuni, sectoare sau comunități locale fiind 
mai afectate decât altele.  

Rezerva de ajustare la Brexit, de 5,4 miliarde 
euro, a fost instituită pentru a sprijini toate statele, 
acordând prioritate celor mai afectate. 

Contribuția financiară din rezervă pentru un stat 
membru va fi executată în cadrul gestiunii partajate.  

Ea nu necesită o programare sau o planificare 
avansată a măsurilor și oferă flexibilitate în punerea în 
aplicare, conformă cu principiul subsidiarității. 

În decembrie 2021, Irlanda și Italia au fost 
primele state membre pentru care s-a plătit finanțare 
din rezerva de ajustare la Brexit.  

Până la sfârșitul lunii martie 2022, 14 state 
membre vor fi primit primele tranșe din prefinanțare. 

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

https://cohesionforum.tw.events/
https://kohesio.ec.europa.eu/
https://kohesio.ec.europa.eu/projects/Q141859
https://kohesio.ec.europa.eu/projects/Q141859
https://kohesio.ec.europa.eu/projects/Q2548096
https://kohesio.ec.europa.eu/projects/Q2548096
https://kohesio.ec.europa.eu/projects/Q72253
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2536
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Combaterea violenței împotriva 
femeilor 

 
Comisia Europeană propune norme la nivelul 

UE pentru combaterea violenței împotriva femeilor 
și a violenței domestice. 

Directiva propusă va incrimina violul definit pe 
baza lipsei consimțământului, mutilarea genitală a 
femeilor și violența cibernetică, incluzând: partajarea 
neconsensuală de imagini intime; urmărirea cibernetică 
în scopul hărțuirii; hărțuirea cibernetică; incitarea 
cibernetică la violență sau la ură.  

Noile norme consolidează și accesul victimelor 
la justiție și încurajează statele membre să pună în 
aplicare un mecanism de ghișeu unic, ceea ce 
înseamnă că toate serviciile de sprijin și protecție ar 
trebuie să fie situate în același loc.  

Victimele ar trebui să poată solicita despăgubiri 
în cursul procedurilor penale. 

 Propunerea solicită, de asemenea, luarea unor 
măsuri adecvate și specializate de protecție și de 
sprijinire, de exemplu, prin intermediul liniilor de 
asistență telefonică gratuite și al centrelor de primire în 
regim de urgență în caz de viol.  

Aceasta prevede, totodată, sprijin specific pentru 
grupurile cu nevoi specifice sau grupurile expuse la 
riscuri, inclusiv pentru femeile care fug din calea 
conflictelor armate. 

Elementele-cheie ale noilor norme propuse: 
1. Incriminarea violului, a mutilării genitale a 

femeilor și a violenței cibernetice 

Comisia propune ca să fie incriminate - ca 
infracțiuni în toate statele - violul definit pe baza lipsei 
consimțământului, mutilarea genitală a femeilor, 
urmărirea cibernetică în scopul hărțuirii, partajarea 
neconsensuală de imagini intime, hărțuirea cibernetică 
și incitarea cibernetică la ură sau la violență. 

Propunerea completează Actul legislativ privind 
serviciile digitale, făcându-l operațional prin definirea 
conținutului online ilegal legat de violența cibernetică, 
ceea ce va permite desfășurarea unor proceduri 
judiciare rapide de eliminare rapidă a conținutului online 
relevant. 

2. Proceduri sigure de raportare și de 
evaluare a riscurilor 

Propunerea abordează raportarea insuficientă a 
cazurilor de violență împotriva femeilor, o problemă 
nesoluționată încă.  

Aceasta introduce noi modalități de raportare a 
actelor de violență care iau în considerare dimensiunea 
de gen, sunt mai sigure, mai simple și mai accesibile – 
inclusiv online – și sunt adaptate copiilor.  

Regimurile de confidențialitate nu vor mai fi o 
piedică în calea raportării riscurilor iminente de 
vătămare corporală gravă de către profesioniști, cum ar 
fi lucrătorii din domeniul sănătății sau psihiatrii.  

De asemenea, autoritățile ar urma să fie obligate 
să efectueze evaluări individuale ale riscurilor atunci 
când victima le contactează pentru prima dată, pentru a 
evalua riscul prezentat de autorul infracțiunii.  

Pe această bază, autoritățile ar trebui să ofere 
protecție imediată prin ordine de interdicție sau de 
protecție de urgență. 

3. Respectarea vieții private a victimelor în 
cadrul procedurilor judiciare 

Comisia propune ca dovezile sau întrebările 
referitoare la viața privată a victimelor, în special la 

istoricul lor sexual, să poată fi utilizate numai atunci 
când este strict necesar.  

Victimele ar urma să aibă dreptul de a solicita de 
la autorii infracțiunii despăgubiri integrale pentru daune, 
inclusiv costurile asistenței medicale, ale serviciilor de 
sprijin, ale pierderii de venituri, precum și ale 
prejudiciului fizic și psihologic.  

Ar trebui să poată, de asemenea, să obțină 
despăgubiri în cursul procedurilor penale. 

4. Sprijinirea victimelor prin intermediul 
liniilor de asistență telefonică și al centrelor de 
primire în regim de urgență în caz de viol 

Pentru a răspunde nevoilor foarte specifice ale 
victimelor violenței sexuale, Comisia propune ca statele 
membre să furnizeze servicii specifice, inclusiv centre 
de primire în regim de urgență în caz de viol.  

