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Acordul de Parteneriat pentru exercițiul financiar 2021-2027 
 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene (MIPE) a transmis Comisiei Europene 
documentul care stabilește viitoarele linii 
strategice de finanțare și complementaritatea 
dintre fondurile și programele specifice Politicii de. 
Coeziune - Acordul de Parteneriat pentru 
perioada de programare 2021-2027 – care 
include și posibilitățile de finanțare a nevoilor de 
dezvoltare din alte surse financiare. 

În perioada următoare, România va 
transmite progresiv Comisiei Europene și 
programele operaționale, în funcție de încheierea 
negocierilor informale cu Comisia Europeană 
pentru fiecare în parte.  

România poate beneficia de finanțări totale 
din politica de coeziune și politica de pescuit de 
31,5 miliarde de euro, pentru 2021-2027. 

Separat, a fost aprobată negocierea și 
semnarea Acordului de contribuție între România 
și UE pentru instrumente de garantare de 550 
milioane euro, finanțate în cadrul Componentei 9 -
„Suport pentru sectorul privat, cercetare, 
dezvoltare și inovare” din Planul Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR) prin care se 
asigură garanții de portofoliu pentru IMM-uri.  

Suma totală alocată pentru implementarea 
Componentei 9 - care sprijină o serie de reforme 
și investiții menite să consolideze mediul de 
afaceri din România - este de 1,25 miliarde euro. 

Instrumentele de garantare se referă la 
Garanția de portofoliu pentru reziliență, cu o 
alocare de 300 milioane euro, respectiv Garanția 
de portofoliu pentru acțiune climatică, cu o alocare 
de 200 milioane euro, principalele beneficii pentru 
IMM-uri prevăzând reducerea cerințelor de 
garanții, dobânzi mai reduse pentru împrumuturile 
garantate, scadențe extinse și finanțarea de către 
instituțiile de credit a întreprinderilor sau 
proiectelor cu grad de risc mai mare. 

Al treilea instrument financiar pentru 
investiții, de 50 milioane, se referă la eficiența 
energetică în sectorul rezidențial și al clădirilor.  

Este prevăzută extinderea măsurilor 
ecologice, durabile și legate de climă în sectorul 
rezidențial, urmând să fie finanțate proiecte care 
vizează eficiența energetică - investiții 
implementate în sectorul rezidențial și în sectorul 
clădirilor și energia regenerabilă – investiții ale 
comunităților și actorilor locali în surse proprii de 
energie în sectorul rezidențial, inclusiv proiecte 
pentru dezvoltarea de surse regenerabile. 

Cele 3 instrumente vor fi implementate prin 
Programul InvestEU care constituie cadrul unic de 
punere în aplicare a instrumentelor financiare la 
nivel centralizat prin integrarea instrumentelor 
existente pe perioada cadrului financiar anterior. 

Reamintim faptul că România are 
prevăzute în cadrul financiar multianual 2021-
2027 8 programe operaționale: 

 Programul Operaţional Tranziție Justă 

 Programul Operațional Dezvoltare 
Durabilă 

 Programul Operațional Transport 

 Programul Operațional Creștere 
Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

 Programul Operațional Sănătate 

 Programul Operațional Educație și 
Ocupare 

 Programul Operaţional Incluziune și 
Demnitate Socială  

 Programul Operațional Asistență 
Tehnică. 

 
La acestea se adaugă cele 8 programe 

operaționale regionale aferente fiecărei regiuni de 
dezvoltare a României, respectiv: 

 Programul Operațional Regional Sud 
Muntenia 

 Programul Operațional Regional Centru 

 Programul Operațional Regional 
București-Ilfov 

 Programul Operațional Regional Vest 

 Programul Operațional Regional Nord-
Vest 

 Programul Operațional Regional Sud-
Vest Oltenia 

 Programul Operațional Regional Nord-
Est 

 Programul Operațional Regional Sud-
Est. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
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Viitorul Europei 
 

Sesiunea plenară a Conferinței privind 
viitorul Europei a dezbătut propuneri concrete din 
partea grupurilor de lucru. 

Președinții celor nouă grupuri de lucru din 
plen au prezentat propuneri consolidate în 
sesiunea plenară a conferinței, grupate în funcție 
de temele asupra cărora s-a concentrat fiecare 
structuri. 

Propunerile s-au bazat pe recomandările 
formulate de grupurile de dezbatere ale 
cetățenilor europeni, de grupurile de dezbatere 
naționale și de ideile colectate prin intermediul 
platformei digitale multilingve, precum și pe 
schimburile care au avut loc în timpul sesiunilor 
plenare și ale grupurilor de lucru ale conferinței. 

Sesiunea a avut loc la sediul Parlamentului 
European de la Strasbourg, cu participare fizică. 

Sesiunea plenară a continuat lucrările 
desfășurate de plen și de cele nouă grupuri de 
lucru din 25-26 martie, când au fost discutate 
proiectele de propuneri preliminare ale grupurilor 
de lucru. 

Pe baza consensului, plenul și-a prezentat 
propunerile Comitetului executiv, ce va elabora un 
raport în deplină colaborare și transparență. 

Cetățenii pot trimite în continuare contribuții 
pe platformă, pentru a permite continuarea 
dezbaterii online.  

Contribuțiile introduse după 20 februarie vor 
face obiectul unui raport final, din luna mai. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
 

Coordonarea relațiilor României  
cu OCDE 

 

Recent a avut loc o nouă reuniune a 
Comitetului Interministerial pentru coordonarea 
relațiilor României cu Organizația pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică - a doua 
desfășurată după invitația adresată României în 
luna ianuarie, moment în care au început 
negocierile de aderare la acest for inter-
guvernamental. 

Un punct important al agendei reuniunii l-a 
reprezentat evaluarea situației la zi în ceea ce 
privește îndeplinirea țintelor incluse în prima parte 
a Foii de Parcurs transmisă României, în 
perspectiva Conferinței Ministeriale anuale a 
OCDE, programată pentru 9-10 iunie, la Paris, 
când este prevăzută aprobarea în bloc a 
proiectelor Foilor de Parcurs ale tuturor țărilor 
invitate să adere la OCDE. 

Procesul de aderare reprezintă o 
oportunitate de implementare a celor mai bune 
practici și standarde ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică.  

Obiectivul României ca țară este să ofere 
cetățenilor ei toate avantajele economice și 
politice care decurg din statutul membru, alături 

de state care dețin peste 70 % din producția și 
comerțul globale și 90 % din nivelul mondial al 
investițiilor străine directe. 

Elementele road-map-ului inițial pentru 
România includ stabilirea și funcționalitatea 
cadrului legal pentru aplicarea Convenției anti-
mită și a programului de implementare aferent 
(responsabil Ministerul Justiției), Codurile de 
liberalizare a fluxurilor de capital și a operațiunilor 
invizibile (responsabil Ministerul Finanțelor) și 
Guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat 
(responsabil Ministerul Finanțelor, cu o largă 
participare a numeroase ministere care au în 
subordine asemenea întreprinderi și care trebuie 
să implementeze această legislație). 

Un alt subiect discutat a fost participarea 
reprezentanților României la reuniunile OCDE.  

S-a subliniat, în acest context, importanța 
modului în care este pregătită reprezentarea părții 
române, având în vedere că este un proces foarte 
tehnic și că această participare este evaluată 
drept criteriu pentru interes și admitere. 

Membrii Comitetului Interministerial au 
decis constituirea unui task-force la nivelul 
Guvernului, pentru a putea gestiona și integra 
aceste negocieri care sunt extrem de tehnice. 

Aderarea la OCDE este un obiectiv 
strategic al politicii externe și al Programului de 
Guvernare. 

 
Reamintim faptul că Organizația pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică, înființată în 
1961, este un for interguvernamental dedicat 
identificării, diseminării și evaluării aplicării 
politicilor publice potrivite pentru asigurarea 
creșterii economice sustenabile și stabilității 
sociale.  

Cei 38 de membri ai OCDE (din care 
majoritatea europeni - 23) sunt state dezvoltate, 
deținând peste 70 % din producția și comerțul 
globale și 90 % din nivelul mondial al investițiilor 
străine directe. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 

 

Buletin elaborat de: 
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Misiunea UE pentru orașe 
inteligente și neutre 

 
Comisia a desemnat participanții la misiunea 

UE pentru 100 de orașe inteligente și neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra climei 
până în 2030, așa-numita misiune „Orașe”. 

Cele 100 de orașe se află în toate cele 27 de 
state membre, iar alte 12 orașe se află în țări 
asociate sau cu potențial de a fi asociate la 
programul Orizont Europa, programul UE pentru 
cercetare și inovare (2021 – 2027). 

Zonele urbane găzduiesc 75 % dintre 
cetățenii UE, iar pe plan mondial, ele consumă peste 
65 % din energia mondială, generând peste 70 % 
din emisiile de CO2.  

Prin urmare, este important ca orașele să 
acționeze ca ecosisteme de experimentare și 
inovare pentru a le ajuta pe toate celelalte în tranziția 
lor spre a deveni neutre din punct de vedere al 
impactului asupra climei până în 2050. 

Misiunea „Orașe” va primi finanțare de 360 
milioane euro în cadrul programului Orizont Europa 
pentru 2022-2023, pentru a demara căile de inovare 
către neutralitatea climatică până în 2030.  

Acțiunile de cercetare și inovare vor aborda 
mobilitatea curată, eficiența energetică și 
planificarea urbană ecologică și vor oferi posibilitatea 
de a elabora inițiative comune și de a intensifica 
colaborările în sinergie cu alte programe ale UE. 

Beneficiile pentru orașe includ consiliere și 
asistență personalizate din partea unei platforme 
dedicate misiunii și gestionată de NetZeroCities, 
finanțare suplimentară și oportunități de finanțare, 
precum și posibilitatea de a se alătura unor acțiuni 
de inovare și unor proiecte-pilot de mare anvergură.  

Misiunea oferă, în plus, oportunități de 
colaborare, de schimb de cele mai bune practici între 
orașe și de sprijin pentru implicarea cetățenilor. 

Comisia va invita orașele selectate să 
elaboreze contracte, care vor include și un plan 
general vizând neutralitatea climatică în toate 
sectoarele, cum ar fi energia, clădirile, gestionarea 
deșeurilor și transporturile, împreună cu planurile 
aferente de investiții, proces care va implica 
cetățenii, organizațiile de cercetare și sectorul privat.  

Angajamentele clare și vizibile asumate de 
orașe în cadrul contractelor le vor permite să 
colaboreze cu UE, cu autoritățile naționale și 
regionale și, cel mai important, cu propriii cetățeni, 
pentru a îndeplini acest obiectiv ambițios. 

În plus, având în vedere interesul covârșitor 
din partea a 377 de orașe candidate de a se alătura 
misiunii, Comisia va pune la dispoziție sprijin pentru 
orașele care nu au fost selectate, incluzând sprijin 
prin intermediul platformei misiunii și oportunități de 
finanțare în cadrul programului de lucru al misiunii 
„Orașe” a programului Orizont Europa. 

Fie că este vorba de ecologizarea spațiilor 
urbane, de combaterea poluării aerului, de 
reducerea consumului de energie în clădiri sau de 
promovarea unor soluții de mobilitate curată, orașele 
vor fi astfel pivotul schimbărilor de care Europa are 
nevoie în tranziția către neutralitatea climatică.  

În acest context, trebuie accelerată tranziția 
Europei către neutralitate climatică, pentru a pune 
capăt dependenței de combustibilii fosili și a genera 
beneficii - un aer mai curat și facturi mai mici. 

Iar misiunea „Orașe” are potențialul de a 
contribui la Pactul verde și la transformarea Europei 
într-un continent neutru climatic până în 2050. 

 În cadrul ofensivei lor de a deveni inteligente 
și neutre din punct de vedere al impactului asupra 
climei până în 2030, cele 100 de orașe din UE vor fi 
«bancuri de testare» naturale pentru soluții 
inovatoare integrate la multe dintre problemele cu 
care se confruntă în prezent cetățenii, inclusiv 
mobilitatea urbană.  

În contextul noului nostru cadru privind 
mobilitatea urbană, ele dispun de instrumentele 
necesare pentru ca mobilitatea interurbană și urbană 
să devină sănătoasă și sustenabilă, de exemplu prin 
dublarea traficului feroviar de mare viteză și prin 
dezvoltarea unei infrastructuri suplimentare pentru 
biciclete în următorii 10 ani, prin investiții în benzi 
sigure pentru biciclete și prin asigurarea conectivității 
cu zonele rurale și suburbane, astfel încât navetiștii 
să beneficieze de opțiuni de mobilitate sustenabilă.  

Misiunea pentru orașe inteligente și neutre din 
punct de vedere al impactului asupra climei va ajuta 
la îndeplinirea angajamentelor în domeniul mediului 
vizând reducerea la zero a poluării, biodiversitatea și 
economia circulară. 

Multe dintre orașele selectate și-au 
demonstrat deja interesul pentru mediu în inițiativele 
«Capitala verde», «Frunza verde» și «Acordul 
privind orașele verzi», abordând problemele legate 
de aer, zgomot și deșeuri. 

 Ambițiile acestor orașe în ceea ce privește 
clima și inovarea, precum și finanțarea mai amplă a 
activităților de cercetare ale misiunii vor contribui la o 
viață urbană mai ecologică, mai curată și mai 
sănătoasă pentru cetățenii europeni.” 

Reamintim faptul că, la selecție, Comisia a 
aplicat criterii suplimentare pentru a asigura un 
echilibru geografic și o diversitate de orașe (ce 
reprezintă 12 % din populația UE) în ceea ce 
privește dimensiunea, impactul și ideile inovatoare. 

Pe lângă misiunea „Orașe”, există alte patru 
misiuni ale UE care vizează provocările globale în 
ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice, 
reînsănătoșirea oceanelor și a apelor noastre, 
solurile sănătoase și cancerul.  

Misiunile sunt o noutate a programului Orizont 
Europa și susțin prioritățile Comisiei, cum ar fi 
Pactul verde european, O Europă pregătită 
pentru era digitală, Planul european privind 
combaterea cancerului, O economie în serviciul 
cetățenilor și Noul Bauhaus european.  

De exemplu, misiunea „Schimbări climatice” 
este deja un element concret al noii Strategii 
privind adaptarea la schimbările climatice, 
misiunea „Cancer” a  Planului european de 
combatere a cancerului și misiunea „Sol” 
reprezintă inițiative emblematice a Viziunii pe 
termen lung pentru zonele rurale ale UE. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_4747
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_4747
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_ro
https://netzerocities.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_ro
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_ro
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/adaptation-climate-change/eu-adaptation-strategy_ro
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/adaptation-climate-change/eu-adaptation-strategy_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_ro
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Crearea unor obligațiuni verzi europene 
  

Uniunea Europeană ia măsuri suplimentare pentru a pune în aplicare strategia sa privind finanțarea 
creșterii economice durabile și tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor. 

Reprezentanții permanenți ai UE au dat undă verde poziției Consiliului cu privire la propunerea de 
creare a unor obligațiuni verzi europene.  

Acest regulament stabilește cerințe uniforme pentru emitenții de obligațiuni care doresc să utilizeze 
denumirea „obligațiune verde europeană” sau „EuGB” pentru obligațiunile lor durabile din punctul de vedere 
al mediului puse la dispoziția investitorilor din Uniune și stabilește un sistem de înregistrare și un cadru de 
supraveghere pentru examinatorii externi ai obligațiunilor verzi europene. 

Obligațiunile durabile din punctul de vedere al mediului reprezintă unul dintre principalele instrumente 
de finanțare a investițiilor legate de tehnologiile verzi, eficiența energetică și utilizarea eficientă a resurselor, 
precum și de infrastructura de transport durabilă și infrastructura de cercetare. 

Întrucât Consiliul a convenit asupra poziției sale cu privire la propunere, acesta este pregătit să 
înceapă negocierile cu Parlamentul European pentru a ajunge la un acord cu privire la versiunea finală. 

(Sursa: https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/) 

 

1 miliard de euro pentru tranziția 
climatică 

 

Comisia a semnat acorduri de grant în 
valoare de 1,1 miliarde euro pentru 7 proiecte la 
scară largă - prin intermediul Fondului UE pentru 
inovar - finanțate din veniturile provenite din sistemul 
UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU 
ETS), proiecte care vizează reducerea, în primii 10 
ani, a emisiilor cu peste 76 Mt CO2 echivalent.  

Cele șapte proiecte pun în aplicare tehnologii 
inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon la 
scară industrială, acoperind sectoare-cheie, după 
cum urmează: 

 Kairos@C: Situat în portul Anvers 

(Belgia), proiectul Kairos@C urmărește să creeze 
cel mai mare lanț valoric transfrontalier de captare și 
stocare a carbonului prin captarea, lichefierea, 
transportul și stocarea permanentă a CO2.  

Kairos@C va permite implementarea mai 
multor tehnologii inovatoare care au potențialul de a 
evita emiterea în atmosferă a 14 Mt de CO2 
echivalent în primii 10 ani. 

 BECCS at Stockholm: Cu sediul la 

Stockholm (Suedia), proiectul vrea să creeze o 
instalație la scară largă de captare și stocare a 
carbonului în domeniul bioenergiei (BECCS) în 
cadrul centralei existente de energie termică și 
electrică pe bază de biomasă.  

Prin combinarea captării CO2 cu recuperarea 
căldurii, proiectul va evita emiterea a 7,83 Mt de 
CO2 echivalent în primii 10 ani, adică mai mult decât 
întreaga cantitate de emisii de gaze cu efect de seră 
generate de energia electrică și termică în sectorul 
public din Suedia în 2018. 

 Hybrit Demonstration: Cu sediul în 

Oxelösund și Gällivare (Suedia), proiectul Hydrogen 
Breakthrough Ironmaking Technology Demonstration 
(demonstrația Hybrit) urmărește să revoluționeze 
industria siderurgică europeană, prin înlouirea 
tehnologiilor bazate pe combustibili fosili cu 
alternative neutre din punct de vedere climatic, cum 
ar fi producția și utilizarea hidrogenului verde.  

Proiectul - ce va evita emiterea a 14,3 Mt de 
CO2 echivalent în 10 ani - va utiliza o tehnologie 
asociată cu beneficii climatice majore pentru oțel. 

 Ecoplanta: Situat în El Morell (Spania), 

acest proiect va furniza prima instalație comercială 
de acest tip pentru piața europeană, utilizând 
deșeuri care, altfel, ar ajunge în depozite de deșeuri.  

