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Condiții de muncă mai transparente și mai previzibile 
 

1 august, a fost termenul-limită până la care 
statele membre ale UE trebuie să transpună în 
legislația națională Directiva privind transparența și 
previzibilitatea condițiilor de muncă. 

Directiva prevede o extindere și o actualizare a 
drepturilor de muncă și a protecției de care 
beneficiază cei 182 de milioane de lucrători din UE. 

Odată cu noile reguli, lucrătorii vor avea dreptul 
la o mai mare previzibilitate în ceea ce privește 
condițiile lor de muncă, de exemplu privind sarcinile de 
serviciu și timpul de lucru.  

Aceștia vor avea și dreptul de a primi în timp util 
informații mai complete cu privire la aspectele 
esențiale ale muncii lor, precum locul de muncă și 
remunerația.  

Este o etapă importantă pentru o Europă socială 
puternică care contribuie la transformarea Pilonului 
european al drepturilor sociale într-o realitate 
tangibilă pentru cetățenii din întreaga UE. 

Directiva privind transparența și previzibilitatea 
condițiilor de muncă reprezintă un răspuns direct la 
evoluția rapidă a piețelor de muncă.  

Lucrătorii au dreptul la informații mai complete cu 
privire la condițiile de angajare și la o mai mare 
previzibilitate în viața lor de zi cu zi.  

Noile reguli vor contribui la garantarea unor 
locuri de muncă de calitate, la asigurarea unei anumite 
stabilități pentru lucrători și le va permite acestora să 
își planifice viața. 

Drepturile și protecția lucrătorilor sunt extinse și 
actualizate la noua lume a muncii 

Prin Directiva privind transparența și 
previzibilitatea condițiilor de muncă, lucrătorii din UE 
vor beneficia de următoarele drepturi: 

 informații mai complete cu privire la 
aspectele esențiale ale muncii lor, comunicate rapid și 
în scris; 

 o limitare a duratei perioadei de probă de 
la începutul unui contract de muncă, care nu va putea 
depăși șase luni; 

 posibilitatea de a exercita în paralel o altă 
activitate profesională pentru un alt angajator; orice 
restricții ale acestui drept trebuie să fie justificate prin 
motive obiective; 

 comunicarea în avans, într-un termen 
rezonabil, a orelor și zilelor de referință în care 
munca va trebui să fie efectuată – în special pentru 
lucrătorii cu programe de lucru imprevizibile și în caz 
de muncă la cerere; 

 măsuri eficace vizând să prevină 
recurgerea abuzivă la contracte de muncă cu „zero 
ore” de lucru; 

 să primească un răspuns scris la o cerere 
de transfer către un alt loc de muncă mai sigur; 

 să beneficieze de formare obligatorie 
gratis, legată de locul de muncă, pe care angajatorul 
trebuie să le-o asigure. 

Conform estimărilor, 2-3 milioane de lucrători 
suplimentari, angajați în forme de muncă precare și 
atipice, inclusiv munca cu fracțiune de normă, munca 
temporară și la cerere, vor beneficia acum de dreptul 
la informare cu privire la condițiile lor de muncă și de o 
nouă protecție, cum ar fi dreptul la o mai mare 
previzibilitate a timpului lor de lucru.  

În același timp, directiva respectă flexibilitatea 
formelor de muncă atipice, păstrând astfel beneficiile 
acestora pentru lucrători și angajatori. 

De asemenea, directiva va aduce efecte pozitive 
pentru angajatori prin asigurarea faptului că protecția 
lucrătorilor rămâne în concordanță cu cele mai recente 
evoluții de pe piețele forței de muncă, prin reducerea 
obstacolelor administrative pentru angajatori, de 
exemplu făcând posibilă transmiterea informațiilor pe 
cale electronică, și prin crearea unor condiții de 
concurență echitabile pentru toți angajatorii din UE, 
ceea ce va permite o concurență loială pe baza 
aceluiași nivel minim de drepturi ale lucrătorilor. 

 
Ca etapă următoare, Comisia va evalua 

exhaustivitatea și conformitatea măsurilor naționale 
notificate de fiecare stat membru și va lua măsuri dacă 
este necesar. 

Pilonul european al drepturilor sociale 
enumeră „locuri de muncă sigure și adaptabile” și 
„informații privind condițiile de angajare și protecția în 
caz de concediere” printre principiile esențiale pentru 
condiții echitabile.  