Victimele care se confruntă cu un risc crescut de 
violență, inclusiv femeile care fug din calea conflictelor 
armate, ar trebui să primească sprijin specific din 
partea statelor membre.  

Linia națională de asistență telefonică pentru 
sprijinirea victimelor violenței împotriva femeilor și ale 
violenței domestice ar trebui să fie pusă la dispoziție 
24/7, pe tot parcursul anului, și să fie gratuită.  

Atunci când victima este copil, sprijinul oferit de 
autorități ar trebui să fie adecvat vârstei, ținând seama 
de interesul superior al copilului.  

Victimele violenței cibernetice vor avea, de 
asemenea, dreptul la un sprijin adecvat, inclusiv la 
consiliere cu privire la modalitățile de solicitarea a unei 
asistențe juridice și de eliminare a conținutului online. 

În cazurile de hărțuire sexuală la locul de 
muncă, servicii de consiliere externă ar trebui puse la 
dispoziția victimelor și a angajatorilor. 

5. Îmbunătățirea coordonării și a cooperării 

Statele membre ar trebui să facă schimb de 
bune practici și să se consulte reciproc în cauzele 
penale, inclusiv prin intermediul Eurojust și al Rețelei 
Judiciare Europene.  

Pentru a urmări progresele și a monitoriza 
situația în toate statele membre, Comisia propune, de 
asemenea, ca statele membre să fie obligate să 
colecteze date privind violența împotriva femeilor și 
violența domestică în vederea realizării unui sondaj la 
nivelul UE o dată la cinci ani. 

Raportul din 2022 privind egalitatea de gen 
Comisia publică a publicat și ediția din 2022 a 

Raportului anual al Comisiei Europene privind 
egalitatea de gen în UE.  

În 2021 s-au înregistrat progrese importante în 
ceea ce privește transparența salarială și salariile 
minime adecvate în UE, precum și în ceea ce privește 
un nou act legislativ privind serviciile digitale, care 

va contribui la protejarea utilizatorilor online.  
În decembrie 2021, Comisia a propus și 

includerea discursurilor de incitare la ură și a 
infracțiunilor motivate de ură pe lista infracțiunilor UE. 

Raportul indică, de asemenea, că femeile au 
fost afectate în mod disproporționat de pandemie.  

În cursul anului 2020, rata de participare a 
femeilor pe piața muncii a scăzut cu 0,5 % față de 
2019, după un deceniu în care a crescut constant.  

Violența împotriva femeilor și violența domestică 
rămân, de asemenea, larg răspândite în UE, pandemia 
exacerbându-le, inclusiv în mediul online. 

După cum se arată și în raport, lipsa acțiunilor 
de combatere a violenței împotriva femeilor și a 
violenței domestice costă bani – 289 de miliarde euro 
pe an, conform estimărilor. 

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-combating-violence-against-women-and-domestic-violence_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-combating-violence-against-women-and-domestic-violence_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-combating-violence-against-women-and-domestic-violence_en
https://ec.europa.eu/info/files/2022-report-gender-equality-eu_en
https://ec.europa.eu/info/files/2022-report-gender-equality-eu_en
https://ec.europa.eu/info/files/2022-report-gender-equality-eu_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/12/06/council-agrees-on-mandate-for-negotiations-on-a-eu-framework-on-adequate-minimum-wages/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/12/06/council-agrees-on-mandate-for-negotiations-on-a-eu-framework-on-adequate-minimum-wages/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/11/25/what-is-illegal-offline-should-be-illegal-online-council-agrees-on-position-on-the-digital-services-act/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_6561
https://eige.europa.eu/news/gender-based-violence-costs-eu-eu366-billion-year
https://eige.europa.eu/news/gender-based-violence-costs-eu-eu366-billion-year
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Necesitatea de a preveni și de a combate violența împotriva femeilor, de a proteja victimele și de a pedepsi autorii 
infracțiunilor a fost anunțată în Orientările politice ale președintei ca o prioritate-cheie pentru Comisie și face parte din 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025. 

Violența împotriva femeilor și cea domestică sunt răspândite pe scară largă în UE și se estimează că afectează 1 
din 3 femei din UE, iar una din două femei a fost victima hărțuirii sexuale și una din 20 declară că a fost violată. 

Violența online este, de asemenea, în creștere, vizând în special femeile din viața publică, precum cele implicate 

în jurnalism și politică, iar 1 din 2 femei tinere s-a confruntat cu violența cibernetică pe criterii de gen.  
Femeile se confruntă și cu acte de violență la locul de muncă – 1/3 din femeile din UE care s-au confruntat cu 

hărțuirea sexuală au fost victime ale acestui tip de hărțuire la locul de muncă. 
Parlamentul European, precum și ONG-urile din întreaga UE și organizațiile pentru drepturile victimelor au 

solicitat în repetate rânduri să se adopte norme legislative privind violența împotriva femeilor și violența domestică, 
precum și privind violența cibernetică împotriva femeilor în general. 

Ca parte a activității în curs a Comisiei de combatere a violenței de gen și de promovare a egalității și în cadrul 
noului program de finanțare „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” în valoare de 1,55 miliarde euro, în 2022 sunt 
disponibile în prezent 30,5 milioane euro pentru proiecte de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și 
copiilor, precum și 6,8 milioane euro pentru proiecte care promovează exercitarea deplină de către femei a 
drepturilor lor, libertatea de a nu se conforma stereotipurilor de gen, echilibrul dintre viața profesională și cea privată, 

capacitarea femeilor și integrarea perspectivei de gen. 
(Sursa: www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 

 

Impactul pandemiei asupra femeilor 
 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, 
Parlamentul European a solicitat un sondaj de opinie 
special dedicat femeilor europene în care evaluează 
impactul pandemiei asupra unor aspecte ale vieții lor. 