Instalația va produce 237 kt de metanol pe 
an, recuperând astfel 70 % din carbonul prezent în 
materialele nereciclabile și va evita emiterea a 3,4 
Mt de CO2 echivalent în primii zece ani. 

 Programul K6: Situat la Lumbres 

(Franța), programul K6 își propune să producă 
primul ciment neutru vizând emisiile de carbon din 
Europa, devenind un proiect reprezentativ pentru 
industria cimentului la nivel mondial și sprijinind 
tranziția către o energie curată într-un sector în care 
reducerea emisiilor de carbon este dificilă.  

Proiectul va implementa pentru prima dată o 
combinație la scară industrială a unui cuptor etanș și 
a unei tehnologii criogenice de captare a carbonului 
cu stocarea CO2 în situl din Marea Nordului care, în 
caz contrar, ar fi emis în atmosferă, evitându-se 
astfel emiterea a 8,1 Mt de CO2 echivalent în primii 
zece ani de funcționare. 

 TANGO: Situat în Catania (Italia), proiectul 

TANGO va dezvolta o linie pilot la scară industrială 
pentru fabricarea de module fotovoltaice (PV) 
inovatoare și de înaltă performanță.  

Acestea vor multiplica capacitatea de 
producție de 15 ori, de la 200 MW la 3 GW pe an, iar 
modulele produse vor evita emiterea a până la 25 de 
Mt de CO2 echivalent, consolidând lanțul valoric în 
industria fotovoltaică europeană din amonte. 

 SHARC: Situat la rafinăria Porvoo 

(Finlanda), proiectul Sustainable Hydrogen and 
Recovery of Carbon (SHARC) va reduce emisiile de 
gaze cu efect de seră prin trecerea de la producția 
de hidrogen pe bază de combustibili fosili la 
producția de hidrogen din surse regenerabile (prin 
introducerea electrolizei) și la producția de hidrogen 
prin aplicarea tehnologiei de captare a carbonului, 
evitând emiterea a peste 4 Mt de CO2 echivalent. 

(Sursa: 
www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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AFM – programe de 2,7 miliarde lei 
  

Guvernul a aprobat bugetul de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu şi al 
Administraţiei Fondului pentru Mediu, programele 
AFM urmând să aibă un buget de 2,7 miliarde de lei, 
sumă care va fi utilizată atât pentru onorarea 
angajamentelor rezultate din sesiuni anterioare, cât 
și pentru continuarea programelor deja consacrate și 
pentru finanțarea unor programe noi. 

RABLA CLASIC 
Bugetul total al Programului de stimulare a 

înnoirii Parcului auto național va fi suplimentat în 

anul 2022 cu 560 milioane lei pentru înscrierile 
persoanelor fizice și juridice.  

Prima de casare este de 6.000 lei, respectiv 
9.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate, la 
care se pot adăuga următoarele ecobonusuri - 1.500 
de lei, pentru autovehiculul nou (exceptând 
motocicletele, al cărui sistem de propulsie 
generează maximum 120 g CO2/km în sistem 
WLTP), 1.500 de lei, pentru autovehiculul nou 
(exceptând motocicletele), echipat cu motorizare 
GPL/GNC, 3.000 de lei la achiziţionarea unui 
autovehicul nou (exceptând motocicletele), echipat 
cu sistem de propulsie hibrid, 1.500 de lei, pentru 
casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de 
cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are 
norma de poluare Euro 3 sau inferioară.  

Pentru achiziționarea de motociclete noi - în 
schimbul predării spre casare a unui autovehicul 
uzat - se acordă o primă de casare de 6.000 lei, la 
care se pot adăuga ecobonusuri de 1.500 de lei, 
pentru autovehicul nou motocicletă al cărui sistem 
de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în 
sistem WMTC și 1.500 de lei, pentru casarea unui 
autovehicul uzat, de peste 15 ani de la fabricație, cu 
norma de poluare Euro 3 sau inferioară. 

RABLA PLUS 
Bugetul total al Programului privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de 
vedere energetic 2020 – 2024 – Rabla Plus - va fi 
suplimentat în anul 2022 cu 680 de milioane de lei 
pentru înscrierile persoanelor fizice și juridice.  

Cuantumul finanțării este de 51.000 de lei 
pentru un autovehicul nou, pur electric sau un 
autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 
26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric 
hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care 
generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, 
în schimbul casării unui autovehicul uzat. 

El poate crește la 54.000 de lei pentru un 
autovehicul nou, pur electric sau un autovehicul nou 
cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei 
pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care 
generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, 
pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în 
schimbul casării a două autovehicule uzate. 

Pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 
15 ani și care are norma de poluare nu mai mare de 
Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500 
lei/autovehicul. 

De asemenea, ecotichetul pentru 
achiziționarea unei motociclete electrice este 26.000 
lei, la care se poate adăuga un ecobonus în valoare 
de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu 
o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și 
care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară. 

RABLA PENTRU ELECTROCASNICE  
Rabla pentru electrocasnice 2022 - 

Programul național de înlocuire a 
echipamentelor electrice și electronice uzate cu 
unele mai performante din punct de vedere energetic 
are un buget de 100 de milioane de lei și se va 
desfășura etapizat, similar cu modul în care a fost 
derulat anul trecut, echipamentele eligibile fiind 
împărțite în trei categorii ce vor fi lansate în date 
distincte. 

APĂ CANAL 
Protecţia resurselor de apă, sisteme integrate 

de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi 
staţii de epurare are un buget de 1,825 de miliarde 
lei pentru lansarea sesiunilor în cadrul a două 
programe de finanțare și pentru încheierea 
contractelor aferente. 

Astfel, 1 miliard de lei va fi utilizat pentru 
relansarea Programului Apă-canal, a cărui ultimă 
sesiune a fost în anul 2010, având ca beneficiari 
UAT și asociațiile de dezvoltare intercomunitară și ca 
obiect dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, 
a celor pentru colectarea apelor uzate și a stațiilor de 
tratare/epurare a apei. 

De asemenea, 825 de milioane de lei vor 
susține lansarea Programului Prima conectare, 
prevăzut în PNRR, având ca beneficiari utilizatorii 
finali, iar ca obiect asigurarea conectării utilizatorilor 
finali la sistemele de alimentare cu apă și de 
canalizare. Programul se va desfășura prin 
intermediul operatorilor de apă și canal.  

SISTEME FOTOVOLTAICE  
Programul privind instalarea sistemelor de 

panouri fotovoltaice pentru producerea de energie 
electrică, în vederea acoperirii necesarului de 
consum și a livrării surplusului în rețeaua națională 
are un buget de 986 de milioane de lei. 

În acest sens, 686 de milioane de lei vor fi 
destinați pentru încheierea contractelor cu 
persoanele fizice care au fost înscrise în Program în 
sesiunea desfășurată în luna decembrie 2021, iar 
300 de milioane de lei pentru relansarea înscrierilor 
în Program în cursul anului 2022. 

ILUMINAT ECOLOGIC PUBLIC STRADAL 
Programul privind iluminatul public stradal 

(lămpi cu LED) va continua, având alocat 1 miliard 
de lei, respectiv 500 de milioane de lei pentru 
încheierea contractelor aferente cererilor de 
finanțare depuse în sesiunea 2021 iar restul pentru 
relansarea Programului în 2022. 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRI 
PUBLICE  

Programul privind creșterea eficienței 
energetice în clădiri publice are un buget de 2,8 
miliarde de lei, din care 1,4 miliarde pentru 
contractelor de finanțare din 2021, restul fiind pentru 
relansarea Programului în anul 2022. 
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INFRASTRUCTURĂ VERDE 
Programul privind dezvoltarea 

infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule 
electrice și electrice hibrid plug-in în localități are un 
buget de 1 miliard de lei distribuit, distribuit egal 
întrecontractele de finanțare din urma sesiunii 
lansate în anul 2021 și relansarea Programului în 
anul 2022. 

GESTIONAREA DEŞEURILOR 
Un buget de 1 miliard de lei este prevăzut 

pentru lansarea unei sesiuni de finanțare și încheierii 
contractelor destinate acordării de sprijin financiar 
operatorilor economici, în vederea realizării 
investițiilor care au ca scop reducerea impactului 
deșeurilor asupra mediului și sănătății populației și 
reducerea consumului de resurse. 

EDUCAȚIE ȘI CONȘTIENTIZARE 
Educaţia şi conştientizarea publicului privind 

protecţia mediului este o componentă care are 
dedicat un buget de 65 de milioane de lei, necesar 
susținerii a două programe diferite. 

Astfel, 15 milioane de lei vor fi folosite pentru 
relansarea sesiunii și încheierea contractelor 
aferente, în cadrul Programului vizând educația și 
conștientizarea publicului privind gestionarea 
deșeurilor, al cărui ghid de finanțare a fost aprobat 
prin Ordinul ministrului mediului nr. 1196/2018, 
având ca obiectiv finanțarea proiectelor de 
conștientizare a publicului cu privire la colectarea 
selectivă a deșeurilor. 

AFM a încheiat contract de finanțare cu 
MMAP, urmând ca, ulterior, să fie lansată sesiunea 
destinată consiliilor județene. 

Celelalte 50 de milioane de lei vor fi destinate 
contractelor aferente în cadrul unui nou program de 
conștientizare, având ca solicitanți eligibili 

organizațiile neguvernamentale în parteneriate cu 
UAT, unități de învățământ și instituții publice. 

PROGRAMUL DE CASARE A 
AUTOVEHICULELOR UZATE 

Un buget de 50 de milioane de lei este 
prevăzut pentru lansarea unui program de susținere 
financiară a UAT-urilor în vederea acordării unor 
sume posesorilor de autovehicule vechi, care doresc 
casarea acestora, program care va contribui la 
atingerea țintelor cuprinse în PNRR. 

TRANSPORT PUBLIC ELECTRIC 
Programul privind îmbunătățirea calității 

aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră utilizând autovehicule mai puțin poluante în 
transportul elevilor, respectiv microbuze 
electrichibride, electrice sau GNC are un buget de 
600 de milioane de lei pentru sesiunea din 2022. 

ALTE PROGRAME ce vor primi finanțare: 

 Dezvoltarea infrastructurii velo în 
România, respectiv finanțarea de piste de biciclete 
va beneficia de 500 de milioane de lei pentru 
sesiunea de finanțare în anul 2022 

 Programul naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţile din mediul urban se bazează pe 50 de 
milioane de lei, buget pentru anul 2022 

 Programul privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră prin împădurirea 
terenurilor are la îndemână 200 de milioane de lei 

 Protecţia speciilor de floră şi faună 
sălbatică contează, în 2022, pe 70 de milioane de 
lei pentru asigurarea bugetului necesar lansării 
sesiunii de finanțare în cadrul Programului privind 
protecția speciilor de faună sălbatică. 

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

 

Ecologizarea zonelor afectate de deșeuri – Curățăm România 
 
Solicitanții unitățile administrativ – teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu, județ, 

subdiviziunile administrativ – teritoriale și asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se pot înscrie în Programul 
privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri – Curățăm România. 

Suma alocată sesiunii de finanțare este de 27 milioane lei, iar finanțarea se acordă în cuantum de 100% 
din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Suma maximă care poate fi acordată de AFM pentru finanțarea unui proiect, cu condiția încadrării în 
bugetul Programului, se stabilește în funcție de numărul locuitorilor la nivelul UAT solicitante sau, în cazul în care 
cererea de finanțare este depusă de către ADI, în funcție de numărul cumulat de locuitori ai UAT care intră în 
componența ADI, în cazul în care aceasta din urmă este solicitant. 

Astfel, se acordă 30.000 lei pentru solicitantul care are ≥ 400.001 locuitori, 27.000 lei între 200.001 și 
400.000 locuitori, 24.000 lei între 100.001 și 200.000 locuitori, 21.000 lei pentru solicitantul care are între 50.001 și 
100.000 locuitori și 18.000 lei între 20.001 și 50.000 locuitori. 

Sub această sumă se acordă 15.000 lei între 10.001 și 20.000 locuitori, 12.000 lei între 5.001 și 10.000, 
9.000 lei între 3.001 și 5.000, 5.000 lei între 1.501 și 3.000 și 3.000 lei la mai puțin de 1.500 locuitori. 

Sunt eligibile proiectele care au ca scop ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deșeuri (plastic, 
metal, deșeuri de echipamente electrice și electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, materiale textile, 
baterii și acumulatori, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecție din jurul lacurilor naturale, 
lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor și a altor lucrări hidrotehnice, 
câmpurilor  pădurilor, de pe raza teritorială a UAT/ADI, doar în condițiile în care cantitățile respective de deșeuri 
nu intră în responsabilitatea operatorilor licențiați/autorizați, conform contractelor încheiate de solicitant cu aceștia. 

Pentru realizarea acestei activități, beneficiarii finanțării pot coopta voluntari din comunitățile locale, 
inclusiv din rândul instituțiilor publice, unităților de învățământ, operatorilor economici și/sau puși la 
dispoziție de ONG-uri sau pot încheia parteneriate cu entitățile menționate, în scopul facilitării activităților. 

Dosarele de înscriere de pot transmite până la data de 6 iunie 2022. 
(Sursa: https://www.afm.ro/) 
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Întreruperea livrărilor de gaze 
 

Anunțul Gazprom privind oprirea unilaterală a livrării de gaze către anumite state membre ale UE reprezintă 
o altă provocare din partea Kremlinului.  

Utilizarea de către Rusia a combustibililor fosili nu surprinde deloc Comisia Europeană, care s-a pregătit în 
acest sens, în strânsă coordonare și solidaritate cu statele membre și cu partenerii internaționali, răspunsul 
urmând să vină imediat, într-un mod unit și coordonat. 

În primul rând, UE se va asigura că decizia Gazprom are cel mai mic impact posibil asupra consumatorilor 
europeni, statele membre – reunite în cadrul Grupului de coordonare în domeniul gazelor – informându-se 
reciproc asupra situației. 

În acest context, Polonia și Bulgaria primesc gaze de la vecinii lor din UE, lucru ce demonstrează, în primul 
rând, solidaritatea imensă de care se dă dovadă, dar și eficacitatea investițiilor anterioare, de exemplu în 
conductele de interconectare și în alte infrastructuri de gaze.  

De asemenea, Comisia își va intensifica colaborarea cu așa-numitele grupuri regionale de state membre, 
care își pot demonstra reciproc solidaritatea nemijlocită, contribuind la atenuarea oricărui impact asupra unor 
eventuale întreruperi ale aprovizionării cu gaze. 

În al doilea rând, se vor continua eforturile pentru a se asigura un nivel suficient de aprovizionare cu gaze și 
de stocare a acestora pe termen mediu.  

Planul de acțiune REPowerEU va contribui deja, din acest an, la reducerea semnificativă a dependenței 
noastre de combustibilii fosili din Rusia.  

S-a semnat și un acord cu SUA pentru a asigura importuri suplimentare de GNL inclusiv în anii ce vin.  
În plus, se colaborează strâns cu statele membre pentru a asigura aprovizionarea alternativă cu gaze și din 

partea altor parteneri.  
Pe termen mai lung, REPowerEU va ajuta să se treacă la o aprovizionare cu energie mai fiabilă, mai sigură 

și mai durabilă.  
La jumătatea lunii mai se vor prezenta și planurile de accelerare a tranziției verzi, urmând ca fiecare euro pe 

care îl investim în sursele regenerabile de energie și în eficiența energetică să devină o plată anticipată pentru 
viitoarea independență energetică. 

Acest ultim demers agresiv al Rusiei reamintește UE, încă o dată că trebuie, de nevoia de a colabora  cu 
parteneri de încredere și de a construi independența energetică.  

(Sursa: www.euractiv.ro) 
 

Modernizarea domeniului energiei 
din România 

 

Comitetul de Investiții a aprobat 1,4 miliarde 
de euro pentru a finanța, din Fondul pentru 
Modernizare, proiecte importante pentru 
modernizarea domeniului Energiei din România, 
urmând ca să se aprobe și instituționalizarea 
fluxurilor financiare pentru operaționalizarealui. 

Este vorba despre 8 proiecte depuse de CEO 
pentru producerea de energie din surse 
regenerabile, în valoare totală de 670.802.780,060 
euro, din care 469.561.946,000 euro din Fondul 
pentru Modernizare – Construirea unui parc 
fotovoltaic pe halda Bohorelu – UMC Jilt, pe halda 
exterioară cariera Pinoasa – UMC Pinoasa, pe halda 
Rovinari Est, pe depozitele de cenușă și zgură 
închise din SE Isalnița și pe cele închise din SE 
Rovinari, pe depozitele de cenușă și zgură din SE 
Turceni, pe halda interioară din cadrul carierei 
Tismana 1 – Rosia-Rovinari și pe halda interioară 
din cadrul carierei Tismana 2 – Roșia – Rovinari 

Alte 2 proiecte CCGT pentru CEO, respectiv 
Isalnița, de 506,250,603 euro (din care 253.125.302 
euro din Fondul pentru Modernizare), și Turceni, în 
valoare totală de 335,009,630 euro (din care 
167.504.815 euro din Fondul pentru Modernizare) 
vor asigura o capacitate totală de 1200 MW. 

Proiecte depuse de Transelectrica în valoare 
totală de 475.510.339,45 de euro (din care 
393.674.931,94 euro din Fondul pentru Modernizare) 
vizează LEA 400 kV Gădălin-Suceava, trecerea la 

tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița 
– Timișoara – Sacalaz – Arad (Etapa II), trecerea la 
tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița 
– Timișoara – Sacalaz – Arad (Etapa III), trecerea la 
400 kV LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu, proiectul 
pilot – Retehnologizarea Stația Alba Iulia în concept 
de stație digitală, instalarea a două mijloace 
moderne de compensare a puterii reactive în stațiile 
Sibiu Sud și Bradu, optimizarea funcționării LEA 400 
kv existente în SEN (folosite în interconexiune și 
pentru evacuare putere din centrala nucleară 
Cernavodă și centralele de energie regenerabilă din 
Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare 
on-line - tip SMART GRID) și sistemul de contorizare 
și de management al datelor de măsurare a energiei 
electrice pe piața angro. 

 
Au fost aprobate fonduri și pentru 

modernizarea rețelelor de distribuție energie 
electrică, în valoare de 1,2 miliarde euro, din care 
peste 100 milioane de euro vor fi alocați anul acesta. 

(Sursa: http://energie.gov.ro/) 
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Mașinile cu emisii zero 
 

Numerele de înmatriculare cu litere și cifre de culoare verde vor fi acordate exclusiv autovehiculelor cu 
emisii zero de CO2 (mașini pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen). 