Acesta prevede că lucrătorii au dreptul de a fi 
informați în scris, la încadrarea în muncă, cu privire la 
drepturile și obligațiile lor care decurg din raportul de 
muncă, inclusiv pe durata perioadei de probă. 

Noua Directivă privind transparența și 
previzibilitatea condițiilor de muncă (UE/2019/1152) 
înlocuiește Directiva privind declarația scrisă 
(91/533/CEE) din 1991 care acordă persoanelor care 
se angajează într-un nou loc de muncă dreptul de a fi 
notificate în scris cu privire la aspectele esențiale ale 
raportului lor de muncă. 

(Sursa: www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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Echilibrul dintre viața profesională 
și cea privată  

 
Toate statele membre trebuie să aplice normele 

instituite la nivelul UE pentru a îmbunătăți 
echilibrul dintre viața profesională și cea privată a 
părinților și îngrijitorilor, adoptate în 2019. 

Normele stabilesc standarde minime privind 
concediul de paternitate, concediul pentru creșterea 
copilului și concediul de îngrijitor, precum și drepturi 
suplimentare, cum ar fi dreptul de a solicita formule 
flexibile de lucru, care vor ajuta persoanele în cauză 
să își continue atât cariera, cât și viața de familie fără 
a sacrifica una dintre acestea în favoarea celeilalte. 

 
Adăugându-se drepturilor deja existente în ceea 

ce privește concediul de maternitate, noile drepturi au 
fost obținute în cadrul Pilonului european al 
drepturilor sociale, iar introducerea lor este un pas 
esențial către construirea unei Uniuni a egalității. 

Directiva privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată urmărește să sporească 
participarea femeilor pe piața forței de muncă și) 
utilizarea concediilor din motive familiale și a 
formulelor flexibile de lucru.  

În ansamblul UE, rata de ocupare în rândul 
femeilor este cu 10,8 % mai mică decât al bărbaților. 

În plus, doar 68 % dintre femeile cu 
responsabilități familiale lucrează, comparativ cu 81 % 
dintre bărbații cu aceleași responsabilități.  

Directiva le oferă lucrătorilor perioade de 
concediu pentru a se ocupa de membrii familiei care 
au nevoie de sprijin și garantează, în general, că 
părinții și îngrijitorii își pot concilia viața profesională cu 
cea de familie. 

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

Populația rezidentă în România 
 

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat o 
serie de date care arată că, la 1 ianuarie 2022, 
populația rezidentă a României a fost de 19.038.098 
persoane, în scădere cu 163,6 mii persoane față de 1 
ianuarie 2021. 

Cauza principală a acestei scăderi o reprezintă 
sporul natural negativ (numărul persoanelor decedate 
depășind numărul născuților-vii cu 156 mii persoane); 
aceasta valoare se ajustează cu numărul nașterilor și 
deceselor care au fost declarate tardiv la oficiile de 
stare civilă. 

Populația urbană, precum și cea de sex feminin 
sunt majoritare (54,0 %, respectiv 51,1 %).  

Fenomenul de îmbătrânire demografică continuă 
să se accentueze, ridicându-se la 123,6 persoane 
vârstnice la 100 de tineri sub 15 ani, ecartul dintre 

populația vârstnică de 65 ani și peste și populația 
tânără de 0-14 ani ajungând la 709 mii persoane (3 
708 mii față de 2 999 mii persoane), în creștere față 
de 678 mii persoane la 1 ianuarie 2021. 

Raportul de dependență demografică a crescut 
de la 54,0 la 54,4 persoane tinere și vârstnice la 100 
persoane adulte. 

Soldul migrației internaționale temporare de 
lungă durată a fost negativ (-16.100 persoane).  

La 1 ianuarie 2022, populația rezidentă din 
mediul urban a fost de 10281 mii persoane, în scădere 
cu 0,1 % față 1 ianuarie 2021.  

Populația feminină la 1 ianuarie 2022 a fost de 9 
728 mii persoane, în scădere cu 0,9 % față de aceeași 
dată a anului precedent. 

Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, 
c remarcându-se creșterea ponderii populației 
vârstnice (de 65 ani și peste).  

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de 
la 122,4 (la 1 ianuarie 2021) la 123,6 persoane 
vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2022). 

Ponderea populației de 0-14 ani în total populație 
a stagnat la 15,8 %, în timp ce ponderea populației de 
65 ani și peste în total populație a înregistrat o 
creștere de 0,2 puncte procentuale (de la 19,3 % în 
2021 la 19,5 % la 1 ianuarie 2022).  