Rezultatele sondajului arată impactul 
semnificativ al pandemiei la nivel personal și 
profesional, inclusiv creșterea gravă a nivelului de 
violență împotriva femeilor. 

Traficul de persoane și exploatarea sexuală, 
violența psihică și fizică asupra femeilor și diferența de 
salarizare între sexe, sunt principalele probleme care 
trebuie combătute. 

Astfel, trei din patru femei (77 %) din Uniunea 
Europeană consideră că pandemia a condus la 
intensificarea violenței fizice și emoționale împotriva 
femeilor, iar în afară de două țări (Finlanda și Ungaria), 
cifra depășește 50 %, ajungând la 93 % în Grecia și 90 
% în Portugalia, în condițiile în care România se 
situează la media europeană, cu 73% dintre femei. 

Femeile identifică în mod clar mai multe măsuri 
esențiale pentru a contracara violența împotriva 
femeilor - simplificarea procedurii de denunțare a 
violențelor împotriva femeii, inclusiv la poliție (58 %), 
diversificarea opțiunilor prin care femeile să poată cere 
ajutor, de exemplu prin linii telefonice de urgență (40 
%), sensibilizarea și formarea poliției și a aparatului 
judiciar cu privire la problemă (40 %), îmbunătățirea 
independenței financiare a femeilor (38%). 

38 % dintre respondente au declarat că 
pandemia le-a afectat negativ și veniturile personale, 
procentajul variind de la 60 % în Grecia și 50 % în 
România, la 19 % în Danemarca. 

Pandemia de COVID-19 a avut un impact 
negativ și asupra echilibrului dintre viața profesională și 
cea privată, susțin 44% dintre femeile intervievate. 

În mai multe țări, cifra a depășit 50%: Cipru (68 
%), Grecia (59 %), Malta (58 %), Luxemburg (56%), 
Italia (52%), Portugalia (52%) și Ungaria (51%). 

Dintre femeile din România, 48 % consideră că 
pandemia a avut un impact negativ asupra echilibrului 
dintre viața profesională și cea privată, iar 21 % dintre 
femei doresc (sau au decis) să reducă permanent 
timpul pe care-l alocă muncii plătite. 

Încă de la începutul pandemiei, probabilitatea 
era mai mare ca femeile să fie îngrijorate cu privire la 
prieteni și membri ai familiei sau să le simtă lipsa (44 

%), să se simtă stresate și temătoare (37 %) și să fie 
preocupate în general de viitorul lor (33 %). 

Femeile consideră că măsurile introduse pentru 
a opri răspândirea pandemiei au avut un impact foarte 
mare asupra propriei lor sănătăți mintale. 

Unele categorii sociale specifice au fost mai 
afectate decât altele, în funcție de măsura în cauză – 
circa ½ dintre femeile cu copii sub 15 ani spun că 
închiderea școlilor și a centrelor de îngrijire a copiilor a 
avut un impact major asupra sănătății lor mintale. 

Vizavi de cele prezentate, femeile din UE 
consideră că Parlamentul European ar trebui să aibă 
următoarele priorități - să combată traficul și 
exploatarea sexuală a femeilor și copiilor (47 %), 
violența fizică și psihică împotriva femeii (47 %), 
diferența de salarizare dintre femei și bărbați și impactul 
ei asupra evoluției carierei profesionale (41 %) și 
dificultățile întâmpinate de femei în a-și reconcilia viața 
privată cu cea profesională (31 %), dar și să asigure 
protecția femeilor și fetelor care aparțin unor grupuri 
vulnerabile (30 %). 

 
Rezultatele Eurobarometru confirmă ceea ce se 

știa deja - pandemia a afectat în mod disproporționat 
femeile și fetele într-o multitudine de moduri.  

De la creșterea violenței bazate pe gen la 
înmulțirea sarcinilor legate de îngrijirea celor din jur, de 
la impactul economic asupra sectoarelor majoritar 
feminine la insecuritatea contractelor de muncă. 

Însă crizele pot aduce, de asemenea, și 
oportunități, respectiv o șansă de a reconstrui mai bine.  

Prin urmare, redresarea ar trebui să plaseze 
femeile în centrul soluțiilor, ceea ce se va urmări prin 
activitatea instituțiilor europene. 

Sondajul Eurobarometru Flash a fost realizat de 
IPSOS în perioada 25 ianuarie - 3 februarie 2022 în 
toate cele 27 de țări membre ale UE, fiind realizate 
26.741 de interviuri, rezultatelke fiind ponderate în 
funcție de dimensiunea populației fiecărei țări. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_ro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-daphne
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-daphne
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-ge
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3,9 miliarde de euro pentru mediu 
 

Conform Ministerului Mediului, măsurile de 
sprijinire a obiectivelor privind schimbările climatice 
prevăzute se ridică la aproximativ 12 miliarde de euro, 
ceea ce reprezintă 41 % din suma alocată prin plan. 