Numere de înmatriculare dedicate mașinilor nepoluante vor funcționa ca un pașaport verde pentru 
acest tip de autovehicule.  

Prin identificarea clară și vizibilă a vehiculelor nepoluante în trafic, se asigură cadrul pentru acordarea 
unor facilități celor care le utilizează: fie că vorbim de parcare gratuită, acces permis în zone cu emisii 
reduse, reduceri de taxe și impozite, autoritățile locale, în special cele din marile aglomerări urbane, vor avea 
un instrument de lucru foarte util. 

Noile măsuri vor intra în vigoare la 60 de zile de la publicarea Ordinului în Monitorul Oficial.  
În cazul mașinilor deja înmatriculate care respectă criteriile de acordare a ”numerelor verzi”, acestea 

vor putea fi preschimbate, la cerere, după intrarea în vigoare a prevederilor actului normativ. 
(Sursa: www.euractiv.ro) 

 

Autonomia Centrului de securitate 
cibernetică 

 
Comisia Europeană pare să amâne 

intenționat numirea unui director executiv permanent 
al noului său organism de securitate cibernetică, 
pentru a păstra un control parțial asupra acestuia. 

Centrul european de competențe în 
materie de securitate cibernetică (ECCC) a fost 
înființat recent la București pentru a stimula 
capacitățile de securitate cibernetică ale UE.  

Cu toate acestea, centrul se află încă sub 
patronajul Comisiei Europene, ceea ce l-a împiedicat 
până acum să ajungă la o autonomie completă. 

Aceasta este o problemă de tipul „oul și 
găina", pentru că, atâta timp cât ECCC nu are un 
director permanent, nu este autonom față de 
Comisie, deși Comisia este responsabilă pentru 
ocuparea acestui post, pe care îl tot amână. 

Deși Comisia a publicat anunțul pentru 
ocuparea postului vacant la sfârșitul anului trecut, a 
anulat în mod neașteptat procedura de candidatură. 

În schimb, executivul UE a numit un director 
executiv interimar, Miguel Gonzalez-Sancho, un 
manager de nivel mediu din cadrul Comisiei, 
specializat în securitate cibernetică, care 
îndeplinește toate sarcinile prevăzute pentru 
directorul executiv permanent. 

ECCC și rețeaua conexă a centrelor naționale 
de coordonare au ca obiectiv consolidarea 
capacităților europene în materie de securitate 
cibernetică și promovarea cercetării, a conștientizării 
și a inovării în acest domeniu. 

Organismul ar trebui să facă acest lucru prin 
gestionarea fondurilor pentru securitate cibernetică 
din cadrul programelor Europa digitală și Orizont 
Europa, precum și prin fonduri suplimentare 
furnizate de statele membre ale UE. 

De asemenea, centrul ar trebui să gestioneze 
Fondul de urgență pentru securitate cibernetică, care 
a fost inițiat în urma unei reuniuni informale a 
miniștrilor UE din domeniul telecomunicațiilor care a 
avut loc luna trecută la Nevers, în Franța.  

Noul fond este menit să pregătească statele 
membre pentru a face față unor atacuri cibernetice la 
scară largă, în special prin finanțarea testelor de 

penetrare și a simulărilor de atacuri cibernetice, 
menite să identifice vulnerabilitățile. 

Comisia a fost însărcinată cu înființarea și 
funcționarea centrului, cu scopul ca acesta să 
funcționeze în cele din urmă în mod autonom.  

Cu toate acestea, amânarea numirii noului 
director executiv permite executivului UE să mențină 
controlul asupra acestor finanțări. 

De altfel se așteaptă la ciocniri între Comisie 
și statele membre, care controlează și cofinanțează 
ECCC, România fiind printre nemulțumiți deoarece 
găzduiește instituția. 

Nu pare să existe prea multă determinare din 
partea Comisiei Europene pentru a preda ECCC, 
astfel că Board-ul este nemulțumit, ca să nu spunem 
mai mult. 

Pe de altă parte, procesul de numire a 
directorului executiv este complicat și îndelungat. 

Astfel, se publică postul vacant, urmează un 
proces de selecție amănunțit, crearea unei liste 
scurte de candidați iar comisarii de resort decid 
asupra candidaților finali prezentați Consiliului.  

 
Consiliul, care se reunește doar de câteva ori 

pe an, decide cu o majoritate de 75%. 
De aceea, foarte posibil, numirea va fi 

amânată până la o nouă reuniune a consiliului, spre 
sfârșitul anului 2022. 

Oficial, Comisia că procedura va fi redeschisă 
în săptămânile următoare, în vederea obținerii unui 
grup de candidați mai larg și mai echilibrat din punct 
de vedere al genului, apreciindu-se că există și o 
serie de candidați competenți, de sex feminin. 

În fapt, Comisia nu poate să rețină ECCC, 
fiind vorba și de o chestiune de prestigiu național 
pentru țara gazdă, România, care vrea în sfârșit să 
înceapă să îmbunătățească securitatea cibernetică. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 

http://cybersecurity-centre.europa.eu/index_en
http://cybersecurity-centre.europa.eu/index_en
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Un mediu online sigur și 
responsabil 

 

Comisia salută acordul politic rapid la care au 
ajuns recent Parlamentul European și statele 
membre ale UE în legătură cu propunerea 
referitoare la Actul legislativ privind serviciile 
digitale, prezentată  în decembrie 2020. 

Actul legislativ privind serviciile digitale 
stabilește un nou standard, fără precedent, pentru 
responsabilitatea platformelor online în ceea ce 
privește conținutul ilegal și dăunător.  

Acesta va oferi o mai bună protecție pentru 
utilizatorii de internet și pentru drepturile lor 
fundamentale și va stabili un set unic de norme pe 
piața internă, extinzând platformele mai mici. 

Noul cadru instituit în temeiul Actului legislativ 
are la bază valorile europene, inclusiv respectarea 
drepturilor omului, a libertății, a democrației, a 
egalității și a statului de drept.  

Acesta va stabili un echilibru între drepturile și 
responsabilitățile utilizatorilor, ale intermediarilor 
online, inclusiv ale platformelor online, precum și ale 
platformelor online mari și ale autorităților publice. 

Actul legislativ privind serviciile digitale 
prevede obligații de diligență la nivelul întregii UE 
pentru toate serviciile digitale care conectează 
consumatorii la bunuri, la servicii sau la conținut, 
inclusiv noi proceduri pentru eliminarea mai rapidă a 
conținutului ilegal, precum și o protecție 
cuprinzătoare a drepturilor fundamentale ale 
utilizatorilor online. 

Domeniul de aplicare al Actului legislativ 
privind serviciile digitale include diverse servicii de 
intermediere online. 

Obligațiile care revin acestor servicii în 
temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale 
depind de rolul, dimensiunea și impactul lor asupra 
ecosistemului online.  

Aceste servicii de intermediere online includ 
serviciile intermediare care oferă infrastructură de 
rețea: furnizorii de acces la internet, operatorii de 
registru de nume de domenii, serviciile de 
găzduire, cum ar fi serviciile de cloud computing și 
serviciile de găzduire web, motoarele de căutare 
online foarte mari, având peste 10 % din cei 450 de 
milioane de consumatori din UE (ceea ce, prin 
urmare, presupune mai multă responsabilitate în 
ceea ce privește limitarea conținutului online ilegal), 
platformele online care reunesc vânzători și 
consumatori (cum ar fi piețele online, magazinele de 
aplicații, platformele economiei colaborative și 
platformele de comunicare socială) și platformele 
online foarte mari, având peste 10 % din cei 450 de 
milioane de consumatori din UE (care ar putea 
prezenta riscuri deosebite legate de diseminarea de 
conținut ilegal și prejudiciile societale). 

Concret, Actul legislativ privind serviciile 
digitale conține măsuri de combatere a bunurilor, 
serviciilor sau a conținuturilor online ilegale, cum ar fi 
mecanismul prin care utilizatorii să semnaleze cu 
ușurință un astfel de conținut și prin care platformele 
să coopereze cu așa-numiții „notificatori de 
încredere” sau noi obligații privind trasabilitatea 

întreprinderilor utilizatoare de servicii de 
intermediere online pe piețele online. 

El prevede și noi măsuri de capacitare a 
utilizatorilor și a societății civile, printre care 
posibilitatea de a contesta deciziile de moderare a 
conținutului adoptate de platforme și de a solicita 
despăgubiri (fie prin intermediul unui mecanism 
extrajudiciar de soluționare a litigiilor, fie prin 
intermediul unei căi de atac judiciare), asigurarea 
accesului cercetătorilor agreați la datele esențiale 
ale celor mai mari platforme și al ONG-urilor în ceea 
ce privește accesul la datele publice (pentru a oferi 
mai multe informații privind la evoluția riscurilor 
online) și măsuri de transparență pentru platformele 
online cu privire la o varietate de aspecte, inclusiv la 
algoritmii utilizați (pentru a recomanda conținut sau 
produse utilizatorilor). 

Sunt avute-n vedere și măsuri de evaluare și 
atenuare a riscurilor, precum obligații pentru 
platformele și motoarele de căutare foarte mari de a 
lua măsuri bazate pe riscuri pentru a preveni 
utilizarea abuzivă a sistemelor lor și de a efectua 
audituri independente ale sistemelor lor de 
gestionare a riscurilor. 

 
Sunt vizate și mecanisme de adaptare rapidă 

și eficientă ca reacție la crizele care afectează 
securitatea sau sănătatea publică, noi garanții pentru 
protecția minorilor și limite privind utilizarea datelor 
sensibile cu caracter personal pentru publicitatea 
direcționată, dar și consolidarea supravegherii și a 
asigurării respectării legislației de către Comisie în 
ceea ce privește platformele online foarte mari.  

Cadrul de supraveghere și de asigurare a 
respectării legislației confirmă rolul important al 
coordonatorilor independenți ai serviciilor digitale și 
al Comitetului pentru servicii digitale. 

Odată adoptat, Actul legislativ privind 
serviciile digitale va fi direct aplicabil în întreaga UE 
și se va aplica la 15 luni de la intrarea în vigoare sau 
începând cu 1 ianuarie 2024.  

În ceea ce privește platformele online și 
motoarele de căutare online foarte mari, Actul 
legislativ privind serviciile digitale se va aplica la 
patru luni de la desemnarea lor. 

Comisia și-a prezentat propunerea 
referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale 
la 15 decembrie 2020, împreună cu propunerea 
referitoare la Actul legislativ privind piețele digitale, 
pentru care Parlamentul European și Consiliul au 
ajuns la un acord politic la 22 martie 2022. 

Acordurile politice vor contribui la asigurarea 
unui mediu online sigur, deschis și echitabil în UE. 

(Sursa: www.euractiv.ro)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2347
https://ec.europa.eu/info/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2347
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_22_1978
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Codul european al comunicațiilor electronice 
 
Comisia Europeană a sesizat astăzi Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la neîndeplinirea de 

către Spania, Croația, Letonia, Lituania, Irlanda, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Suedia a 
obligației de a transpune integral Codul european al comunicațiilor electronice și de a comunica Comisiei 
măsurile naționale prin care acesta a fost transpus în legislația națională. 

La locul de muncă, acasă sau atunci când călătoresc, europenii se așteaptă să beneficieze de o conexiune 
la internet rapidă și fiabilă.  

Codul european al comunicațiilor electronice modernizează normele UE în domeniul telecomunicațiilor în 
beneficiul consumatorilor și al industriei, prin stimularea concurenței, mobilizarea investițiilor și consolidarea pieței 
interne și a drepturilor consumatorilor. 

După încheierea, la 21 decembrie 2020, a termenului de transpunere a Codului european al comunicațiilor 
electronice, Comisia a inițiat 24 de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea, la 4 februarie 
2021, de scrisori de punere în întârziere, urmată de trimiterea, la 23 septembrie 2021, de avize motivate 
adresate unui număr de 18 state membre. 

Până în prezent, statele membre enumerate mai sus nu și-au îndeplinit obligația care le revine în temeiul 
Codului european al comunicațiilor electronice de a comunica Comisiei măsurile naționale de transpunere. 

În temeiul articolului 260 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în cazul în 
care un stat membru nu transpune în legislația națională, în termenul prevăzut, o directivă adoptată de 
Parlamentul European și de Consiliu, Comisia poate solicita Curții de Justiție a Uniunii Europene să impună 
sancțiuni financiare. 

 Reamintim faptul că acest Cod european al comunicațiilor electronice actualizează cadrul de reglementare 
care vizează sectorul european al telecomunicațiilor, pentru a ține seama de noile provocări.  

Codul a intrat în vigoare în decembrie 2018, iar statele membre au avut la dispoziție doi ani pentru a pune 
în aplicare normele prevăzute de acesta. 

Codul european al comunicațiilor electronice este un act legislativ esențial pentru realizarea societății 
europene a gigabiților și pentru asigurarea participării cetățenilor UE la economia digitală și la societate. 

Comisia a monitorizat procesul de transpunere și le-a oferit statelor membre orientări și asistență ample, cu 
scopul de a le sprijini în transpunerea directivei în legislația națională. 

 În plus, Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice 
(OAREC) a elaborat și a publicat orientări menite să contribuie la punerea în aplicare cu succes a noilor norme. 

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

Viitorul României va fi digital sau va 
fi pierdut 

 
Republica Moldova e un exemplu de 

perspicacitate și de dorință pe care România va 
trebui să-l preia cât mai repede atunci când vine 
vorba despre digitalizare, căci viitorul României va 
fi digital sau va fi pierdut. 

Este opinia multor specialiști care au studiat 
exemplul altor țări, cum ar fi și Estonia, despre 
care vorbește toată lumea.  

La fel de interesant este și cazul Republicii 
Moldova, ce poate fi dat ca exemplu de 
perspicacitate și de dorință, exemplu pe care 
România va trebui să-l preia cât mai repede 
atunci când vine vorba de digitalizare și de 
identificarea resurselor pentru a transforma modul 
în care, în primul rând, cetățeanul interacționează 
cu statul.  

Căci, fie că ne place, fie că nu, în România, 
atunci când vorbim de digitalizare ne gândim la 
eliminarea birocrației care atrage după sine 
diverse impedimente și o lipsă de încredere a 
cetățeanului în instituțiile publice. 

Planul Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR) poate ajuta România din punct de vedere 
al implementării infrastructurii. 

Dar foarte important de știut este faptul că 
avem o componentă care îmbunătățește modul în 

care funcționarii interacționează cu tehnologiile 
digitale și aduce cetățeanul român în zona digitală 
prin diverse programe de specializare. 

Mai ales că 21 % din PNRR este alocat 
pentru digitalizare, adică peste 6 miliarde de euro, 
ceea ce - pe partea instituțiilor publice – ar putea 
să aducă România în secolul XXI. 

 
Așa de mulți bani niciodată nu au fost și nici 

nu cred că vor mai fi pentru acest sector.  
E tocmai momentul potrivit pentru a nu mai 

sta la coadă și la ghișeu, în picioare, iar o 
cucoană să se uite că i-ai mai adus o hârtie, e 
momentul ca aceste lucruri să nu se mai întâmple.  

Ori, în acest context, MIPE are rolul de 
watchdog, ca toată lumea să-și facă treaba.  

În plus, pornind de la faptul că telemedicina 
a reprezentat o problemă acută în timpul 
pandemiei, în România, se speră că fondurile de 
470 de milioane de euro vor dezvolta domeniul. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/electronic-communications-laws
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_206
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/inf_21_4681
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity-european-gigabit-society
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity-european-gigabit-society
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/
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Innovators for children 
 

Recent a început a treia ediție a 
Innovators for Children. 

Dezvoltat de Impact Hub Bucharest, alături 
de Fundația UiPath, Innovators for Children este 
un accelerator de soluții digitale scalabile și de 
impact care vrea să ofere copiilor și adolescenților 
acces la produse și servicii mai bune. 

De 3 ani, printr-un format de incubare 
anual, competiția susține startupurile și ONG-urile 
care dezvoltă soluții tehnologice pentru a schimba 
viitorul copiilor din România. 

Se pot înscrie startup-uri și ONG-uri care 
au o idee de business, sunt în stadiul de prototip 
sau dețin - de maximum un an - o soluție 
disponibilă comercial pe piață. 

Competiția are două etape, în prima – cea 
de de validare – fiind îmbunătățite ideile de 
business, selectate în concurs, prin educație de 
business, mentorat și conexiuni relevante cu alte 
organizații din domeniul grijii față de copii.  

La această etapă participă cele 10-15 
startupuri și ONG-uri acceptate în accelerator. 

În a doua etapă, cea de dezvoltare, cei 
selectați își pregătesc proiectele desemnate 
câștigătoare pentru lansarea pe piață.  

 
La această etapă participă maximum 3 

startupuri sau ONG-uri, care vor beneficia de 
mentorat, sprijin în creșterea businessului, o 
campanie de PR și opțiuni de sprijin financiar. 

Câștigătorii pot primi o finanțare 
nerambursabilă de 20.000 de euro. 

Prima dintre cele 3 trei soluții câștigătoare 
de anul trecut este Dara, o platformă digitală 
dedicată continuării îngrijirii la domiciliu a copiilor 
cu patologii cronice grave.  

Este un proiect al Asociației Dăruiește 
Aripi din Constanța, cu  finanțare de 15.000 euro.  

Platforma stochează dosarele medicale ale 
copiilor, cu toate informațiile relevante, începând 
cu date despre protocoalele administrate 
(chimioterapie, radioterapie, transplant, intervenții 
chirurgicale, etc) până la monitorizările 
intercurente și cea pe termen lung. 

Ea permite un plan de îngrijire personalizat, 
în conformitate cu protocoalele internaționale, în 
cadrul centrelor mari de oncologie pediatrică și 
creează mediul optim necesar colaborării 
experților din centre cu profesioniștii din 

comunitățile unde copiii își au domiciliul (ex. 
oncologi, pediatri, medici de familie). 

Prin posibilitatea de a include toți specialiștii 
din domeniile relevante fiecărui diagnostic în 
parte, platforma Dara oferă premisele organizării 
echipelor multidisciplinare virtuale (Tumor 
Boards), eliminând principala barieră actuală – 
distanța fizică dintre specialiști. 

În acest moment, platforma Dara este 
funcțională, se află în faza de pilotare la 
Constanța, fiind deocamdată utilizată pentru 
pacienții oncologici din zona de Sud-Est a 
României, planul de viitor fiind să se extindă la 
nivel național. 

 
ProfAid Kit este prima platformă 

educațională ABA (Applied Behavioural Therapy) 
- analiză comportamentală aplicată, cunoscută 
terapie pentru copiii cu autism, proiect al 
Asociației Autism Voice, de 15.000 euro. 