Astfel, raportul de dependență demografică a 
crescut de la 54,0 (la 1 ianuarie 2021) la 54,4 
persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte (la 
1 ianuarie 2022). 

INS concluzionează că România continuă să fie 
o țară de emigrare, fenomenul constituind cea de a 
doua cauză principală a reducerii populației țării.  

Soldul migrației internaționale în anul 2021 a fost 
negativ, numărul emigranților depășind numărul 
imigranților cu puțin peste 16 mii persoane. 

 
În cursul anului 2021, bărbații au emigrat într-o 

proporție mai mare decât femeile (50,2 %).  
Și în rândul imigranților, bărbații au fost majoritari 

(54, 7%). 
(Sursa: www.euractiv.ro) 
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Secetă în Europa 
 

Potrivit celui mai recent raport al Centrului 
Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei, intitulat 
„Secetă în Europa – august 2022”, care prezintă o 
evaluare actualizată bazată pe datele și analizele 
Observatorului european al secetei, situația privind 
seceta rămâne gravă în multe regiuni ale Europei. 

Evoluția și impactul secetei prelungite din UE 
confirmă situația îngrijorătoare din iulie 2022: pe 47 % 
din teritoriul UE încă se îndeplinesc condiții de 
avertizări meteo, ceea ce înseamnă că precipitațiile au 
fost mai mici decât de obicei, iar umiditatea solului 
este deficitară, iar 17 % din UE este în stare de alertă, 
ceea ce înseamnă că și vegetația și culturile prezintă 
efectele negative ale secetei.  

Cumulativ, 64 % din Europa se află sub 
avertizare sau alertă, ceea ce contribuie, de 
asemenea, la extinderea pe scară largă a zonelor 
aflate în pericol de incendiu, în întreaga UE. 

Combinația dintre seceta severă și valurile de 
căldură a creat un stres fără precedent asupra 
nivelului apei în întreaga UE.  

Se constată, astfel, că Europa se confruntă, în 
prezent, cu un sezon al incendiilor de vegetație cu 
mult peste medie, cu un impact important asupra 
producției vegetale.  

 
Schimbările climatice sunt, fără îndoială, din ce în 

ce mai vizibile în fiecare an, iar Comisia Europeană și 
oamenii săi de știință depun eforturi neobosite pentru 
a cartografia și a studia această criză cu ajutorul celor 
mai bune tehnologii disponibile, atât din spațiu, cât și 
de pe teren, și conduc eforturile de protejare a 
mediului nostru și a cetățenilor noștri în situații de 
urgență. 

Stresul cauzat de lipsa apei și a căldurii 
accentuează în mod semnificativ perspectivele 
negative privind randamentul culturilor de vară, astfel 
cum se raportează în Buletinul MARS al JRC din 
august 2022.  

Previziunile actuale privind randamentul la nivelul 
UE pentru porumbul boabe, boabele de soia și 
floarea-soarelui sunt următoarele: cu 16 %, 15 % și 
12 % sub media pe 5 ani.  

Deficitul grav de precipitații a afectat aproape 
toate râurile din întreaga Europă, cu un impact negativ 
asupra sectorului energetic, atât asupra 
hidrocentralelor, cât și asupra sistemelor de răcire ale 
altor tipuri de centrale electrice, precum și asupra 
transportului fluvial.  

Mai multe state membre ale UE au luat măsuri de 
restricționare a aprovizionării cu apă, deoarece 
aprovizionarea cu apă încă poate fi compromisă în 
săptămânile următoare.  

Până în noiembrie 2022, în regiunea euro-
mediteraneeană de vest este probabil ca vremea să 
fie mai caldă și mai uscată decât de obicei.  

În ultimele zile, precipitațiile au atenuat condițiile 
de secetă în unele regiuni ale Europei, dar au adus noi 
provocări deoarece, în unele zone, s-au manifestat 
sub forma unor furtuni severe. 

Potrivit experților, seceta actuală pare să fie  cea 
mai gravă din ultimii cel puțin 500 de ani.  

Datele finale de la sfârșitul sezonului vor 
confirma această evaluare preliminară.  

Centrul Comun de Cercetare produce informații 
în timp real privind seceta prin intermediul 
observatoarelor european și global ale secetei (EDO și 
GDO), care fac parte din Serviciul Copernicus de 
gestionare a situațiilor de urgență (CEMS).  