Componenta C1 - Managementul apei, 
gestionată de MMAP, are un buget de 1,462 miliarde 
de euro, iar printre reformele care vor fi realizate se 

numără consolidarea cadrului de reglementare pentru 
managementul sustenabil al sectorului de apă și apă 
uzată și pentru accelerarea accesului populației la 
servicii de calitate conform directivelor europene, 
reconfigurarea actualului mecanism economic al 
Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în 
vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului 
național de gospodărire a apelor, precum și a 
implementării a Directivelor privind apa și inundațiile. 

 
Ca urmare a investițiilor, se vor realiza, printre 

altele 1600 km construiți de rețele de apă - în localități 
cu peste 2000 locuitori, 2500 km construiți de rețele de 
canalizare în localități cu peste 2000 locuitori și 400 de 
km de rețele de canalizare în cele cu mai puțin de 2000 
de locuitori, 12.900 de sisteme individuale sau alte 
sisteme adecvate construite și operaționale în 
aglomerările mai mici de 2000 de locuitori, care 
împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă. 

Totodată, se va asigura conectarea a 88.400 de 
gospodării la rețele de apă și canalizare prin programul 
național „Prima conectare la apă și canalizare”, iar cel 
puțin 510 km de linii de apărare împotriva inundațiilor 
vor fi reabilitate în conformitate cu Directiva privind 

inundațiile și cu Strategia Națională pentru Gestionarea 
Riscului la Inundații. 

De asemenea, starea/potențialul ecologic bun al 
corpurilor de apă relevante, în conformitate cu cerințele 
Directivei-cadru privind apa, trebuie atinsă și 
evidențiată prin cele mai recente date relevante de 
sprijin și trebuie evitată orice deteriorare. 

Vor fi realizate 20 de poldere de prevenire a 
inundațiilor reabilitate sau noi, pe liniile de apărare 
împotriva inundațiilor și se efectua cadastrul apelor. 

Prin C2 - Păduri și protecția biodiversității, cu 

un buget de 1,173 miliarde euro, se va realiza reforma 
sistemului de management și a celui privind guvernanța 
în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi strategii 
forestiere naționale și a legislației subsecvente, dar și 

reforma sistemului de management al ariilor naturale 
protejate în vederea implementării coerente și eficace a 
Strategiei Europene privind biodiversitatea. 

În cadrul acestei componente se va implementa 
programul de împăduriri prin care vor fi plantate peste 
56.700 de hectare de pădure, cel puțin 90 de pepiniere 
operaționale noi și renovate, precum și cel puțin 
3.150.000 m² suprafețe noi de păduri urbane, în 
conformitate cu cerințele legale stabilite în Strategia 
Națională Forestieră 2020 – 2030. 

Prin gestionarea componentei C3 - 
Managementul deșeurilor, MMAP preconizează că 

până în 2023, se vor adopta o strategie și un plan de 
acțiune privind economia circulară, pentru a asigura 
tranziția către o economie circulară până în 2030. 

Aceste acțiuni vor fi însoțite de investiții în 
instalații de colectare separată și reciclare a deșeurilor, 
în reciclarea celor agricole și în asigurarea respectării 
dispozițiilor privind managementul deșeurilor. 

Bugetul total pentru este 1,239 miliarde de euro. 
Ministerul va gestiona și componenta 

Digitalizare în domeniul mediului, prin care se va 

spori capacitatea de supraveghere, control și 
monitorizare a pădurilor prin intermediul unui sistem 
informatic integrat, cu un buget de 42 milioane de euro.  

Se vor realiza și servicii publice de mediu 
digitalizate, cu un buget total de 6 milioane de euro. 

(Sursa: www.mmediu.ro) 

 

Valorificarea nămolului la epurarea 
apelor 

 

Un important proiect pentru Timișoara a demarat 
prin semnarea contractului de proiectare și execuție a 
unei instalații de uscare a nămolului de la stația de 
epurare și valorificarea energetică a acestuia. 

Valoarea lui este de 51,7 milioane lei, asigurată 
din fonduri europene nerambursabile, prin POIM - Axa 
Prioritară 3, termenul de execuție este de doi ani, iar 
perioada de garanție de 5 ani (contribuția locală, în 
speță costurile neeligibile, fiind de 3,1 milioane de lei). 

Câștigătorul licitației este Asocierea 
CONSTRUCTIM S.A. – EPPM AG. Compania EPPM 
AG, o companie elvețiană cu experiență în valorificarea 
energetică a nămolurilor de epurare. 

Se mizează pe un dublu câștig – eliminarea 
nămolului produs din epurarea apelor uzate (anual 
33.000 tone) și transformarea lui în energie, introdusă 
în sistemul local.  

Conform reglementărilor naționale și europene, 
există câteva căi de eliminare acceptate - poate fi  

 

 
 
folosit în agricultură, poate fi compostat, eliminat 

la depozitele de deșeuri sau valorificat energetic.  
În conceperea acestui proiect au fost luate în 

calcul toate variantele și soluția optimă este de folosire 
a acestui nămol pentru obținerea de energie electrică. 

Noua instalație va respecta toate normele de 
mediu, atât la nivel național, cât și la nivel European. 

Tehnologia transformă substanța organică 
conținută în nămol, în gaz de sinteză, care, prin ardere, 
generează energie termică pentru procesul de uscare, 
pentru producere de energie (300 de Kwh) și încălzirea 
spațiilor tehnologice. 