ProfAid Kit folosește materiale educaționale 
și tehnici specifice de management al 
comportamentelor dificile și a tulburărilor severe 
de comportament aplicabil pentru toți copiii 
înscriși în învățământul de masă, și o platformă 
suport pentru familiile copii cu probleme 
comportamentale la clasă. 

În platforma digitală, se găsesc cursuri 
acreditate pentru cadre didactice, materiale de 
folosit în clase cu copiii pentru educatori, 
consiliere pentru profesori și părinți. 

Fluxy este o aplicație mobilă care își 
propune să înlăture nevoia meditațiilor pentru 75 
% dintre elevi și care introduce un sistem 
revoluționar de învățare în flux, gândit pentru 
elevii nativi digital.  

Pentru profesori, Fluxy oferă o platformă 
online de realizare lecții, prin care aceștia vor fi 
recompensați financiar și vor ajunge cu conținutul 
lor la un număr mare de elevi. 

Învățarea ’în flux’ este un sistem dezvoltat 
in-house de către echipa Fluxy, având în spate un 
algoritm special conceput pentru a oferi elevilor o 
experiență de învățare fluidă, plăcută și eficientă.  

Aceștia au la dispoziție exemple, pași 
similari și întrebări de verificare, toate concepute 
pentru fixarea logică a noțiunilor și încurajarea 
curiozității naturale, membrii echipei fiind autorii 
proiectului ClickEdu, prima platformă de lecții 100 
% online. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 

http://innovatorsforchildren.org/2021/07/12/innovators-for-children-dara/
http://www.daruiestearipi.ro/
http://www.daruiestearipi.ro/
http://innovatorsforchildren.org/2021/06/21/profaid-kit/
http://autismvoice.ro/
http://innovatorsforchildren.org/2021/06/21/fluxy/
http://www.clickedu.biz/
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Soluții digitale împotriva  
violenței domestice 

 
În România există o aplicație pentru victimele 

abuzurilor, dar în curând va apărea și una pentru 
profesioniștii din domeniul violenței domestice. 

Lansată în 2020, Bright Sky are, în primul 
rând, rolul de informare și educare a publicului 
despre fenomenul violenței domestice, demontând 
mituri și idei preconcepute despre violența de gen.  

Este un instrument digital care ajută să se 
identifice dacă cineva (sau un cunoscut al acestuia) 
se află într-o relație abuzivă și care prezintă pașii de 
urmat pentru a ieși din această relație.  

Aplicația a fost dezvoltată în cadrul unui 
parteneriat al Fundației Vodafone România cu Poliția 
Română (prin Institutul de Cercetare și Prevenire a 
Criminalității), Asociația Necuvinte și Asociația Code 
for Romania. 

În același timp, conține și un jurnal 
confidențial unde posibilele își pot strânge, într-un 
mediu sigur, dovezi ale abuzurilor prin care trec. 

Bright Sky nu este o invenție românească, ea 
fiin disponibilă în 10 țări - Marea Britanie, Italia, 
Cehia, Irlanda, România, Africa de Sud, Portugalia, 
Ungaria, Albania și Luxemburg. 

În România a fost adaptată, începând cu 
2019, la inițiativa Fundației Vodafone România.  

Aceasta, alături de asociațiile Necuvinte 
(care sprijină victime ale violenței domestice) și 
Code for Romania (ONG care dezvoltă soluții IT ce 
rezolvă probleme ale societății) au strâns legislație, 
au creat un chestionar de evaluare a riscului pe care 
cei/cele care accesează aplicația îl pot completa, dar 
și ghidul de siguranță online, cât și partea tehnică. 

La finalul lunii martie 2022, numărul total de 
descărcări ale aplicației la nivel internațional a fost 
de 144.000, cele mai multe înregistrându-se în 
Marea Britanie (peste 60 %). 

 Cu 7.120 descărcări, România e pe locul 4, 
după Marea Britanie, Italia și Africa de Sud. 

De la lansarea aplicației, au fost 1.120 de 
utilizatori activi în medie lunară (un utilizator activ e 
considerat astfel dacă a avut cel puțin o activitate pe 
lună, în aplicație, în afară de descărcare).  

Cele mai accesate funcții ale aplicației sunt 
chestionarul de evaluare a riscului într-o relație 
(3.215), serviciile suport pentru victimele violentei 
domestice (3.063), ghidul de siguranță online (2.747) 
și resursele externe – aplicația permite accesarea 
unor link-uri externe cu informații verificate despre 
violență domestică (2.126). 

La sfârșitul anului trecut, aplicația a fost 
îmbunătățită, devenind mai prietenoasă pentru 
utilizatori, cu informație mai clară și organizată și un 
chestionar de risc mai explicit și mai detaliat.  

De asemenea, a fost lansată și o platformă 
web pentru cei care nu au telefon sau tabletă. 

Statistica la nivel internațional arată că 30 % 
dintre femei au parte de o formă de violență 
domestică cel puțin o dată de parcursul vieții.  

Dintre acestea, mai puțin de 40 % caută 
ajutor pentru a ieși din relația abuzivă, adresându-se 

în general prietenilor și familiei și, în puține cazuri, 
cerând ajutorul poliției.  

La începutul pandemiei, majoritatea țărilor au 
raportat creșteri ale cazurilor, din cauza izolării 
victimei cu agresorul, pe fondul restricțiilor.  

În România, lansarea aplicației Bright Sky RO 
s-a suprapus contextului pandemic. 

Ea este disponibilă în Apple App Store și 
Google Play, în română, engleză și maghiară. 

Pe de altă parte, Asociația Code for 
Romania plănuiește de mai mulți ani să creeze o 
soluție digitală pentru ca organizațiile dar și 
instituțiile statului să colaboreze mai ușor atunci 
când gestionează cazuri de violență domestică.  

În 2019-2020, cercetătorii Code for Romania 
au creat un raport (.pdf) despre problemele din 
România privind combaterea violenței domestice, 
vorbind cu organizații civice din toată țara. 

Sunrise este o soluție digitală dezvoltată în 
parteneriat cu Institutul Est European de Sănătate a 
Reproducerii, organizație din Târgu Mureș, care a 
implementat în trecut o soluție similară, care le-a 
permis conectarea colaborativă cu autoritățile atunci 
când gestionau cazuri de violență domestică. 

Era așadar mai ușor ca o victimă să 
beneficieze de servicii de consiliere juridică, 
psihologică sau de reducerea timpului de așteptare 
atunci când depunea o plângere.  

Sistemul de management de caz Sunrise 

va permite ONG-urilor să administreze cazurile de 
violență domestică de care se ocupă și să își 
digitalizeze dosarele într-un singur spațiu securizat.  

În același timp, sistemul de management de 
caz, prin colectarea disponibilității ONG-urilor în 
ceea ce privește serviciile pe care le oferă, va 
permite crearea unei baze de date pe care fiecare 
organizație o poate accesa și redirecționa cazuri 
către alte asociații în funcție de nevoi. 

În prezent, soluția este încă în testare de 
către partenerii organizației din Târgu-Mureș, iar 
apoi va ajunge spre alte ONG-uri din domeniu, 
pentru ca cei de la Code for Romania să adune cât 
mai mult feedback.  

Trebuie văzut, ăn acest fel, înainte de 
lansare, ce se poate strica la un sistem, pentru a 
putea ieși pe piață, din prma, cu un răspuns complet 
pe nevoile lor de management de caz de victime. 

Sunrise trebuie să devină, spun creatorii, 
lumina de la capătul tunelului pentru acești oameni. 

În viitor, Sunrise ar urma să includă și 
instituțiile statului care se ocupă de cazuri de 
violență domestică, astfel încât toți profesioniștii să 
aibă acces la un caz – de la poliție la asistență 
socială și la ONG-uri. 

Pentru că nu au găsit finanțare în zona privată 
pentru această soluție digitală, organizația Code for 
Romania a finanțat-o integral din donațiile pe care 
ONG-ul le primește de la persoane fizice.  

Odată ce va fi live, costurile nu dispar, pentru 
că are nevoie de un om angajat special să lucreze la 
mentenanța sa, dar și de hosting și găzduire, fiind 
vorba de un sistem careva  crește pe măsură ce va fi 
extins și folosit mai mult. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 

http://www.politiaromana.ro/ro/politia-romana/unitati-centrale/institutul-de-cercetare-si-prevenire-a-criminalitatii
http://www.politiaromana.ro/ro/politia-romana/unitati-centrale/institutul-de-cercetare-si-prevenire-a-criminalitatii
http://www.necuvinte.ro/
http://dev-ro.bright-sky.org/ro-RO/home
http://dev-ro.bright-sky.org/ro-RO/home
http://apps.apple.com/us/app/bright-sky-ro/id1499881995
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.vodafone.brightsky.ro&hl=ro
http://code4.ro/storage/uploads/9bde6c06-7204-4c5f-832d-3b1187e67b62/Violenta-Domestica.pdf
http://code4.ro/ro/sunrise
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Revizuirea Codului de bune practici 
 
Criza provocată de pandemie și de agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei demonstrează care sunt 

amenințările și provocările pe care le reprezintă dezinformarea pentru societățile noastre.  
Semnatarii actuali și potențiali ai codului sunt puternic implicați în luarea de măsuri urgente pentru a limita 

dezinformarea legată de război. 
Lecțiile învățate stau la baza activității privind codul și contribuie la conturarea acțiunilor importante 

necesare pentru a face față acestui val de dezinformare fără precedent.  
Astfel, semnatarii actuali și potențiali ai codului au informat Comisia că vor avea nevoie de timp suplimentar 

pentru a finaliza revizuirea codului. 
 Dezinformarea legată de război arată că platformele online rămân în prima linie și, de aceea, e nevoie de 

soluții durabile, care să respecte drepturile fundamentale, și de aplicarea unor măsuri eficace și transparente. 
În aceste condiții, Codul trebuie să se ridice la înălțimea așteptărilor și, împreună cu Actul legislativ privind 

serviciile digitale, să devină un instrument puternic de atenuare a riscurilor de dezinformare. 
Având în vedere că dezinformarea legată de coronavirus rămâne, încă, o prioritate, Comisia a publicat și 

rapoartele legate de programul de monitorizare a pandemiei cu privire la acțiunile întreprinse de TikTok, Twitter, 
Meta și Microsoft în ianuarie și februarie 2022. 

Ca răspuns la solicitarea Comisiei, Meta a raportat separat cu privire la acțiunile Facebook și Instagram, 
arătând că vizitele la centrele de informare online privind COVID s-au înjumătățit. 

Microsoft a creat un sistem de monitorizare care identifică site-urile care publică informații eronate cu privire 
la COVID în lume și care, pentru Europa, este activ în Franța, Germania și Italia.  

Realizat în parteneriat cu Newsguard, sistemul de monitorizare a identificat, începând cu februarie, 547 de 
astfel de site-uri la nivel mondial. 

TikTok a raportat că materialele video cu etichete legate de COVID și de vaccinuri s-au redus la aproape 
jumătate în perioada ianuarie-februarie, în paralel cu ridicarea restricțiilor în UE. 

Twitter a raportat că, în luna ianuarie, și-a extins instrumentul de raportare a informațiilor eronate la Spania, 
caracteristica tehnică devenind astfel disponibilă în șase țări. 

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

 

Asistența pentru dezvoltare 
 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCDE) a publicat datele preliminare 
privind asistența oficială pentru dezvoltare acordată 
în 2021, pe baza informațiilor furnizate de către 
statele implicate în procesul de raportare către 
organizație, inclusiv România. 

În anul 2021, volumul total al asistenței 
oficiale pentru dezvoltare acordate de România a 
crescut la 327 milioane de dolari (1,36 miliarde lei), 
față de 305 milioane de dolari în 2020, fiind cea mai 
mare valoare înregistrată până în prezent. 

Din cele 40 de state implicate în procesul de 
raportare către OCDE, România s-a alăturat celor 30 
de state cu niveluri ale asistenței oficiale pentru 
dezvoltare în creștere față de anul 2020. 

Importanța asistenței oficiale pentru 
dezvoltare a fost cu atât mai mult evidențiată în 
contextul recent al pandemiei, România contribuind 
la abordarea nevoilor imediate, la consolidarea 
rezilienței sistemului de sănătate și la sprijinirea 
redresării sociale și economice a țărilor în curs de 
dezvoltare, inclusiv prin donarea a 1,67 milioane de 
doze de vaccin. 

Republica Moldova a constituit, și în anul 
2021, principalul partener al politicii naționale de 
cooperare internațională pentru dezvoltare și 
asistență umanitară, având alocat un procent de 70 
% din asistența de tip bilateral. 

Un procent de 87 % din asistența oficială 
pentru dezvoltare de tip bilateral acordată în anul 
2021 a fost alocat statelor cu venituri mijlocii 
inferioare și statelor cel mai puțin dezvoltate. 

În conformitate cu prioritățile stabilite prin 
,,Programul multianual strategic privind cooperarea 
internațională pentru dezvoltare și asistența 
umanitară în perioada 2020-2023”, educația și 
promovarea tinerilor a reprezentat principalul 
domeniu în care România a acordat asistență 
oficială pentru dezvoltare în anul 2021, respectiv 69 
% din asistența de tip bilateral. 

 
România, în calitate de stat donator de 

asistență oficială pentru dezvoltare, raportează către 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCDE) acțiunile implementate și 
contribuțiile acordate de instituțiile publice naționale 
în sprijinul statelor în curs de dezvoltare. 

Ministerul de externe are rolul de coordonator 
național al politicii de cooperare internațională pentru 
dezvoltare și asistență umanitară, desfășurând anual 
un proces complex de colectare și raportare către 
OCDE a datelor privind asistența oficială pentru 
dezvoltare acordată la nivel național, în anul anterior 
celui în care are loc raportarea. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
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Finanțarea competențelor digitale 
  

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
a publicat în consultare Ghidul solicitantului pentru 
„Perfecționarea/recalificarea angajaților din 
IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii 
emergente (Cyber-Physical Systems, 
Robotics, Internet of Things, Big Data, 
Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, 
additive manufacturing, blockchain)”. 

Ghidul se adresează solicitanților care 
doresc să obțină fonduri europene din Planul 
Național de Redresare și Reziliență – 
Componenta C7 în vederea administrării de 
proiecte în cadrul apelului aferent Investiției I 19: 
„Scheme dedicate perfecționării/recalificării 
angajaților din firme”. 

 
Apelul este menit să încurajeze și să 

sprijine formarea și certificarea competențelor 
digitale avansate de care angajații IMM -urilor au 
nevoie pentru a fi competitivi în noua economie. 
Tocmai de aceea, va fi acordat un punctaj 
suplimentar pentru proiectele care susțin o 
curriculă și un design de training care accelerează 
dobândirea acestor competențe. 

Solicitanți eligibili sunt organizații 
patronale, federații patronale, confederații 
patronale sau uniuni patronale teritoriale - 
persoane juridice de drept privat fără scop 
patrimonial, asociații de întreprinderi, în calitate de 
beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități 
relevante, precum organizații sindicale și/sau 
furnizori de formare profesională și camerele de 
comerț și industrie, în calitate de beneficiari unici 
sau în parteneriat cu alte entități relevante, 
precum organizații sindicale și/sau furnizori de 
formare profesională. 

Tipuri de activități eligibile sunt: 
Activitatea 1: Prezentarea unei/ unor 

curricule, respectiv a design-ului de curs care să 
răspundă nevoilor de îmbunătățirea a nivelului de 
cunoștințe/ competențe/ aptitudini sau 
recalificarea angajaților din IMM-urile exclusiv în 
contextul sprijinului transformarii digitale a IMM. 

Vor fi vizate domenii tehnice de tipul: 
programare/coding, data analytics, cyber-security, 
computer-assisted design, IOT, Robotics, Internet 
of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial 

Intellignce, RPA, additive manufacturing, 
blockchain etc. 

Activitatea 2: Furnizarea de programe de 
formare profesionala 

Aceasta activitate are în vedere furnizarea 
de programe de formare pentru Upskilling, 
Reskilling & Cross-Skilling forței de muncă din 
IMM-uri în ceea ce privește competențele digitale, 
în special pentru aplicarea folosirii unor tehnologii 
emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, 
Internet of Things, Big Data, Machine Learning, 
Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, 
blockchain). 

Se finanțează programe de formare pe 
baza curriculelor prezentate prin cerere. 

Activitatea 3: Evaluarea competențelor 
profesionale 

Prezentarea unui mecanism de evaluare si 
certificare a competentelor profesionale pentru 
aplicarea folosirii unor tehnologii emergente 
(Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of 
Things, Big Data, Machine Learning, Artificial 
Intelligence, RPA, additive manufacturing, 
blockchain) in corelare cu curricula dezvoltata. 

Aceasta activitate are in vedere evaluarea 
competențelor profesionale obținute în urma 
formării în domeniile menționate mai sus. 

Alocarea totală pentru acest apel este de 
36.000.000 euro, iar valoarea totala maximă 
nerambursabilă a unui proiect este de 
1.000.000 euro, un solicitant putând depune 
maxim 2 proiecte. 

 
 „Componenta C7:  Transformare digitală” 

din PNRR urmărește realizarea unei infrastructuri 
digitale coerente și integrate la nivelul 
administrației publice din România, care să ofere 
servicii digitale de înaltă calitate atât cetățenilor, 
cât și companiilor. 

Prin realizarea acestui obiectiv sunt create 
condițiile pentru adoptarea tehnologiilor digitale în 
toate sectoarele și domeniile de activitate ale 
instituțiilor statului și pentru creșterea numărului 
de cetățeni și companii care vor putea beneficia și 
fructifica oportunitățile oferite de digitalizare. 
Implementarea pe scară largă a soluțiilor digitale 
va contribui la creșterea gradului de 
transparentizare a activității autorităților statului și 
la reducerea barierelor birocratice.  

De asemenea, va facilita realizarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

(Sursa: https://www.research.gov.ro/) 
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Protecția proprietății intelectuale 
 

România a fost recunoscută ca un partener de încredere deplină pentru Statele Unite ale Americii din 
punctul de vedere al protecției proprietății intelectuale pentru prima dată în peste 25 de ani. 

Reprezentantul pentru Comerț al Statelor Unite (United States Trade Representative - USTR), agenția 
Guvernului SUA care se ocupă de relațiile comerciale internaționale, a publicat Raportul Special 301 pentru 2022, 
în care, pentru prima dată în peste 25 de ani, România este scoasă de pe ”Lista de Atenționare” (Watch List), fiind 
astfel recunoscut formal că avem capacitatea de a depăși limitele semnalate anterior în ce privește protejarea 
drepturilor de proprietate intelectuală. 

USTR identifică, prin Raportul Special 301, țările care nu asigură o protecție adecvată și eficientă a 
drepturilor de proprietate intelectuală și/sau accesul corect și echitabil pe piață pentru afacerile care se bazează 
pe protecția proprietății intelectuale (acest gen de rapoarte se publică anual începând din 1989). 

România s-a aflat pe ”Lista de Atenționare” (Watch List) prima dată în 1995 și, după 3 ani de observație, a 
intrat pe această Listă unde s-a regăsit în mod constant din 1999 până în 2021, fiind singurul stat membru UE pe 
Lista în referință. 

Eliminarea României de pe Lista de Atenționare din Raportul Special 301 reflectă recunoașterea pașilor 
semnificativi pe care România i-a făcut în ultimul an pentru a îmbunătăți protecția și aplicarea drepturilor de 
proprietate intelectuală, precum și atenția Guvernului României în eficientizarea acestui domeniu cu o contribuție 
majoră la dezvoltarea economică și socio-culturală a societății. 

Astfel, conform anunțului USTR, printre motivele acestei evoluții pozitive s-au aflat numirea primului 
Coordonator național în domeniul proprietății intelectuale, subordonat direct primului-ministru, înființarea unei noi 
unități în cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul General al Poliției Române, 
specializată în cazurile de piraterie online, alocarea unor ofițeri suplimentari pentru investigațiile de proprietate 
intelectuală și reluarea organizării de către Serviciul pentru coordonarea activității Ministerului Public în domeniul 
drepturilor de proprietate intelectuală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a 
întâlnirilor Grupului de Lucru pe probleme de Drepturi de Proprietate Intelectuală, un parteneriat public-privat creat 
ca o structură de sprijin în prevenirea și combaterea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală. 

România prioritizează parteneriatul comercial cu Statele Unite ale Americii și consideră acest anunț ca un 
semnal de recunoaștere și încurajare pentru adâncirea acestei cooperări în protecția și asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 

 

O politică comună de  
securitate și apărare 

 

Încă dinainte de invazia rusă în Ucraina, 
cetățenii europeni erau în favoarea unei politici 
comune de apărare și securitate a UE. 

Cel mai recent sondaj Eurobarometru, arată 
că 77 % dintre europeni erau în favoarea unei politici 
comune de apărare și securitate între statele 
membre ale UE, cu o majoritate în favoarea unei 
astfel de politici în fiecare stat membru. 

Sondajul a fost efectuat înainte de invazia 
neprovocată în Ucraina, începând din 24 februarie. 

Susținerea pentru o politică unică de apărare 
și securitate a atins apogeul la finalul lui 2020 și în 
primăvara lui 2021.  

Chiar dacă procentul susținătorilor a scăzut 
ușor un an mai târziu, este de remarcat că peste trei 
sferturi din europeni vor o politică comună în acest 
domeniu și doar 17 % se opun. 

Cele mai mari rate de susținere sunt în Cipru 
(95 %), Lituania (89 %) și Estonia (87 %).  

La celălălt pol se află locuitorii Suediei (doar 
58 % vor o politică comună a UE de apărare și 
securitate) și ai Austriei (61 %).  

De altfel, Suedia (38 %) și Austria (33 %) sunt 
singurele state membre UE în care mai mult de o 1/3 
din respondenți sunt împotriva unei politici comune 
de apărare și securitate pentru întreaga UE. 

În România, 71 % dintre locuitori susțin ideea 
unei politici comune (în creștere de la 67 % în 

primăvara lui 2021), în timp ce 19 % sunt împotrivă 
(față de 24 % la precedentul sondaj). 

Europenii au considerat că cele mai 
importante probleme cu care se confruntă UE la 
momentul sondajului erau mediul și schimbările 
climatice (26 %, în creștere cu 1 % din iulie 2021); 
creșterea prețurilor, inflația, costul vieții (24 %, o 
urcare spectaculoasă, cu 12 puncte procentuale); și 
imigrația (22 %, în scădere cu 3 %). 

În sondajul din iarna 2021/2022, 41 % dintre 
respondenți au menționat prețurile, inflația, costul 
vieții (+18 pp.) drept una dintre cele mai importante 
probleme cu care se confruntă țara lor, înainte de 
sănătate (32 %) și situația economică (19 %). 

Inflația și costul vieții reprezintă cea mai 
importantă problemă în România, 43 % dintre 
locuitori menționând această îngrijorare în răspuns.  

Urmează sănătatea și și situația economică, 
menționate de 30 %, respectiv 27 % dintre 
respondenții români. 

Aproape 7/10 europeni (69 %) susțin o uniune 
economică și monetară europeană cu o singură 
monedă, sprijinul ajungând la 77 % în zona euro. 

Imaginea Uniunii a rămas destul de stabilă. 
44 % dintre europeni având o imagine pozitivă, 38 % 
una neutră, iar 17 % o imagine negativă. 

În România, UE este văzută pozitiv de 41 % 
dintre respondenți, în timp ce 40 % au o imagine 
neutră, iar 18 % una negativă. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
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Pregătirile pentru următoarea etapă 
a pandemiei 

 
Comisia a propus un set de acțiuni pentru a 

gestiona etapa actuală a pandemiei și pentru a 
efectua pregătirile pentru următoarea etapă. 

Lucrând împreună, UE a salvat până în 
prezent sute de mii de vieți omenești mulțumită 
vaccinurilor, a menținut piața unică operațională, a 
redus la minimum restricțiile de călătorie și a 
mobilizat capacitatea de producție a produselor 
esențiale atunci când lanțurile de aprovizionare au 
fost perturbate.  

În noua etapă a pandemiei, pentru care 
pregătirea și răspunsul necesită susținere, 
coordonarea va fi, încă o dată, esențială.  

Prin urmare, Comisia invită statele să 
întreprindă acțiunile necesare înainte de venirea 
toamnei pentru a asigura vigilența și coordonarea 
continuă a pregătirii și răspunsului în materie de 
sănătate publică. 

Nivelurile actuale mai mici ale numărului de 
cazuri oferă statelor membre oportunitatea de a-și 
consolida supravegherea, sistemele de sănătate și 
pregătirea generală pentru pandemii.  

 
În particular, Comisia invită statele membre 

să intensifice administrarea dozelor inițiale și de 
rapel ale vaccinurilor (ținând seama de circulația 
simultană a virusurilor care cauzează COVID-19 și 
gripa sezonieră), să instituie sisteme integrate de 
supraveghere (care să nu se mai bazeze pe 
identificarea și raportarea tuturor cazurilor de 
COVID-19, ci pe obținerea unor estimări fiabile și 
reprezentative), să continue testarea și 
secvențierea țintită a unui număr de eșantioane 
suficient pentru a estima cu precizie circulația 
variantelor și pentru a depista noi variante. 

De asemenea, ea propune să se investească 
în redresarea sistemelor de sănătate și să 
evalueze impactul pandemiei asupra sănătății, 
inclusiv asupra celei mintale (și asupra întârzierilor în 
efectuarea tratamentelor și a îngrijirilor) și să se 
aplice norme coordonate la nivelul UE pentru a 
asigura libera deplasare în condiții de siguranță 
(atât în interiorul UE, cât la nivel internațional). 

Nu în ultimul, recomandă să se sprijine 
dezvoltarea următoarei generații de vaccinuri și 
de mijloace terapeutice, să se intensifice 
colaborarea împotriva informării incorecte și a 
dezinformării cu privire la vaccinuri și să se 
continue să se promoveze solidaritatea și 
îmbunătățirea guvernanței la nivel mondial. 

În plus, Comisia anunță acțiuni menite să 
asigure lanțuri de aprovizionare reziliente pe tot 
parcursul pandemiei, atât pentru contramăsuri 

medicale, cât și pentru produse esențiale, în toate 
ecosistemele industriale.  

De asemenea, ea lansează o procedură de 
ofertare, în cadrul inițiativei UE FAB, pentru a 
rezerva capacități de producție de vaccinuri pe bază 
de mARN, proteine și vectori.  

Această inițiativă va rezerva o capacitate de 
producție nou creată care 

Procedura de ofertare se adresează 
producătorilor de vaccinuri care dispun de facilități în 
UE/SEE, care pot trimite cererea lor de participare. 

Pe termen mediu și lung se vizează 
consolidarea în continuare a pregătirii pentru 
pandemii și consolidarea coordonării răspunsului 
între statele membre, precum și la nivel mondial, 
punerea în aplicare a propunerilor privind Uniunea 
europeană a sănătății, abordarea impactului mai larg 
al pandemiei asupra sănătății, incluzând „COVID-19 
de lungă durată” și impactul asupra sănătății mintale, 
precum și accelerarea digitalizării în domeniu. 

Se intră astfel într-o nouă etapă a pandemiei 
și se trece de la o gestionare în regim de urgență la 
o gestionare mai sustenabilă. 

Se trece, practic, de la statutul de pompieri la 
cel de arhitecți, la o Uniune a sănătății care 
protejează sănătatea publică, menținând în același 
timp societatea și economia deschise și reziliente. 

Toate acestea pornesc și de la premisa că în 
timp ce în Europa se mai observă încă un număr 
variabil de cazuri, creșterile nu conduc ca înainte la 
un număr mai mare de forme grave ale bolii sau de 
decese, mulțumită și  vaccinării pe scară largă.  

 
Cu toate acestea, la nivel mondial, numărul 

cazurilor este încă de ordinul milioanelor, iar 
reducerea treptată a imunității împotriva infectării 
sporesc riscul ca noi variante ale SARS-CoV-2 să 
apară și să se răspândească. 

În timp ce statele membre pun în aplicare noi 
abordări pentru a gestiona pandemia, strategiile 
fragmentate vizând pregătirea și răspunsul riscă să 
submineze beneficiile pe care coordonarea la nivelul 
UE a măsurilor de securitate sanitară le-a generat 
până în prezent. 

Prin urmare, prezenta comunicare a propus o 
abordare a gestionării actualei noi etape a 
pandemiei care să se bazeze pe succesul 
coordonării la nivelul întregii UE a pregătirii și 
răspunsului în materie de sănătate publică. 

Inițiativa „EU FAB” a fost anunțată în februarie 
2021 pentru a crea facilități de producție de vaccinuri 
și pentru a asigura menținerea capacităților actuale 
de producție din UE/SEE a tipurilor de vaccinuri 
bazate pe mARN, proteine și vectori necesare 
pentru urgențele de sănătate publică.  

(Sursa:www.euractiv.ro)  
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Finanțarea viitoare în turism și 
cultură 

 

Agenția de Dezvoltare Regională Vest a 
lansat spre informare și consultare oportunitățile de 
finanțare prin POR Vest 2021-2027 în domeniile 
turismului și culturii. 

Cele două sectoare dețin un rol esențial în 
dezvoltarea Regiunii Vest, datorită potențialului lor 
de a genera creștere și noi locuri de muncă. 

Astfel, ADR Vest a sintetizat cele mai 
importante informații despre viitoarele investiții, prin 
intermediul cărora regiunea Vest poate deveni mai 
atractivă și mai competitivă. 

Stațiuni turistice 
Alocarea financiară este de 66,5 milioane 

euro, valoarea eligibilă a unui proiect fiind între 
1.000.000 și 8.000.000 euro. 

Beneficiari săi eligibili sunt unitățile 
administrativ teritoriale – județe, municipii, comune 
atestate ca stațiuni turistice etc., dar și parteneriatele 
între acestea. 

Patrimoniu UNESCO 

Are parte de o finanțare de 4 milioane euro, 
pentru proiecte cu o valoare eligibilă de 500.000- 
4.000.000 euro, beneficiari fiind unitățile 
administrativ teritoriale județene. 

Regenerare urbană 
I s-au alocat 159 milioane euro, valoarea 

eligibilă a unui proiect fiind între 500.000 și 
10.000.000 euro, solicitanții putând fi municipiile și 
orașele sau parteneriate între UAT și alți actori 
publici relevanți. 

Patrimoniu cultural urban 
Alocarea financiară se ridică la 23 milioane 

euro, fiecare proiect putând obține între 500.000 și 
5.000.000 euro; 

Ele pot fi depuse de UAT gen municipii, 
orașe, județe sau de UAT - în calitate de lider de 
proiect - în parteneriat cu instituții publice, unităţi de 
cult, ONG-uri. 

Infrastructuri culturale publice 
Pot beneficia de o alocare de 10,8 milioane 

euro, cu 1.000.000-5.000.000 euro pe proiect. 
Pot depune proiecte orașele sau parteneriate 

între UAT din mediul urban și alți actori publici 
relevanți pentru proiect, inclusiv ONG-uri. 

(Sursa: www.adrvest.ro) 

 

Planul de acțiune pentru valorificarea patrimoniului cultural 
  
Ordinul comun al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, al ministrului Antreprenoriatului și 

Turismului și al ministrului Culturii privind aprobarea Planului de acțiune pentru valorificarea patrimoniului 
cultural în vederea sporirii competitivității sectorului turismului din România pentru perioada 2022-2026, 
reprezintă și realizarea jalonului 327 aferent Componentei 11 – Turism și Cultură din cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență - PNRR 

Obiectivul general al planului îl reprezintă valorificarea patrimoniului național cultural în vederea creșterii 
competitivității economice și promovarea transformării socio-economice durabile în zonele rurale și defavorizate.  

Prin intermediul a 6 acțiuni principale și 8 acțiuni secundare, care cuprind entitățile responsabile, termenele 
limită, bugetele și modalitatea de monitorizare, documentul reprezintă abordarea interdisciplinară necesară pentru 
ca instituțiile publice și mediul privat din România să dezvolte și diversifice ofertele turistice culturale. 

Un alt scop este conștientizarea la nivel internațional a faptului că România este o destinație culturală cu 
obiective și atracții turistice de valoare europeană și universală. 

Documentul apare în contextul în care, potrivit Raportului special realizat de Curtea de Conturi Europeană, 
pandemia a avut un impact dramatic și fără precedent asupra sectorului turismului în întreaga lume, implicit și în 
România, reducând drastic fluxurile turistice și, prin urmare, veniturile întreprinderilor din acest sector. 

 În primele trei trimestre ale anului 2020, numărul de turiști străini în UE a fost cu 67,5 % mai mic decât cel 
înregistrat în aceeași perioadă a anului 2019.  

Suplimentar, raportul UE „Patrimoniul contează pentru Europa”, din 2015, arată beneficiile reutilizării 
patrimoniului și integrării acestuia în strategiile de revitalizare urbană, ca motor de dezvoltare prin crearea de 
locuri de muncă, servicii și produse locale.  

Rolul patrimoniului pentru sectorul economic este astfel recunoscut la nivel european ca factor cu impact 
pozitiv asupra comunității și societății, mediului construit, calității vieții și, mai ales, asupra dezvoltării economice. 

Planul de acțiune pentru valorificarea patrimoniului cultural în vederea sporirii competitivității sectorului 
turismului din România pentru perioada 2022-2026 urmărește să depășească două mari provocări, care s-au 
accentuat în ultimii doi ani - turiștii care vizitează în prezent România nu cheltuie suficient, respectiv nu vin 
suficient de mulți turiști cu venituri ridicate. 

Planul de acțiune trasează liniile directoare în vederea realizării următoarelor: 

 Activitatea de cartografiere a zonelor geografice pentru identificarea destinațiilor optime privind 
înființarea și operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD) 

 Stabilirea locurilor cu impact la nivel național și internațional ce pot fi utilizate pentru promovarea 
turismului în România și care vor contribui la promovarea dezvoltării durabile în zonele rurale și defavorizate 

 Investițiile ce vor fi finanțate în cadrul componentei 11 din PNRR privind restaurarea unor obiective 
unice (biserici fortificate, mănăstirile din Moldova, capodopere arhitecturale din lemn, cetățile dacice, satele 
tradiționale, castelele etc.). 

(Sursa:www.mfe.gov.ro) 

https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2022/04/Statiuni-turistice.pdf
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2022/04/Patrimoniu-Unesco.pdf
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2022/04/Regenerare-urbana.pdf
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2022/04/Patrimoniu-cultural.pdf
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2022/04/Infrastructuri-culturale.pdf
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Ajutor de minimis pentru sectorul 
cultural independent 

 
Ministerul Culturii a lansat în consultare 

documentul ce vizează acordarea de sprijin 
financiar, sub formă de grant, entităților culturale 
înregistrate în România, a căror activitate a fost 
interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de 
urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă. 

Ca urmare a demersului de consultare 
publică, au fost preluate în cadrul schemei 
următoarele recomandări: 

 au fost introduse, pe lista codurilor 
eligibile, codurile CAEN 4791 și 7990, limitate la 
intermedierea vânzării de bilete online pentru 
evenimente culturale și/ sau artistice.  

Baza de calcul pentru aceste coduri o 
reprezintă diferența dintre valoarea comisionului 
încasat în anul 2019 și valoarea comisionului încasat 
în anul 2020. 

 a fost introdus pe lista codurilor eligibile 
codul CAEN 4690, limitat exclusiv la vânzarea 
cărților, realizată prin librării specializate, operate în 
spații fizice accesibile publicului larg. 

 a fost introdusă condiția de limitare pentru 
codul CAEN 4761, cu referire la vânzarea, exclusiv, 
a cărților realizată prin librării specializate, operate în 
spații fizice accesibile publicului larg. 

 a fost eliminată sintagma „în termen” din 
conținutul art. 8 alin. (4) lit. b). 

 au fost introduse noi condiții de eligibilitate 
pentru beneficiari conform cărora aceștia nu sunt 
rezidenți în scopuri fiscale sau înmatriculați în 
temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista 
UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.  

 a fost introdusă o condiție privind 
neeligibilitatea cheltuielilor deja compensate prin 
intermediul altor ajutoare de stat/ de minimis, 
acordate beneficiarului. 

 în acord cu Hotărârea Curții Europene de 
Justiție (în cauza C-608/19), a fost modificată 
condiția potrivit căreia entitatea care depășea 
plafonul de 200.000 euro nu putea beneficia de 
prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţiune 
din ajutor care nu depăşeşte acest plafon; prin 
urmare, beneficiarul poate opta pentru returnarea 
unui ajutor deja acordat sau pentru diminuarea celui 
în curs, astfel încât să nu depășească plafonul de 
200.000 euro, pe ultimii 2 ani fiscali încheiați 
anteriori și anul fiscal în curs. 

 a fost eliminat din lista codurilor eligibile 
codul CAEN 8230 ținând cont de faptul că această 
clasă include organizarea, promovarea şi/sau 
administrarea de evenimente care nu pot fi asimilate, 
exclusiv, evenimentelor culturale și/ sau artistice. 