Sistemul va fi în circuit închis și complet 
automatizat, iar instalația, după ce va fi amorsată, va 
funcționa fără aport de combustibil, iar nămolul va fi 
transformat într-un material nepericulos, zgură – 
cenușă, ce poate fi valorificat ca materie primă 
secundară în industria materialelor de construcții sau a 
asfalturilor sau evacuat la depozitul ecologic. 

(Sursa: www.ziuadevest.ro) 
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Modificarea Legii economiei sociale 
 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a lansat 
în discuție publică, proiectul de Ordonanță de 
Urgență privind modificarea și completarea Legii 
nr.219/2015 privind economia socială. 

Printre modificările propuse se numără 
redefinirea domeniului economiei sociale, completarea 
categoriilor de persoane juridice care pot fi întreprinderi 
sociale și introducerea întreprinderilor sociale ca 
beneficiar al mecanismelor de sprijinire, dezvoltate de 
către autoritățile locale. 

Se are în vedere actualizarea rolului economiei 
sociale în dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de 
locuri de muncă, dezvoltarea incluziunii și coeziunii 
sociale,tranziția către economia circulară și inovarea 
socială, implicarea persoanelor din grupul vulnerabil în 
activităţi cu caracter social şi/sau activităţi 
economice,accesul persoanelor din grupul vunerabil la 
resursele şi serviciile comunităţii.  

În acest context se dorește modificarea 
condițiilor de acordare a atestatului de întreprindere 
socială, fiind diminuat procentul alocat rezervei 
statutare sau realizării scopului social la „minimum 70% 
din profitul/excedentul realizat”. 

Se prevede și revizuirea obligațiilor 
întreprinderilor sociale privind termenul de comunicare 
a raportului de activitate anual, la 3 luni si realizarea 
accesului persoanelor interesate la documentele pe 
care acestea le transmit agentiei de ocupare, la cerere. 

Este reglementat și modul de renunțare la 
statutul de întreprindere socială, care se poate face prin 
notificarea agenției de ocupare. 

Se clarifică și obligațiile întreprinderilor sociale 
privind raportările anuale, ținând cont de data 
diferențiată privind încheierea anului calendaristic sau 
încheierea exerciţiului financiar specific categoriei de 
persoană juridică atestată. 

Sunt modificate și criteriile de acordare a 
certificatului de întreprindere socială de inserție prin 
eliminarea cumulului privind procentul de 30% din 
personalul angajat și timpul de lucru cumulat al acestor 
angajați, fiind prevăzută condiția alternativă de realizare 
a acestui procent, în vederea stimulării înființării de noi 
întreprinderi sociale de inserție. 

Se introduce un capitol nou, ce conține măsuri 
de finanţare a întreprinderilor sociale și întreprinderilor 
sociale de inserție și mecanisme de sprijinire şi 
încurajare a acestora, dar și posibilitatea ca 
întreprinderile sociale să beneficieze de subvențiile 
prevăzute la art.80 și 85 din Legea nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă. 

 
Este susținută și subvenționarea cheltuielilor cu 

formare profesională pentru angajații care aparțin 
grupului vulnerabil, în procent de 50 % din cheltuielile 
cu serviciile de formare profesională, din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. 

Nu în ultimul rând, se acordă accesul 
întreprinderilor sociale la sumele prevăzute la art.78, 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv sumele 
rezultate ca urmare a redirecționării unui procent de 3,5 
% din impozitul pe venit realizat de contribuabili. 

(Sursa: www.fonduri-structurale.ro) 

 

225 proiecte pentru reziliență 
 
Comisia a aprobat 225 de proiecte în cadrul instrumentului de sprijin tehnic (TSI) pentru a asista statele să 

pregătească, să conceapă și să implementeze reforme la finalul cărora să dispună de administrații publice moderne și 
reziliente, de strategii de creștere durabilă și de economii reziliente, consolidând capacitatea de a reacționa la crize. 

Proiectele sunt aliniate la prioritățile Comisiei, iar în 2022 TSI va asista statele să implementeze reforme pentru 
tranziția verde și cea digitală, să amelioreze capacitatea operațională și eficiența administrațiilor.  

De exemplu, 36 % din cereri s-au concentrat pe îndeplinirea obiectivelor Pactului verde și 51 % pe tranziția 
digitală, iar 57 % din cererile selectate pentru 2022 sunt legate de reforme în cadrul PNRR ale statelor membre. 

Programul de lucru pe 2022 al instrumentului de sprijin tehnic include și unele noutăți, respectiv proiectele 
multinaționale sau multiregionale - care oferă sprijin tehnic pentru abordarea provocărilor comune din mai multe state 

sau regiuni, concentrându-se asupra acelorași priorități, în cadrul lor promovându-se învățarea reciprocă și dezvoltarea 
unor abordări comune prin intermediul schimburilor între părți și proiectele emblematice - concepute de Comisie pentru 

a sprijini reformele necesare în toate statele, aflate-n concordanță cu prioritățile UE.  
De exemplu, proiectul emblematic „Sprijin pentru valul de renovări” vizează statele care doresc să 

conceapă și să implementeze reforme prin care să susțină renovarea clădirilor, iar „Punerea în aplicare a Garanției 
europene pentru copii” sprijină statele să pună în aplicare Recomandarea de instituire a acestei Garanții, oferind sprijin 