Impactul modificărilor survenite în urma 
consultării publice a determinat majorarea cu 1.000 
a numărului de potențiali beneficiari, astfel încât 
schema de ajutor de minimis să poată veni în 
sprijinul a 6.000 de operatori culturali, valoarea 
grantului acordat nedepășind 200.000 euro/ entitate. 

Pe de altă parte, recomandarea privind 
introducerea pe lista codurilor eligibile a codului 

CAEN 9329 nu a putut fi luată în considerare 
întrucât, în conformitate cu „Clasificarea activităților 
din economia națională - CAEN Rev. 2”, această 
clasă nu include și activitățile artistice.  

De asemenea, codul CAEN 7311 nu poate fi 
introdus pe lista codurilor eligibile întrucât activitățile 
de publicitate nu sunt în acord cu obiectivul schemei, 
respectiv acela de a sprijini activitățile culturale și/ 
sau artistice care au avut de suferit din cauza 
restricțiilor generate de pandemie. 

Factorii de decizie au precizat și faptul că 
orice solicitare de modificare a bazei de calcul, 
menționată în cadrul schemei de ajutor de minimis, a 
fost considerată inoportună, dat fiind faptul că poate 
„genera inechități, contrar scopului declarat”. 

Relativ la propunerea ce vizează diminuarea 
cu 10 % a bugetului schemei de ajutor de minimis și 
realocarea acestui procent pentru o nouă schemă de 
ajutor de stat care să satisfacă nevoile financiare ale 
organizatorilor de festivaluri, s-a considerat oportună 
elaborarea separată a unei scheme dedicată 
exclusiv organizatorilor de astfel de evenimente. 

Față de propunerea în cauză, s-a constatat 
existența unei neînțelegeri în privința includerii 
codului CAEN aferent organizării de festivaluri în 
lista codurilor eligibile cuprinsă în schemă (deși 
acestea sunt prevăzute deja). 

La fel ca și în cazul solicitării ca noua schemă 
de minimis să se adreseze exclusiv organizatorilor 
de festivaluri de o mai mică anvergură pentru a 
asigura o compensare echitabilă entităților active în 
acest domeniu, condiție deja prevăzută în schemă. 

În context, însă, nu a fost agreată ideea ca 
noua schemă să se adreseze doar semnatarilor 
propunerii, întrucât este nevoie de asigurarea 
accesului egal și nediscriminatoriu al operatorilor în 
domeniul cultural la resursele financiare existente, 
cu respectarea principiilor statului de drept. 

În acest fel se asigură o șansă egală pentru 
ca fondurile în cauză să contribuie la diminaurea 
efectelor negative generate de contextul pandemic, 
fără a creea un statut diferențiat pentru anumite 
categorii de organizatori. 

Apreciindu-se contribuția organizatorilor de 
festivaluri pe piața culturală/ artistică din România, 
nu este nevoie de a diminua cu 10 % bugetul 
schemei de ajutor de minimis, care se va adresa 
unui număr de 6.000 de potențiali beneficiari. 

Nu în ultimul rând, grantul acordat în cadrul 
acestei scheme de ajutor de minimis reprezintă 
procentul de 20 % calculat la diferenţa dintre cifra de 
afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă 
anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea 
eligibilă aferentă anului 2020, constituind un criteriu 
echitabil și obiectiv pentru toți potențialii beneficiari.  

În contextul pierderilor generate de situația 
pandemică, schema va putea astfel sprijini, într-o 
măsură cât mai cuprinzătoare, un număr cât mai 
mare de potențiali beneficiari. 

Noua schemă va parcurge toate etapele de 
aprobare/ avizare - Consiliul Interministerial Ajutor 
de Stat (CIAS), Consiliul Concurenței, Guvern, 
Minister, finalizându-se cu lansarea ei. 

(Sursa: http://www.cultura.ro/culturaro) 
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Restaurarea și refacerea clădirilor cu destinație culturală 
 

Guvernul a aprobat Memorandumul cu tema Aprobarea raportului negocierii Acordului-cadru de împrumut 
dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 216 milioane euro, pentru susținerea 
Proiectului privind reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală și a semnării textului 
negociat al Acordului-cadru de împrumut de către ministrul Finanțelor. 

Aprobarea Memorandumului marchează agrearea formei finale a Acordului-cadru de împrumut dintre 
România și creditorul extern, în termenii și condițiile negociate de cele două părți în ultimele luni și precede 
parafarea documentului bilateral.  

După semnare, Acordul-cadru de împrumut va fi supus aprobării conform legislaţiei române în vigoare. 
Prin acest proiect, Ministerul Culturii va realiza un număr de opt obiective de investiţii de importanţă 

semnificativă, structurate conform Acordului-cadru de împrumut în două componente: 
1. Reabilitarea de monumente istorice, care vizează cu precădere restaurarea în profunzime și refacerea 

următoarelor monumente istorice - Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti, Teatrul Naţional şi Opera 
Română - Cluj-Napoca, Vila „Florica” de la Ștefănești (județul Argeș), dată în folosința Muzeului Național 
„Brătianu”, Conacul „Vârnav Liteanu” de la Liteni (județul Suceava), Vila „Ion I.C. Brătianu” din București (sediu al 
Serviciului Colecții Speciale al Bibliotecii Naționale a României), Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste din 
Decembrie 1989, din Timișoara. 

2. Reabilitarea și construirea de clădiri culturale, care vizează reabilitarea clădirii Teatrului Național 
„Marin Sorescu” Craiova și construcția unei noi săli de concerte în Iași (care va găzdui Opera Națională Română 
din Iași). 

Costul total net al proiectului este de 270 milioane Euro, din care 216 milioane Euro (80 %) vor fi asigurați 
din împrumutul aprobat, iar diferența de 54 milioane Euro - la care se adaugă taxele și impozitele aferente 
proiectului - se va asigura de la bugetul de stat. 

(Sursa: http://www.cultura.ro/culturaro) 

 

Marca patrimoniului european 
 
Comisia a acordat Marca patrimoniului 

european unui număr de 12 situri care au jucat un 
rol important în istoria și cultura Europei, printre care 
și Palatul Comisiei Europene a Dunării la Galați. 

Patrimoniul cultural este sufletul Europei, iar 
siturile reflectă istoria bogată, fiind manifestări 
geografice ale esenței europene.  

De aceea, siturile care poartă Marca 
patrimoniului european se numără printre cele mai 
mari cadouri pe care Europa le poate oferi și este o 
datorie să fie păstrate cu orice preț. 

Marca patrimoniului european se acordă 
clădirilor, documentelor, muzeelor, arhivelor, 
monumentelor sau evenimentelor care au jucat un 
rol important în crearea Europei de astăzi.  

Este menită să-i facă pe cetățeni, în special 
pe cei tineri, să înțeleagă și să aprecieze mai bine 
patrimoniul comun și diversificat al Uniunii Europene. 

Un grup de experți independenți din întreaga 
UE a desemnat siturile, dintre cei 21 de candidați 
preselectați de statele membre participante.  

Prin această decizie, numărul total de situri cu 
Marca patrimoniului european se ridică la 60. 

Dunărea este o clădire istorică din Galați, 

construită special pentru a fi sediul Comisiei 
Europene a Dunării (European Commission of the 
Danube, ECD).  

Instituția a fost înființată după Congresul de 
pace de la Paris din 1856 pentru a reglementa 
regimul navigației pe fluviu.  

În cele din urmă, ECD s-a transformat într-o 
organizație mai complexă.  

Situl a fost sediul unei organizații 
internaționale care a contribuit la sporirea integrității 
europene și la dezvoltarea pașnică a Europei.  

(Sursa: www.euractiv.ro) 

 

Timbrul Monumentelor Istorice 
 
Ministerul Culturii, prin Institutul Național al 

Patrimoniului, a organizat sesiunea octombrie 
2021 - februarie 2022 pentru evaluarea dosarelor 
depuse pentru finanțare din Timbrul 
Monumentelor Istorice. 

Pentru anul 2022, subprogramele finanțate 
sunt Intervențiile de urgență și Proiectare (primul 
apel), respectiv Roșia Montana și Timișoara, 
capitala culturală (al doilea apel). 

Astfel, la subprogramul „Intervenții de 
urgență” s-au înregistrat 13 proiecte, din care 11 
au ajuns in etapa de evaluare tehnică și 8 dintre 
ele vor fi finanțate.  

La subprogramul „Proiectare” s-au înscris 
48 de proiecte, 39 s-au calificat pentru evaluare 
tehnică și 14 vor fi finanțate. 

Comisia constituită la nivelul INP a publicat 
rezultatele obținute în cadrul subprogramelor 
„Intervenții de Urgență” (ante și post dezastru) și 
„Proiectare" (elaborarea documentațiilor tehnice 
pentru intervenții asupra monumentelor istorice). 

(Sursa: http://www.cultura.ro/culturaro) 

https://culture.ec.europa.eu/ro/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/situri-cu-marca-patrimoniului-european
https://culture.ec.europa.eu/ro/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/situri-cu-marca-patrimoniului-european
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Facilități fiscale pentru 
agricultură și industrie alimentară 

  
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a 

anunțat adoptarea Legii prin care se vor acorda 
facilități fiscale pentru persoanele ce lucrează în 
domeniile agricultură și industrie alimentară. 

Principalele măsuri instituite de Legea 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene sunt scutirea de la plata 
impozitului pe salariu în cuantum de 10 %, de la 
plățile aferente contribuțiilor la asigurările sociale 
de sănătate și reducerea cotei contribuției de 
asigurări sociale cu 3,75 %, cât și asigurarea unui 
salariu de bază minim brut pe țară, garantat în 
plată, de minimum 3000 lei lunar, fără a include 
indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un 
program în medie de 167 ore pe lună. 

De asemenea, angajații vor beneficia de 
drepturile acordate de sistemul asigurărilor pentru 
accidente de muncă și boli profesionale, sistemul 
asigurărilor pentru șomaj, inclusiv de concediu și 
indemnizație de asigurări sociale de sănătate, fără 
plata de către angajatori a contribuției asiguratorii 
pentru muncă, iar perioadele lucrate în sectorul 
agricol vor fi stagiu de cotizare pentru stabilirea 
dreptului de indemnizație de șomaj și 
indemnizație pentru incapacitate temporară de 
muncă. 

(Sursa: www.madr.ro) 
 

 

Programul Național Apicol 2020-
2022 

  
Guvernul a adoptat Hotărârea prin care este 

aprobat Programul Naţional Apicol (PNA) pentru 
perioada 2020-2022, normele de aplicare și valoarea 
sprijinului financiar. 

Apicultura românească are un rol extrem de 
important în obținerea producțiilor din sectorul 
vegetal, iar produsele apicole românești sunt extrem 
de apreciate atât pe plan intern, cât și internațional.  

În urma dialogului cu reprezentanții 
apicultorilor, s-au simplificat condițiile de accesare a 
Programului Național Apicol pentru a le facilita 
accesul la fondurile disponibile.  

De asemenea, s-au avut în vedere măsuri de 
sprijin pentru creșterea suprafețelor cultivate cu 
specii melifere, astfel încât apicultorii să aibă la 
dispoziție mai multe suprafețe când merg cu albinele 
în pastoral. 

Cuantumul contribuției Uniunii Europene la 
Programul Apicol pentru România pentru anul apicol 
2022 se menține la același nivel ca în anul 2021, 
respectiv 6.081.630 euro. 

Prin actul normativ adoptat de Guvern, se 
actualizează valoarea în lei pentru anul 2022 și 
valoarea totală a sprijinului financiar.  

Astfel, se modifică valoarea totală a PNA de 
la 168.639.000 lei la 169.621.000 lei, din care 
contribuția UE este de 50 %, respectiv 84.810.500 
lei, precum și valoarea pentru anul 2022, de la 
59.214.000 lei la 60.196.000 lei. 

De asemenea, au fost efectuate o serie de 
modificări și completări la PNA menite să simplifice 
accesarea unor măsuri din program. 

Astfel, au fost eliminate o serie de 
documente, respectiv copia actului care atestă 
autorizarea sanitară-veterinară pentru comercializare 
a furnizorilor de medicamente, precum și 
documentul care confirmă notificarea produselor 
proteice solide și s-a introdus posibilitatea depunerii 
copiei manualului de utilizare/a instrucțiunilor de 
montare și întreținere a acestor mijloace, după caz, 
în locul copiei cărţii tehnice. 

S-au definit produsele care intră în 
componența echipamentului de protecție, respectiv 
bluze/jachete apicole, pantaloni sau combinezoane 
apicole, mască apicolă si mănuși apicole, în vederea 
decontării corecte a acestora, ținând cont de faptul 
că au prețuri diferite la facturare și s-a modificat 
termenul de depunere a cererilor de intenție de la 31 
mai, la 30 aprilie. 

 
S-a definit categoria de „produse proteice 

solide”, respectiv produse proteice solide care se 
administrează ca atare, fără posibilitatea de a fi 
reconstituite,pentru clarificări și o aplicare unitară și 
s-a reglementat faptul ca membrii formei asociative 
care sunt beneficiari ai serviciilor de consultanță, 
promovare și/sau perfecționare să nu fie furnizori de 
astfel de servicii în cadrul Programului, evitându-se 
astfel crearea de condiţii artificiale. 

Guvernul a abrogat art. 22 din anexa nr.2 la 
HG nr.339/2020, care reglementa o excepție pentru 
anul 2022 cu privire la termenul limită de depunere a 
cererii de plată şi a documentelor justificative, astfel 
încât pentru anul 2022 termenul este 31 iulie 2022. 

Prin actul normativ se reglementează și 
posibilitatea redistribuirii sumelor neutilizate în cadrul 
unei acțiuni către celelalte acțiuni, dar și sancțiunea 
de excludere de la plată pentru refuzul controlului la 
faţa locului la data comunicată, precum și pentru 
lipsa produselor pentru care s-a solicitat sprijin în 
cererea de plată. 

(Sursa: www.madr.ro) 
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Prioritatea creșterii producției de 
alimente 

 

Creșterea producției de alimente în Europa 
este o prioritate în condițiile războiului din Ucraina, 
iar Comisia încurajează statele membre să facă 
acest lucru prin Politica Agricolă Comună (PAC). 

Acest lucru a devenit o necesitate și o 
prioritate, chiar dacă UE nu  confruntă în prezent cu 
o amenințare pentru securitatea alimentară. 

Trebuie acționat cu măsuri pe termen scurt 
pentru a aborda problemele legate de securitatea 
alimentară și de accesibilitate, căci nu se poate 
prevedea cum se vor dezvolta lucrurile în viitor. 

De aceea, este prudent ca fermierii să fie 
sprijiniți să producă cât mai multe alimente, atât timp 
cât mai pot. 

În acest sens, statele membre trebuie să ia în 
considerare „noile contexte geopolitice” în planurile 
naționale strategice ale PAC. 

De altfel, Comisia a trimis deja scrisori de 
observație celor 19 state membre care și-au 
prezentat planurile la timp, în care s-a concentrat pe 
punctele tari și punctele slabe din fiecare document, 
sugerând zone de îmbunătățire. 

Aceste scrisori au încurajat, de asemenea, 
țările UE să-și revizuiască planurile pentru a 
consolida elementele pentru a crește reziliența și 
independența sectorului în contextul războiului. 

Căci ele au fost concepute ca planuri pentru 
un timp de pace, nu de vreme de război. 

Este și motivul pentru care se așteaptă să se 
trimită versiuni revizuite ale planurilor. 

Ce înseamnă acest lucru în practică este 
deschis interpretării statelor membre, deși Comisia a 
prezentat anterior mai multe sugestii, inclusiv 
creșterea producției de biogaz. 

Un alt mod în care Comisia speră să crească 
producția este prin relaxarea regulilor privind mai 
multe măsuri de mediu.  

Aceasta include o derogare care permite 
fermierilor să planteze culturi în zone de interes 
ecologic, ceea ce este, însă, doar o derogare 
excepțională și temporară, pentru a permite 
producerea oricăror culturi pe terenuri nedorite în 
acest an, menținând în același timp nivelul complet 
al plăților pentru ecologizare pentru fermieri. 

Potrivit celor mai recente prognoze 
comerciale ale Comisiei, aceste noi măsuri ar trebui 
să crească terenul utilizabil pentru cultivarea 
cerealelor, ceea ce va influența în mod pozitiv 
producția agricolă a UE.  

Între timp, unele state membre folosesc alte 
flexibilități pentru a modifica cerințele existente de 
import legate de pesticidele pentru hrana animalelor. 

Totuși, unii deputați europeni și-au exprimat 
îngrijorarea cu privire la planuri, care au provocat, de 
asemenea, neliniște în rândul activiștilor de mediu, 
care, de altfel, au și cerut  o evaluare a impactului 
asupra efectelor unei astfel de derogări. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
 

Strategiile agricole și Planul Național Strategic 
 

În condițiile războiul din Ucraina, România trebuie să-și revizuiască politicile agricole și Planul Național 
Strategic, deja trimis la Comisie. 

Căci conflictul de la granițele României a perturbat puternic piața mondială a produselor agricole, din cauza 
temerilor legate de o posibilă penurie alimentară provocate de sancțiunile aplicate Rusiei și de reducerea 
producției și a exporturilor din Ucraina, în fapt doi dintre cei mai mari producători agricoli din lume, care exportă 
cantități mari de cereale și alte materii prime, în special către Europa, Orientul Mijlociu sau Africa. 

România este, la rândul său, unul dintre principalii producători agricoli din UE și este în prima linie pentru a 
umple o parte din golurile lăsate de exportatorii ruși și ucraineni. 

Planul Național Strategic (PNS), documentul în baza căruia vor fi distribuite fondurile europene pentru 
agricultură și dezvoltare rurală în perioada 2023-2027 trebuie, în aceste condiții, regândit, nu rescris complet, el 
urmând să facă referire și la situația din Ucraina și implicațiile conflictului asupra industriei agroalimentare din UE, 
cum ar fi creșterea producției de floarea soarelui sau oportunități în domeniul producției de energii regenerabile. 

Pe de altă parte, unele modificări au în vedere și doleanțele părții române, de exemplu creșterea alocărilor 
pentru partea de procesare, mai ales că se cere o creștere a producție de alimente. 

Până când va intra însă în vigoare planul strategic, la începutul anului viitor, fermierii români deja s-au 
adaptat, bunăoară suprafețele ce sunt cultivate cu floarea soarelui în mai multe zone din România sunt mai mari 
decât anul trecut, iar un puternic grup de fermieri din zona Mureș, în centrul României, vor să înființeze cea mai 
mare fabrică de procesare de floarea soarelui din România, prin reorientarea de la culturile de sfeclă de zahăr 
(după închiderea fabricii de zahăr de la Luduș), către floarea soarelui. 