în aplicarea acțiunilor și politicilor care previn și combat sărăcia și excluziunea socială în rândul copiilor. 
50 % din cereri sunt legate de proiecte emblematice, cum ar fi turismul, valul de renovări, integrarea perspectivei 

de gen, administrația publică și integrarea migranților, iar 30 % sunt proiecte multinaționale sau multiregionale. 
Comisia va sprijini România cu 8 proiecte în domeniile transformării digitale a sistemelor de sănătate și de 

îngrijire, finanțare digitală, integrarea perspectivei de gen și prognoza economică.  
România a beneficiat de 73 de proiecte finanţate de TSI sau de Structural Reform Support Program (SRSP).  
Sprijinul s-a adresat unei game largi a domeniilor de politică, inclusiv reforma fiscală, pregătirea investițiilor în 

infrastructură, tranziție ecologică și obiective de dezvoltare durabilă și regionale, administrație publică și digitalizare. 
Un accent deosebit a fost pus pe dezvoltarea economică, mediu, sănătate, educație și servicii sociale, 36 de 

proiecte fiind încheiate cu succes. 
(Sursa: www.fonduri-structurale.ro) 

http://www.fonduri-structurale.ro/
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Produsele sustenabile – norma în UE 
 

Comisia a prezentat un pachet de propuneri din cadrul 
Pactului verde european care au scopul de a asigura faptul că 
produsele sustenabile devin norma în UE, că sunt stimulate 
modelele de afaceri circulare, iar consumatorii sunt capacitați în 
cadrul tranziției verzi. 

Prin propuneri, Comisia prezintă instrumentele pentru 
trecerea la o economie cu adevărat circulară în UE - o economie 
decuplată de dependența de energie și de resurse, mai rezilientă la 
șocurile externe, care respectă natura și sănătatea oamenilor.  

Ele se bazează pe succesul normelor existente ale UE în 
materie de proiectare ecologică, care au dus la reduceri ale 
consumului de energie al UE și la economii semnificative - în 2021, 
cerințele existente în materie de proiectare ecologică le-au 
permis consumatorilor să economisească 120 de miliarde euro.  

Normele au dus și la o scădere cu 10 % a consumului 
anual de energie al produselor din domeniul lor de aplicare.  

Până în 2030, noul cadru va putea duce la economii de 
energie primară de 132 Mtep, adică cu o cantitate de gaze naturale 
de 150 de miliarde de metri cubi, cât importul de gaze rusești. 

Propunerea de regulament privind proiectarea 
ecologică pentru produsele sustenabile abordează proiectarea 
produselor, care determină până la 80 % din impactul asupra 
mediului al unui produs, pe durata ciclului de viață al acestuia.  

Ea stabilește noi cerințe pentru ca produsele să fie mai 
sustenabile, fiabile, reutilizabile, modernizabile, reparabile, mai 
ușor de întreținut, de recondiționat și de reciclat, precum și 
eficiente din punct de vedere energetic și din punctul de 
vedere al utilizării resurselor. 

În plus, cerințele privind informațiile specifice produselor 
vor asigura cunoașterea de către consumatori a impactului 
achizițiilor lor asupra mediului.  

Toate produsele vor avea pașapoarte digitale, lucru ce va 
facilita repararea sau reciclarea produselor și va facilita urmărirea 
de-a lungul lanțului de aprovizionare a substanțelor.  

Se poate introduce, de asemenea, și etichetarea. 
Sunt vizate și măsuri care să pună capăt practicii distrugerii 

bunurilor de consum nevândute, precum și să extindă achizițiile 
publice verzi și să ofere stimulente produselor sustenabile. 

Propunerea extinde cadrul existent privind proiectarea 
ecologică în două moduri – prin acoperirea unei game cât mai 
largi de produse și prin extinderea domeniului de aplicare al 
cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească produsele. 

Stabilirea de criterii nu numai pentru eficiența energetică, ci 
și pentru circularitate și reducerea globală a amprentei ecologice și 
climatice a produselor va duce la o independență energetică și din 
punctul de vedere al resurselor și la reducerea poluării.  

Propunerea va consolida piața unică, evitând situația în 
care legislația unui stat este divergentă, și va crea oportunități 
pentru inovare și creare de locuri de muncă, în special în ceea ce 
privește refabricarea, întreținerea, reciclarea și repararea. 

 Propunerea va stabili un cadru și un proces prin care 
Comisia, în strânsă cooperare cu toate părțile interesate, va stabili 
treptat cerințele pentru fiecare produs sau grup de produse.  

Planul de lucru privind proiectarea ecologică și 
etichetarea energetică pentru perioada 2022-2024 este făcut 
pentru a acoperi noile produse cu impact energetic și a actualiza și 
a spori nivelul de ambiție pentru produsele deja reglementate, ca 
măsură tranzitorie până la intrarea în vigoare a noului regulament.  

Planul de lucru abordează produsele electronice de larg 
consum (telefoanele inteligente, tabletele, panourile solare), care 
reprezintă fluxul de deșeuri cu cea mai rapidă creștere. 

Pentru a sprijini introducerea pe piața UE a unor produse 
sustenabile, sunt propuse și inițiative sectoriale specifice. 

Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare și 
revizuirea Regulamentului privind produsele pentru construcții 
vor aborda 2 grupe de produse prioritare, cu impact semnificativ. 

Consumul european de textile are al patrulea cel mai 
mare impact asupra mediului și schimbărilor climatice, după 
alimente, locuințe și mobilitate.  

Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare 
stabilește viziunea și acțiunile concrete pentru a asigura faptul că, 
până în 2030, produsele textile introduse pe piața UE au un ciclu 
de viață lung și sunt reciclabile, fabricate pe cât de mult posibil 
din fibre reciclate, nu conțin substanțe periculoase și sunt 
produse cu respectarea drepturilor sociale și a mediului.  

Consumatorii vor beneficia mai mult timp de textile de 
înaltă calitate, moda de consum ar trebui să nu mai fie la modă, iar 
serviciile de reutilizare și reparare profitabile din punct de vedere 
economic ar trebui să fie disponibile pe scară largă. 

Într-un sector al textilelor competitiv, rezilient și inovator, 
producătorii trebuie să își asume responsabilitatea pentru produse 
de-a lungul lanțului valoric, inclusiv când acestea devin deșeuri. 

 În acest mod, ecosistemul textilelor circulare va prospera 
și va fi stimulat de capacități suficiente de reciclare inovatoare a 
fibrelor, în timp ce incinerarea și eliminarea prin depozitare a 
textilelor trebuie reduse la minimum. 

Măsurile specifice prevăzute vor include cerințe de 
proiectare ecologică pentru textile, informații mai clare, un 
pașaport digital al produselor și o schemă obligatorie a UE de 
răspundere extinsă a producătorilor.  

Strategia prevede și măsuri de combatere a eliberării 
neintenționate de microplastice din textile, de asigurare a fiabilității 
mențiunii „ecologic” și de stimulare a modelelor de afaceri circulare, 
inclusiv a serviciilor de reutilizare și reparare.  

Pentru a aborda moda de consum, strategia 
invităîntreprinderile să reducă numărul de colecții pe an, să își 
asume responsabilitatea și să ia măsuri pentru a-și reduce la 
minimum amprenta de carbon și de mediu și invită statele să adopte 
măsuri fiscale favorabile pentru sectorul reutilizării și reparațiilor.  

Strategia urmărește și să ofere sprijin ecosistemului 
textilelor și să îl însoțească pe tot parcursul procesului său de 
transformare, lansând crearea în comun a unui parcurs de 
tranziție pentru ecosistemul textilelor - instrument de colaborare 
esențial, al cărui scop este de a ajuta ecosistemul să se redreseze 
în urma efectelor negative ale pandemiei.  

Ecosistemul construcțiilor reprezintă 10 % din valoarea 
adăugată a UE și asigură locuri de muncă pentru aproximativ 25 de 
milioane de persoane, în peste 5 milioane de firme.  

430.000 de întreprinderi din UE, majoritatea IMM, fac parte 
din industria produselor pentru construcții, având o cifră de afaceri 
de 800 miliarde euro, reprezentând un atu economic și social 
esențial pentru comunitățile locale. 

Clădirile sunt responsabile de 50 % din extracția și 
consumul de resurse și de peste 30 % din totalul deșeurilor 
generate în UE, fiind responsabile de 40 % din consumul de 
energie al UE și de 36 % din emisiile de gaze cu efect de seră. 

Revizuirea Regulamentului privind produsele pentru 
construcții va consolida și va moderniza normele și va crea un 
cadru armonizat pentru evaluarea și comunicarea performanței de 
mediu, asigurând că proiectarea și fabricarea produselor pentru 
construcții se bazează pe tehnologii de ultimă oră, ce le fac mai 
durabile, reparabile, reciclabile și mai ușor de refabricat. 

Revizuirea regulamentului va facilita și activitatea de creare 
de standarde europene comune a organismelor de standardizare.  

Împreună cu consolidarea capacităților de supraveghere a 
pieței și cu norme mai clare pentru operatorii economici de-a lungul 
lanțului de aprovizionare, va contribui la eliminarea obstacolelor din 
calea liberei circulații pe piața internă și va oferi soluții digitale 
pentru reducerea sarcinilor administrative, în special pentru IMM-uri, 
inclusiv o bază de date privind produsele pentru construcții și un 
pașaport digital al produselor. 

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

https://ec.europa.eu/environment/communication-making-sustainable-products-norm_en
https://ec.europa.eu/environment/communication-making-sustainable-products-norm_en
https://energy.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-labelling-working-plan-2022-2024_en
https://energy.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-labelling-working-plan-2022-2024_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/textiles-strategy_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49315
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49315
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Finanțarea partidelor politice europene 
 

Miniștrii afacerilor generale din UE au ajuns la un acord politic cu privire la reformarea Regulamentului privind 
statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene. 

Scopul acestei revizuiri este consolidarea transparenței și cadrului de finanțare a partidelor politice europene, 
urmărindu-se totodată limitarea sarcinii administrative asupra acestora. 

Revizuirea va facilita și acțiunea partidelor, care contribuie la exprimarea voinței cetățenilor în statele membre. 
Transparența campaniilor politice și a alegerilor este esențială pentru protejarea procesului democratic, iar 

cetățenii au dreptul de a cunoaște originea finanțării primite de partide, limitându-se ingerințele străine. 
Principalele modificări aduse deConsiliu vizează, printre altele, eliminarea propunerii ca partidele și fundațiile 

politice europene să poată primi contribuții din partea membrilor care își au sediul într-o țară care aparține Consiliului 
Europei și din partea membrilor care își au sediul într-o țară din afara Uniunii. 

Se propune revenirea la regimul prevăzut de regulamentul în vigoare, care prevede o cofinanțare de 10 % (și nu 
de 5 %) pentru partidele politice europene și de 5 % pentru fundațiile politice europene.  