UE, la momentul actual, își pune problema dacă există suficiente resurse de a asigura hrană pentru toți 
cetățenii și, deși nu sunt motive de îngrijorare în acest sens, în opinia României trebuie văzut dacă țările își pot 
permite să lase 4 % din suprafețele agricole necultivate, pentru odihnă sau să reducă cantitățile de îngrășăminte și 
de pesticide sau dacă aplicarea acestor măsuri nu va afecta cumva în sens negativ producțiile de cereale și, 
implicit, asigurarea securității agro-alimentare a cetățenilor UE. 

Mai mult, ar trebui încurajate culturile proteice, în condițiile în care principala resursă de care este văduvită 
UE o reprezintă cerealele utilizate ca hrană pentru animale.  

De asemenea, ar trebui dezvoltate alternative la îngrășămintele produse pe bază de gaz natural, în 
condițiile în care prețul lui a crescut semnificativ, iar cele mai mari combinate producătoare de îngrășăminte 
chimice au oprit producția. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
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Redirecționarea politicii de coeziune 
 
Consiliul Uniunii Europene a adoptat modificări legislative care dau posibilitatea statelor membre să 

redirecționeze resurse din fondurile politicii de coeziune și din Fondul de ajutor european destinat celor mai 
defavorizate persoane (FEAD) pentru a ajuta refugiații care fug din calea agresiunii militare ruse. 

Astfel, el a adoptat Regulamentul privind Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa (CARE), măsură 
care va consolida și eforturile continue ale statelor membre de a face față impactului extins al pandemiei. 

În plus, modificările includ, cu titlu de excepție, flexibilitatea de a transfera resurse între programele 
finanțate de Fondul european de dezvoltare regională și de Fondul social european pentru a face față afluxului de 
refugiați, ceea ce înseamnă, de exemplu, că resursele FEDR alocate proiectelor de infrastructură pot fi realocate 
pentru a oferi asistență medicală și educație persoanelor refugiate. 

Statele membre pot utiliza, în total, până la 9,5 miliarde euro în cadrul tranșei din 2022 a REACT-EU, unul 
dintre cele mai mari programe de investiții publice ale UE post-pandemie, precum și resursele politicii de coeziune 
nealocate în perioada bugetară 2014-2020. 

De asemenea, CARE extinde cu un an contabil finanțarea de 100 % din bugetul UE pentru programele de 
coeziune, ceea ce va atenua sarcina asupra bugetelor naționale și regionale generată de afluxul de refugiați. 

Se estimează că prelungirea finanțării de 100 %, deblocarea fondurilor de coeziune neprogramate pentru 
perioada 2014-2020 și tranșa REACT-UE din 2022 vor debloca aproape 17 miliarde euro. 

Consiliul a adoptat, de asemenea, o modificare a fondurilor pentru afaceri interne pentru perioada 2014-
2020 și a Fondului pentru azil, migrație și integrare pentru perioada 2021-2027.  

Această modificare va pune la dispoziție resurse suplimentare pentru primirea persoanelor care fug din 
calea războiului din Ucraina. 

Va prelungi cu un an perioada de punere în aplicare a fondurilor pentru afaceri interne pentru perioada 
2014-2020 și va debloca accesul la sumele necheltuite din Fondul pentru azil, migrație și integrare, alocate 
anterior altor scopuri. 

Acest lucru va permite statelor membre să utilizeze în regim de urgență fondurile rămase, ca sprijin pentru a 
face față afluxului masiv de persoane și se preconizează că va debloca o sumă maximă estimată la 420 de 
milioane euro sub formă de sprijin suplimentar din fondurile neutilizate. 

Textul oferă, de asemenea, statelor membre și altor donatori publici sau privați posibilitatea de a face 
contribuții financiare suplimentare la fondul pentru perioada 2021-2027, sub formă de venituri alocate externe. 

Regulamentul CARE și regulamentul de modificare a fondurilor pentru afaceri interne pentru perioada 2014-
2020 și a Fondului pentru azil, migrație și integrare pentru perioada 2021-2027 vor intra în vigoare în ziua 
următoare publicării lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

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

Bugetul UE din 2023 trebuie corelat 
cu impactul războiului 

 
Prioritățile pentru bugetul din 2023 al Uniunii 

Europene ar trebui să fie redresarea economică, 
sănătatea, tineretul și politicile climatice, dar și 
abordarea impactului conflictului din Ucraina. 

Într-o rezoluție adoptată de legislativul 
european, eurodeputații solicită un buget orientat 
spre viitor, care să corespundă priorităților politice 
ale Uniunii de „a asigura o uniune a sănătății mai 
puternică, de a realiza cu succes tranziția verde și 
cea digitală și de a promova o redresare echitabilă, 
favorabilă incluziunii, durabilă și rezilientă, inclusiv 
un sprijin sporit pentru întreprinderile mici și mijlocii”. 

În același timp, Parlamentul European vrea și 
investiții pentru promovarea statului de drept, a 
valorilor UE și a drepturilor fundamentale, precum și 
pentru a asigura consolidarea rolului UE în domeniul 
politicii externe. 

Totuși, perspectivele economice sunt afectate 
de incertitudini referitoare atât la continuarea 
pandemiei, cât și de prețurile ridicate la energie sau 
produse alimentare, de perturbările în lanțurile de 
aprovizionare și de impactul invaziei. 

Potrivit deputaților, punerea în aplicare a 
Pactului verde și realizarea neutralității climatice 
până în 2050, precum și obiectivul ambițios de 

reducere la zero a poluării vor „necesita investiții 
publice și private semnificative pentru a reduce 
decalajul în materie de investiții în tranziția verde și 
pentru a atinge obiectivele obligatorii ale Acordului 
de la Paris”.  

Rezoluția afirmă că, în acest context, „costul 
inacțiunii ar fi mult mai mare” și subliniază 
necesitatea unor „resurse ambițioase pentru a 
sprijini acțiunile în domeniul climei și al biodiversității, 
precum și protecția mediului”. 

 
Europarlamentarii condamnă „invazia ilegală, 

neprovocată și nejustificată” și îndeamnă UE să 
„garanteze o finanțare semnificativă pentru a face 
față consecințelor geopolitice ale acesteia, inclusiv 
sprijin pentru primirea refugiaților”.  
În concluzie, Comisia și statele membre ar trebui „să 
mobilizeze toate mijloacele financiare disponibile 
pentru a sprijini Ucraina”. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
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Sprijin pentru România 
 

Coaliția guvernamentală a decis pachetul de 
măsuri pentru sprijinirea populației și a 
companiilor în contextul prețurilor ridicate la energie 
și combustibili, care au provocat deja o scumpire 
generală a bunurilor de consum. 

Pachetul "Sprijin pentru România" are o 
valoare totală de 17,3 miliarde de lei, 52 % din 
această valoare fiind asigurată din fonduri europene 
iar 48 %, din fonduri de la bugetul de stat. 

Beneficiarii măsurilor economice sunt IMM-
urile, marii investitori, transportatorii și distribuitorii, 
investițiile publice în derulare. 

Primele măsuri vor intra în vigoare cel mai 
devreme la 1 mai, având ca perioadă de aplicare 
până la sfârșitul anului.  

Doar pentru cele care au suport deja 
programele din fonduri europene, acestea vor 
continua și după 31 decembrie 2022. 

Pe de altă parte, nu s-a decis, încă, 
amânarea plății ratelor la bănci. 

În aprecierea guvernanților, România are în 
față oportunități imense – de a deveni rezervorul de 
alimente al Europei, de a avea principalul port la 
Marea Neagră, de a deveni o destinație pentru 
investițiile străine care fug din calea războiului și de 
a fi unul din liderii regionali în ceea ce privește 
reconstrucția Ucrainei. 

Ori, Pachetul 'Sprijin pentru România' va ajută 
să se facă față acestor provocări.  

Căci Planul "Sprijin pentru România" oferă o 
formă de protecție în fața scumpirilor pentru mai mult 
de jumătate din populație, mai ales că este exclus ca 
taxele și impozitele să fie majorate în acest an. 

Facem precizarea că pachetul de măsuri 
vizează mai ales populația cu venituri mici, dar și 
atragerea de investiții de amploare.  

Principalele măsuri sunt: 

 garantarea unui credit în valoare de 
maxim 75.000 lei, în proporție de 80 % de către stat 
- prin programul Family Start 

 garantarea unui credit în valoare de 
maxim 50.000 lei, în proporție de 80% de către stat 
prin programul național ”Student Invest” 

 acordarea unor granturi de până la 
400.000 de euro/companie pentru capital de lucru , 
cu cheltuieli de +15% la utilități pentru IMM-urile al 
căror lanț de aprovizionare a fost afectat  

Măsura poate fi finanțată exclusiv din fonduri 
europene prin POCU, bugetul propus să fie alocat 
măsurii este de minim 300 milioane de euro. 

 aplicarea măsurilor Șomaj tehnic și 
Kurzarbeit până la 31.12.2022.  

Se acordă 75% din salariu pentru angajații 
trimiși în șomaj tehnic, respectiv celor cărora li se 
reduce programul de lucru. 

 1 miliard de lei pentru investițiile cu impact 
major în economie 

 Ajutor de stat pentru stimularea investițiilor 
în valoare de peste 1 milion de euro 

 300 de milioane de lei pentru firmele de 
transport rutier de mărfuri, de persoane și pentru 
companiile de distribuție (beneficiari estimați-  4.000) 

 ajustarea contractelor de investiții publice 
în derulare, finanțate din fonduri naționale și 
europene, în funcție de creșterea prețurilor la 
materiale, manoperă, transpor, utilaje 

 5,2 miliarde de lei în 2022 drept sprijin 
pentru continuarea și finalizarea contractelor în 
derulare 

 200 milioane de euro pentru procesarea 
produselor agricole în România 

 120 milioane de euro prime pentru 
agricultorii români 

 ajutor de stat/de minimis pentru 
retehnologizarea companiilor și IMM-urilor cu profil 
de producție industrială și agro-alimentară 

 ajutoare de stat pentru susținerea fermelor 
de reproducere a speciilor porc, vită, oaie 

 actualizarea prețurilor la materiale de 
constructii pentru finalizarea proiectelor pe PNDL și 
pe fonduri europene. 

 
 
De asemenea, se asigură: 

 vouchere în valoare de 50 de euro pentru 
persoanele vulnerabile până la sfârșitul anului 2022 

 vouchere în valoare de 30 de euro pentru 
elevii care provin din familii vulnerabile 

 reducere la benzină și motorină pentru 
marii transportatori - 50 de bani 

 prelungirea plafonării polițelor RCA pentru 
marii transportatori 

 majorarea salariului minim cu 200 de lei 
fără să fie impozitați cu CAS 

 dublarea cotei de hrană pentru bolnavii 
internați în spitale, de la 11 la 22 de lei 

 creșterea alocației de hrană, îmbrăcăminte 
și încălțăminte pentru copiii aflați în plasament 

 majorarea valorii tichetelor de masă de la 
20,17 lei, la 30 de lei - cu aplicare de la 1 iunie. 

Se mai propune ridicarea salariului minim la 
3.000 de lei brut, similar celui din sectorul 
construcțiilor, și acordarea a 100 de milioane de 
euro sprijin Casei de Comerț Unirea. 

Măsurile propuse pentru populație în pachetul 
„Sprijin pentru România” se adresează românilor cu 
venit mediu sub 600 lei, familiilor cu 2 copii și 
monoparentale, românilor cu credite la bănci, 
pensionarilor cu venituri mai mici de 1.500 lei, 
persoanelor cu dizabilități sau cu venit minim 
garantat, elevilor cu burse sociale, românilor cu 
salariul minim, angajaților care primesc tichete de 
masă și pacienților din spitale. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
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Atragerea de competențe și de 
talente în UE 

 
Ca parte a abordării cuprinzătoare în ceea ce 

privește migrația prevăzută în Pactul privind 
migrația și azilul, Comisia propune inițiative 
juridice, operaționale și de politică care vor aduce 
beneficii economiei UE, vor consolida cooperarea cu 
țările terțe și vor îmbunătăți gestionarea globală a 
migrației pe termen lung.  

Setul de propuneri include, de asemenea, 
acțiuni specifice care să faciliteze accesul pe piața 
forței de muncă a UE al persoanelor din Ucraina. 

Prin inițiative se recunoaște faptul că migrația 
legală are un impact pozitiv din toate punctele de 
vedere - oferă persoanelor care doresc să migreze o 
oportunitate de a-și îmbunătăți situația, asigură 
existența mai multor lucrători calificați în țările-
gazdă, stimulează economia pentru toți. 

De altfel, în fiecare an, în UE intră în mod 
legal 2-3 milioane de resortisanți din țări terțe, față 
de 125.000-200.000 de intrări neregulamentare.  

Prin pachetul propus se simplifică procesul de 
solicitare a dreptului de a locui și lucra în UE și se 
îmbunătățesc drepturile rezidenților și ale membrilor 
familiilor acestora.  

Pentru a oferi un cadru mai eficace pentru 
căile legale de intrare în UE, Comisia propune 
revizuirea Directivei privind permisul unic și a 
Directivei privind rezidenții pe termen lung. 

Se are în vedere o procedură simplificată 
pentru permisul unic, atât în vederea șederii, cât și 
a ocupării unui loc de muncă, va accelera și 
simplifica procesul pentru solicitanți și angajatori.  

Solicitanții vor putea să depună cereri atât din 
țări terțe, cât și din state membre ale UE și se vor 
întări garanțiile privind egalitatea de tratament și 
protecția împotriva exploatării prin muncă. 

Totodată, se propune revizuirea Directivei 
privind rezidenții pe termen lung, care va facilita 
obținerea statutului de rezident pe termen lung în UE 
prin simplificarea condițiilor de admitere, de exemplu 
prin permiterea cumulării perioadelor de ședere în 
diferite state membre.  

În plus, revizuirea va consolida drepturile 
rezidenților pe termen lung și ale membrilor familiilor 
acestora și va aduce îmbunătățiri inclusiv în ceea ce 
privește reîntregirea familiei și facilitarea mobilității. 

Comisia propune și intensificarea cooperării 
operaționale la nivelul UE, precum și cu țările 
partenere vizând corelarea nevoilor pieței forței de 
muncă cu nevoile în materie de competențe ale 
statelor membre și țărilor partenere.  

După lansarea - în iunie 2021 – a 
parteneriatelor pentru atragerea de talente, 
Comisia propune acum o serie de etape pentru 
operaționalizarea parteneriatelor pentru atragerea de 
talente, cu scopul de a le aproba în 2022. 

Comisia propune crearea primei platforme la 
nivelul UE și a primului instrument de corelare, o 
rezervă de talente la nivelul UE, astfel încât UE să 
devină mai atractivă pentru resortisanții țărilor terțe 
care caută oportunități și angajatorii să poată să 
găsească persoanele talentate de care au nevoie.  

Pentru a răspunde nevoii urgente de a facilita 
accesul pe piața forței de muncă al persoanelor nou-
sosite din Ucraina, Comisia propune o inițiativă-
pilot, operațională până în vara anului 2022. 

În fine, Comisia analizează noi posibilități de 
migrație legală în UE pe termen mediu și lung, 
azându-și politicile în viitor pe trei domenii de acțiune 
- îngrijire, tineret și inovare. 

Scopul va fi atragerea de competențe și 
talente în sectoarele în care există deficite și nevoi 
de forță de muncă, crearea de oportunități pentru 
tineri pentru a explora noi țări, pentru a beneficia de 
locuri de muncă și de călătorii și promovarea 
antreprenoriatului în domeniul inovării în cadrul UE și 
realizarea de investiții în suveranitatea tehnologică. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 

 

O lege offshore mai favorabilă 
 

Coaliția propune un proiect de modificare a 
legislației privind exploatările de hidrocarburi 
offshore mai favorabil pentru investitori. 

Noua proiect promite investitorilor că regimul 
fiscal și redevențele nu se vor modifica, indiferent 
sub ce formă, în favoarea sau în defavoarea 
titularilor de acorduri petroliere referitoare la 
perimetre petroliere offshore și onshore de 
adâncime, pe toată durata acordurilor 

Impozitul asupra veniturilor suplimentare 
realizate din vânzarea gazelor naturale se va aplica 
doar dacă prețul depășește 85 de lei/MWh.  

Cota de impozit suplimentar va crește de la 
15 % din veniturile suplimentare obținute la prețuri 
cuprinse între 85 și 100 de lei/MWh, ajungând la 70 
% din venituril suplimentar obținut, dacă gazele sunt 
vândute cu peste 190 lei/MWh. 

Potrivit Legii, limita de la care începe 
impozitarea suplimentară este de 45,71 lei/MWh. 

Proiectul prevede creșterea de la 30 % la 4 % 
a nivelului maxim pentru deducerea investițiilor din 
segmentul upstream pentru determinarea impozitului 
suplimentar, pentru a încuraja investițiile din sector. 

De asemenea, va fi eliminată limitarea 
deducerii investițiilor pentru calculul impozitului pe 
profit, pentru a asigura respectarea principiului ca 
toate sectoarele de activitate să fie tratate uniform.  

În prezent, această limitare împiedică 
operatorii offshore să deducă amortizarea tuturor 
investițiilor efectuate, datorând impozit pe profit la o 
bază impozabilă artificial mărită, fiind astfel 
discriminați comparativ cu restul agenților economici. 

Legea va elimina și obligativitatea vânzării pe 
piața locală a cel puțin 50 % din cantitățile extrase, 
iar statul garantează că nu va reglementa prețul 
hidrocarburilor din perimetrele la mari adâncimi.  

Ca o noutate, actul normativ nu se referă doar 
la perimetrele offshore, ci și la cele onshore aflate la 
adâncimi mari (peste 3.000 demetri). 

Ca excepție, Guvernul, „în situație de criză 
energetică și/sau de distorsiune a aprovizionării cu 
gaze naturale a României, poate lua măsuri de 
vânzare cu prioritate în Romania, a cantităților de 
gaze naturale extrase din perimetrele respective”. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32011L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=celex%3A32003L0109
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2921
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Mecanismul de autorizare a investițiilor din spațiul non-UE 
 
Guvernul a aprobat mecanismul pentru analiză și autorizare a investițiilor străine directe care vin din spațiul 

non-UE, în baza căruia va fi înființată Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe - CEISD, care va fi 
formată din reprezentanți ai ministerelor de resort cu atribuții în domeniu.  

Autorizarea investițiilor străine directe care vin din afara spațiului european se va face prin decizia 
președintelui Consiliului Concurenței, după ce, în prealabil, este obținut avizul acestei comisii CEISD. 

Autorizarea condiționată a investițiilor străine directe sau respingerea acestora se va dispune prin Hotărâre 
de Guvern, în baza avizului consultativ al Comisiei, în analiză acest organism având în vedere elementele stabilite 
prin articolul 4 al regulamentului prezentat, Regulamentul European 452 din 2019, respectiv luându-se în 
considerare „efectele potențiale asupra infrastructurii critice, fizică sau virtuală, inclusiv infrastructura din domeniul 
energiei, transporturilor, apei, sănătății, comunicațiilor, mass-mediei, prelucrării sau stocării datelor, infrastructura 
aerospațială, infrastructura din domeniul apărării sau infrastructura /.../ financiară asupra instalațiilor sensibile, 
precum și asupra terenurilor și proprietăților imobiliare, esențială pentru utilizarea unei astfel de infrastructuri”. 

De asemenea, vor fi analizate efectele asupra tehnologiilor critice și produselor cu dublă utilizare, așa cum 
ele sunt definite în Regulamentul 428 din 2009 al Consiliului, inclusiv tehnologiile inteligenței artificiale, roboticii, 
semiconductorilor și securității cibernetice, tehnologiilor aerospațiale, tehnologiilor din domeniul apărării și din cel 
al stocării energiei, tehnologiilor cuantice și nucleare, precum și a nanotehnologiilor și biotehnologiilor. 

Un al treilea potențial efect care va fi analizat va viza aprovizionarea în privința factorilor de producție critici, 
inclusiv energie sau materii prime, precum și în domeniul securității materiale, respectiv accesului la informații 
sensibile, inclusiv la date cu caracter personal, sau asupra capacității de a controla aceste informații.  

Măsurile sunt luate în context european, în raport cu efectele pe care le-ar putea genera anumite investiții 
străine directe care vin din afara spațiului Uniunii Europene. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
 

Procedura de implementare a Start-
Up Nation 

  
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a 

publicat procedura de implementare a Programului 
pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și 
mijlocii „Start-Up Nation-România”, precum și 
criteriile privind evaluarea online a cererii de 
finanțare, în conformitate cu propunerile și 
modificările avizate în cadrul Consiliului Consultativ 
pentru Dezvoltarea IMM (CCDIMM). 

Schema de ajutor de minimis este valabilă 
până la 31 decembrie 2027 și are un buget, pentru 
2022, de 520.031.000 lei, din care Pilonul I Start-up 
Nation România – 500.000.000 lei și Pilonul II 
Start-up Nation Diaspora – 20.031.000 lei. 

Microîntreprinderile și IMM-urile eligibile 
trebuie să aibă capital social integral privat, iar 
persoanele care au calitatea de asociați/acționari 
sau administratori în mai multe societăți pot aplica în 
cadrul programului doar cu o singură societate. 

Codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită 
finanțare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 
X) și autorizat până la momentul plății cererii de 
rambursare, precum și la autorizarea funcționării 
persoanelor juridice, cu completările ulterioare.  

Solicitarea finanțării se face pe un singur cod 
CAEN, iar firmele sunt înființate de către persoane 
fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020. 

Firmele în cauză nu au datorii la bugetul 
general consolidat, atât pentru sediul social, cât și 
pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării 
administrative și de eligibilitate, întrucât solicitanții 
care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a 
accesa programul. 

De asemenea, firmele solicitante nu au 
depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe 
durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o 
întreprindere unică și de 100.000 Euro pe durata a 

trei exerciții financiare pentru beneficiarii care 
desfășoară activități de transport de mărfuri în contul 
terților sau contra cost.  

Plafoanele se aplică indiferent de forma 
ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și 
indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la 
bugetul de stat sau din fonduri comunitare. 

Este necesar ca, în urma ajutorului primit, să 
se creeze cel puțin un loc de muncă cu normă 
completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea 
în vigoare a acordului de finanțare și menține locul 
de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății 
ajutorului financiar nerambursabil (AFN). 

Firma trebuie să asigure  o cofinanțare în 
procent de minimum 5 % din valoarea eligibilă a 
proiectului, sub sancțiunea neacordării Alocației 
Financiare Nerambursabile. 

În ceea ce privește alocarea, finanțarea 
cererilor se realizează diferit. 

Pentru aplicanții care își asumă crearea și 
menținerea unui singur loc de muncă prin 
intermediul Programului se acordă maximum 
100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 
95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA 
pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului. 

Pentru aplicanții care își asumă crearea și 
menținerea a două locuri de muncă prin 
intermediul Programului se oferă maximum 200.000 
lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 95% din 
valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru 
societățile neplătitoare) aferente. 

Prin program se vor putea achiziționa 
echipamente tehnologice, spații de lucru, spații de 
producție și de prestări servicii și comerț, mijloace de 
transport, mobilier, aparatură birotică, salarii, utilități, 
servicii, pachete digitale, TVA, consultanță. 

Înscrierea în program se va face prin 
platforma granturi.imm.gov.ro. 

(Sursa: http://www.imm.gov.ro/ro/) 

http://www.granturi.imm.gov.ro/
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Acțiunile împotriva jurnaliștilor și 
apărătorilor drepturilor omului 

 
Comisia Europeană a adoptat măsuri pentru a 

îmbunătăți protecția jurnaliștilor și a apărătorilor 
drepturilor omului împotriva procedurilor abuzive. 

Procesele strategice împotriva mobilizării 
publice, cunoscute sub prescurtarea SLAPP -
Strategic lawsuits against public participation, 
reprezintă o formă specială de hărțuire utilizată în 
principal împotriva jurnaliștilor și a apărătorilor 
drepturilor omului pentru a preveni sau a penaliza 
acțiunile acestora de luare de atitudine cu privire la 
chestiuni de interes public.  

Directiva propusă are ca obiect acțiunile 
SLAPP în materie civilă, cu implicații transfrontaliere.  

Pe baza dispozițiilor, judecătorii vor putea să 
respingă acțiunile nefondate introduse împotriva 
jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului.  

Directiva prevede și mai multe garanții 
procedurale și căi de atac, cum ar fi despăgubiri 
pentru daune și sancțiuni disuasive pentru inițierea 
de procese abuzive.  

În același timp, Comisia adoptă o 
recomandare complementară pentru a încuraja 
statele membre să își alinieze normele naționale la 
legislația UE propusă și în ceea ce privește cauzele 
care nu au o dimensiune transfrontalieră și în ceea 
ce privește alte proceduri, nu doar în materie civilă.  

Recomandarea invită statele membre să ia o 
serie de alte măsuri, cum ar fi formarea și 
sensibilizarea, pentru a combate acțiunile SLAPP. 

Directiva propusă le oferă instanțelor și 
persoanelor care sunt ținta acestor acțiuni 
instrumente prin care să răspundă în cazul inițierii de 
proceduri judiciare vădit nefondate sau abuzive.  

Garanțiile propuse se vor aplica în cauzele 
civile cu implicații transfrontaliere.  

Se preconizează că de aceste garanții vor 
beneficia în special jurnaliștii și persoanele sau 
organizațiile implicate în apărarea drepturilor 
fundamentale și a unei serii de alte drepturi, cum ar 
fi drepturile în domeniul mediului și al climei, 
drepturile femeilor, drepturile persoanelor LGBTIQ, 
drepturile persoanelor cu origine rasială sau etnică 
minoritară, drepturile lucrătorilor sau libertățile 
religioase, dispozițiile vizând persoanele angajate în 
mobilizarea pe chestiuni de interes public.  

Garanțiile au ca obiectiv să asigure echilibrul 
dintre accesul la justiție și dreptul la viață privată, pe 
de o parte, și protecția libertății de exprimare și de 
informare, pe de altă parte. 

Principalele elemente ale propunerii sunt: 

 Respingerea rapidă a unei acțiuni 
judiciare vădit nefondate – instanțele vor putea lua 
o decizie timpurie de respingere a unei acțiuni în 
cazul în care este vădit nefondată.  

Într-o astfel de situație, sarcina probei îi va 
reveni reclamantului, care va trebui să dovedească 
instanței că acțiunea sa nu este nefondată. 

 Cheltuieli de procedură – reclamantul va 

suporta toate cheltuielile, inclusiv onorariile 
avocaților persoanei chemate în judecată, în cazul în 
care o cauză este respinsă ca abuzivă. 

 Despăgubiri – persoana care este ținta 

unei acțiuni SLAPP va avea dreptul de a solicita și 
de a obține despăgubiri integrale pentru daunele 
materiale și imateriale suferite. 

 Sancțiuni disuasive – pentru a împiedica 

reclamanții să inițieze proceduri judiciare abuzive, 
instanțele vor putea impune sancțiuni disuasive celor 
care inițiază astfel de cauze. 

 Protecția împotriva hotărârilor 
pronunțate de țări terțe – statele membre ar trebui 
să refuze recunoașterea unei hotărâri pronunțate 
într-o țară din afara UE împotriva unei persoane cu 
domiciliul pe teritoriul unui stat membru, în cazul în 
care se consideră că procedurile sunt vădit 
nefondate sau abuzive în temeiul legislației proprii.  

De asemenea, persoana care este ținta unei 
acțiuni SLAPP va putea solicita – în statul membru 
în care își are domiciliul – să i se acorde despăgubiri 
pentru daunele suferite și să i se acopere costurile 
suportate. 

Recomandarea Comisiei completează 
directiva și încurajează statele să se asigure că: 

 la nivel național există cadrele juridice 
ce prevăd garanțiile necesare, similare celor de la 
nivelul UE, pentru a soluționa cazurile de SLAPP 
care nu au o natură transfrontalieră.  

Acest lucru include asigurarea garanțiilor 
procedurale pentru respingerea rapidă a procedurilor 
judiciare vădit nefondate.  

Statele membre ar trebui să se asigure că 
normele lor aplicabile în materie de defăimare – unul 
dintre motivele cele mai des invocate pentru 
lansarea unei acțiuni SLAPP – nu au un impact 
nejustificat asupra libertății de exprimare, asupra 
existenței unui mediu deschis, liber și pluralist al 
mass-mediei și asupra mobilizării publice. 

 sunt disponibile cursuri de formare 
pentru profesioniștii din domeniul juridic și 
persoanele care pot fi ținta acestor acțiuni, astfel 
încât aceștia să își îmbunătățească cunoștințele și 
abilitățile pentru a face față în mod eficace 
procedurilor judiciare de acest tip.  

Rețeaua europeană de formare judiciară 
(EJTN) se va implica pentru a asigura coordonarea 
și diseminarea informațiilor în toate statele membre; 

 se vor organiza campanii de 
sensibilizare și de informare, astfel încât jurnaliștii 
și apărătorii drepturilor omului să poată recunoaște 
caracteristicile unei acțiuni SLAPP atunci când sunt 
ținta acesteia. 

 persoanele care sunt țintele acțiunilor 
SLAPP pot beneficia de sprijin individual și 
independent, cum ar fi cel oferit de cabinetele de 
avocatură care le oferă consiliere și reprezentare 
juridică pro bono. 

 începând cu 2023, vor trimite anual 
Comisiei date agregate colectate la nivel național 
cu privire la proceduri judiciare vădit nefondate sau 
abuzive împotriva mobilizării publice. 

Statele membre vor trebui să îi trimită 
Comisiei un raport cu privire la acțiunile prin care au 
dat curs recomandării la 18 luni de la adoptare. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
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Reuniunea miniștrilor de externe 
din statele NATO 

 
România va găzdui următoarea reuniune 

formală a miniștrilor de externe din statele membre 
NATO, în perioada 29-30 noiembrie. 

Anunțul a fost făcut la reuniunea recentă de la 
Bruxelles, fiind vorba astfel de prima reuniune în 
România a miniștrilor de externe ai NATO care va 
avea loc în România. 

Organizarea ei în România - prima întâlnire 
formală aliată după Summitul de la Madrid - este 
rezultatul demersurilor efectuate de diplomația 
română în ultimele luni și o recunoaștere a rolului, 
contribuției și profilului țării noastre în Alianță. 

În cadrul primei sesiuni desfășurate cu 
participarea miniștrilor de externe din statele 
partenere - Ucraina, Australia, Coreea de Sud, 
Georgia, Finlanda, Japonia, Suedia, Noua Zeelanda, 
și în prezența Înaltului Reprezentat pentru politica 
externă și de securitate al UE, discuțiile au fost 
concentrate pe implicațiile asupra securității globale 
și a provocărilor în urma agresiunii Rusiei asupra 
Ucrainei, precum și pe necesitatea continuării 
acțiunilor comune pentru susținerea ordinii 
internaționale bazate pe reguli. 

Șefii diplomațiilor din statele aliate au discutat 
despre intensificarea sprijinului pentru Ucraina. 

S-a pledat pentru "o agendă strategică nouă 
și inovativă a relațiilor Alianței cu partenerii săi, 
plecând de la realitatea, subliniată repetat de 
România în ultimii ani, pe fondul observarii atente a 
evoluțiilor de securitate generate de atitudinea tot 
mai asertiva a Rusiei, că securitatea euroatlantica nu 
poate fi protejată decât dacă vecinătatea NATO este 
stabilă și sigură". 

România a subliniat faptul că securitatea 
aliaților este intrinsec legată de cea a partenerilor din 
vecinătate, iar rezilienta partenerilor este apropiat 
conectată de cea a aliaților.  

S-a susținut necesitatea unei mai bune 
coordonari intre aliați privind sprijinul pentru Ucraina. 

De asemenea, s-a reiterat faptul că sprijinul 
practic pentru consolidarea rezilienței Republicii 
Moldova și Georgiei, trebuie să rămână o prioritate 
pentru toți partenerii, făcându-se referire și la 
sprijinul constant și substanțial acordat de România 
pentru Republica Moldova.  

În altă ordine de idei, s-a reiterat poziția 
României cu privire la necesitatea de a construi o 
apărare mai puternică pentru a avea o descurajare 
eficace pe Flancul Estic, în special la Marea Neagră. 

 În context, s-a solicitat aliaților 
implementarea rapidă a deciziilor Summitului 
extraordinar al NATO din 24 martie, în special 
crearea accelerată a Grupului de Luptă în România, 
care va constitui primul pas în direcția echilibrării 
prezenței NATO pe Flancul Estic. 

Totodată, s-a făcut referiri referit și la 
necesitatea implementării cu prioritate a celei de-a 
doua decizii importante a Summitului din martie – 
accelerarea procesului de transformare și adaptare 
la nivelul Alianței, de consolidare a posturii pe 
Flancul Estic, în mod deosebit la Marea Neagră. 

În acest context, s-a arătat că este necesară, 
pentru  consolidarea apărării și descurajării eficiente 
pe Flancul Estic, îmbunătățirea capacității de reacție 
și răspuns, a nivelului de pregătire a forțelor, pe 
termen mediu și lung, pe toate componentele – 
terestru, aerian și maritim. 

S-a subliniat, totodată, faptul că progresele în 
acest sens vor fi esențiale în perspectiva Summitului 
de la Madrid, iar implementarea acestor decizii este 
complementară adoptării noului Concept Strategic al 
NATO, aspect care a fost discutat în cadrul primei 
zile a reuniunii ministeriale a Alianței Nord-Atlantice. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
 

Capitalele incluziunii și diversității 
 

Comisia Europeană a anunțat câștigătorii 
primei ediții a premiului „Capitalele europene ale 
incluziunii și diversității”.  

Scopul inițiativei este de a pune în lumină 
metropolele, orașele și regiunile din UE care 
reprezintă un exemplu în ceea ce privește politicile 
favorabile incluziunii.  

Câștigătorii care provin din cinci state 
membre – Croația, Germania, România, Spania și 
Suedia – au primit recunoaștere pentru activitatea pe 
care au depus-o în vederea creării de societăți mai 
echitabile, promovând diversitatea și incluziunea în 
ceea ce privește sexul, originea rasială și etnică, 
religia și convingerile, dizabilitățile, vârsta, drepturile 
persoanelor LGBTIQ și integrarea romilor. 

Câștigătorul aurului la categoria „autorități 
locale cu mai mult de 50 000 de locuitori” este 
orașul Köln din Germania pentru strategia sa de 
consolidare a diversității și a incluziunii. 

Argintul a fost obținut de orașul Göteborg din 
Suedia, iar bronzul de orașul Barcelona din Spania.  

Câștigătorul aurului la categoria „autorități 
locale cu mai puțin de 50 000 de locuitori” este 
orașul Koprivnica din Croația pentru strategia sa de 
sprijinire a persoanelor cu dizabilități.  

Argintul a fost obținut de orașul Ingelheim am 
Rhein din Germania, iar bronzul de orașul Antequera 
din Spania.  

Câștigătorul aurului la cea de a treia 
categorie, respectiv categoria privind incluziunea 
romilor, este Andaluzia, Spania, pentru planul său 
cuprinzător de integrare a comunității rome.  

Argintul a fost obținut tot de Göteborg, iar 
bronzul de localitatea Grădinari din România. 

Lansat în cadrul Planului de acțiune al UE 
de combatere a rasismului pentru perioada 2020-
2025, ediția anuală a premiului „Capitalele europene 
ale incluziunii și diversității” se înscrie în activitatea 
Comisiei privind uniunea egalității. 

UE finanțează inițiative care urmăresc 
promovarea diversității și a incluziunii și combaterea 
inegalităților și a discriminării. 

Cu fonduri în valoare de 1,55 miliarde euro 
pentru 2021-2027, programul „Cetățeni, egalitate, 
drepturi și valori” (CEDV) este cel mai mare fond 
al UE care vizează promovarea drepturilor și 
valorilor în UE. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 

 

https://www.eudiversity2022.eu/ro/premiile/
https://www.eudiversity2022.eu/ro/premiile/
https://urbanista.de/en/project/cologne-perspectives-2030
https://urbanista.de/en/project/cologne-perspectives-2030
https://koprivnica.hr/eu-projekti/odrastanje-u-jednakosti-koprivnica-odjek-iv/
https://koprivnica.hr/eu-projekti/odrastanje-u-jednakosti-koprivnica-odjek-iv/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/inclusion/comunidad-gitana/paginas/neicga1620.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/inclusion/comunidad-gitana/paginas/neicga1620.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/stepping_up_action_for_a_union_of_equality_-_factsheet_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/stepping_up_action_for_a_union_of_equality_-_factsheet_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/stepping_up_action_for_a_union_of_equality_-_factsheet_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_ro
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_ro
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