Se menține posibilitatea solicitării adresate Autorității pentru partidele politice europene de a furniza dovezi în 
cazul unei încălcări a regulamentului, înainte de a decide să impună o sancțiune financiară partidelor și organizațiilor 
care au săvârșit încălcarea, dar și obligația partidelor și fundațiilor europene de a-și prezenta anual declarația scrisă 
privind respectarea valorilor UE. 

De asemenea, și precizarea faptului că cetățenii care pot forma o alianță politică sunt cetățeni ai Uniunii 
Europene și că numai partidele naționale din țările Uniunii pot forma o astfel de alianță în înțelesul regulamentului. 

Se are în vedere și excluderea referendumurilor naționale de la cofinanțarea campaniilor naționale în afara 
contextului alegerilor pentru Parlamentul European. 

De asemenea se clarifică faptul că noua categorie contabilă, introdusă de Comisie, legată de veniturile financiare 
generate de activitățile partidelor sau ale fundațiilor („resurse autogenerate”) nu ar trebui să le încurajeze să urmărească 
un scop lucrativ (această sursă de venituri va fi limitată la 2 % din bugetul lor anual). 

Se elimină și posibilitatea de a impune sancțiuni în cazurile în care partidele membre nu au păstrat pe site-urile 
internet proprii informații privind reprezentarea de gen în rândul persoanelor candidate la ultimele alegeri pentru 
Parlamentul European, deoarece acesta este deja un criteriu de acordare a fondurilor. 

Se reduce și pragul ce declanșează noul regim aplicabil donațiilor, de la 3.000 la 1.500 de euro pe an și donator.  
Pe baza acestei valori fixe, donatorii vor trebui să furnizeze informațiile necesare pentru identificarea lor corectă, 

iar Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene va putea efectua controale în cazul în 
care suspectează o încălcare a regulamentului în legătură cu donațiile. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
 

 

Legea activităților casnice 
 

Legea activităților casnice a fost votată, 

urmând să fie susținută cu bani din PNRR. 
Legea țintește două mari probleme pentru 

persoanele care muncesc, uneori și la negru - să poată 
fi plătite legal cu ajutorul unor tichete de activități 
casnice și sa aibă posibilitatea să fie asigurate în 
sistemul de pensii și de sănătate. 

Căci cei care muncesc în activități necalificate, 
de tip menaj, croitorie, prepararea hranei sau bone 
ocazionale pot deveni asigurați, fără a avea nevoie de 
contracte de muncă. 

Pentru a deveni asigurați și a avea vechime în 
muncă vor trebui să aibă 85 de tichete pe lună. 

În zonele cu persoane care au 
competențe/abilități digitale, acest raport juridic poate fi 
încheiat printr-o platformă digitală, iar acolo unde acest 
lucru nu poate fi realizat, tichetul se achiziționează și 
preschimbă prin operatori de servicii publice. 

De asemenesa, nu  oamenii vor fi puși să 
plătească în plus contribuții și impozitul întrucât 
prestatorul nu plătește nimic din banii pe care îi câștigă, 
iar contribuțiile sunt plătite în plus de către beneficiarul 
de activități, fiind operaționalizate de către AJOFM. 

Pe de altă parte, efortul financiar nu este mare. 
Astfel, dacă cineva primește acum 1500 lei (de 

obicei, la negru), prin aceste tichete beneficiarul 
plătește 200 lei în plus, avantajul fiind că prestatorul 
este asigurat și are contribuție la pensie. 

Valoarea unui tichet de activități casnice este de 
15 lei, iar numărul de tichete pe care îl va primi 
prestatorul este negociat cu beneficiarul casnic. 

În același timp, de tichete de activități casnice 
pot beneficia și angajații, sub formă de primă sau 
bonus, pe lângă salariul de bază stabilit. 

Tichetele de activități casnice sunt emise pe 
suport de hârtie sau electronic de către ANOFM.  

Va exista și o platformă, ca aplicație pe telefon, 
de unde beneficiarii le vor putea cumpăra, iar prestatorii 
le vor putea preschimba în bani fie pe aceeași 
platformă, fie cu ajutorul poștașului, fie prin agenții. 

Beneficiarul casnic poate cumpăra tichete ori de 
câte ori este necesar, dar este obligat să le valorifice în 
termen de 12 luni de la data achiziționării.  

Cei care utilizează într-un an calendaristic cel 
puțin 600 astfel de tichete pot beneficia gratuit de încă 
75 în anul următor, la cerere, prin intermediul agențiilor 
teritoriale de ocupare, din bugetul asigurărilor pentru 
șomaj și în limita fondurilor alocate în acest sens. 

Pot fi prestatori casnici inclusiv șomerii 
indemnizați și neindemnizați și beneficiarii de venit 
minim garantat, fără a le fi afectat dreptul stabilit la 
indemnizație de șomaj sau la venitul minim garantat 
sau de măsuri și servicii de stimulare a ocupării forței 
de muncă oferite de ANOFM. 

Legea Proiectul de lege face parte din 
Componenta 13 – Reforme Sociale a PNRR  și are un 
buget alocat de 4.538.000 euro (fără TVA). 

Până la sfârșitul trimestrului I din 2026 se 
preconizează că în evidențele ANOFM vor fi înregistrați 
100.000 de oameni care vor munci și vor fi plătiți în 
aces fel. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
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