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

1,5 miliarde de euro pentru irigații 
 
Recent a fost adoptată Hotărârea privind 

reacordarea recunoașterii caracterului de utilitate 
publică a unor amenajări de irigații sau a părților de 
amenajări de irigații, precum şi pentru modificarea şi 

completarea HG nr. 793/2016 pentru aprobarea 
Programului național de reabilitare a infrastructurii 
principale de irigații din România (PNI). 

Suma destinată Programului are o valoare de 1,5 
miliarde euro, reprezentând fonduri de la bugetul 
național, care vor fi alocate până în anul 2027.  

Prin prezentul act normativ se aprobă lista pentru 
amenajările de irigații pentru care se reacordă caracterul 
de utilitate publică, dar și modificarea Programului 
național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații. 

Actul normativ vizează următoarele acțiuni: 
 creșterea viabilității economice a sistemelor de 

irigații, prin amenajări de irigații noi: de la 101 la 189, 
sporind astfel suprafața irigată de la 1.800.679 ha la 
2.616.859 ha; 

 înființarea a 50 de amenajări de desecare şi 
drenaj cu suprafața de 695.142 ha; 

 creșterea numărului de amenajări de irigații de la 
89 (inclusiv Canalul Siret Bărăgan etapa I, între km 
0+000 şi km 14+570) la 156 (inclusiv Canalul Siret 
Bărăgan etapa I între km. 0+000-km.23+372); 

 majorarea numărului de organizații ale 
utilizatorilor de apă pentru irigații de la 531 la 666; 

 modificarea perioadei de implementare a PNI, 
respectiv până la sfârșitul anului 2027, complementar cu 
viitoarea programare în cadrul Planului Național 
Strategic, prin care se vor sprijini investițiile în 
infrastructura secundară de irigații, precum şi investițiile 
în sistemele de irigații la nivelul fermei, cu suma de 500 
milioane euro din fonduri europene. 

 schimbarea titlului programului, astfel: Programul 
național de reabilitare şi/sau înființare a infrastructurii 
principale de irigații şi infrastructurii de desecare şi 
drenaj. 

Prin acest program, MADR își propune ca sistemul 
de irigații din România să poată beneficia de un sprijin 
financiar mult mai mare, fiind astfel îmbunătățite condițiile 
de dezvoltare și creștere, precum și obținerea de cantități 
mărite de producție la hectar. 

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

https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202208_Europe.pdf
https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127964
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127964
https://edo.jrc.ec.europa.eu/
https://edo.jrc.ec.europa.eu/gdo
https://emergency.copernicus.eu/
https://emergency.copernicus.eu/
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Relaxarea măsurilor de agricultură 
verde 

 

În opinia unor țări, Comisia Europeană lasă deciziile 
dificile pe umerii statelor membre, atâta timp cât 
executivul UE a decis mai multă flexibilitate în ceea ce 
privește regulile agriculturii durabile până în 2023. 

Comisia a anunțat în iulie că va relaxa temporar, 
timp de un an, anumite cerințe de mediu consacrate în 
politica agricolă comună (PAC), programul masiv de 
subvenții pentru agricultură al UE. 

Decizia de a acorda aceste așa-numite derogări este 
menită să ajute la creșterea producției interne, pe măsură 
ce piețele alimentare globale sunt zdruncinate de invazia 
Ucrainei de către Rusia. 

În loc să-și asume responsabilitatea pentru o politică 
agricolă durabilă în sine, Comisia dă banii statelor , 
adăugând că derogările ar trebui tratate cu prudență. 

De obicei, toate statele membre au obligația de a 
lega o parte din subvențiile UE pentru agricultură de așa-
numitele cerințe de condiționalitate. 

Potrivit derogărilor acordate de Comisie, până la 
sfârșitul lui 2023, țările pot decide să suspende unele din 
reguli, precum renunțarea la a scoate anumite terenuri 
din circuitul agricol, pentru refacere sau rotația culturilor. 

Suspendarea acestor obligații de mediu ar putea 
ajuta fermierii să crească producția pe termen scurt, dar 
ar putea avea anumite efecte negative asupra climei și 
protecției biodiversității.  

Se consideră că executivul UE lasă intenționat în 
sarcina guvernelor naționale realizarea unui compromis 
între costurile și beneficiile suspendării regulilor verzi, în 
ciuda faptului că protecția climei și a biodiversității este 
condiția prealabilă pentru agricultura comunitară. 

În timp ce oficialii din anumite țări s-au exprimat 
anterior în favoarea unei mai mari flexibilități a rotației 
culturilor, pe care a numit-o un pas rezonabil, s-a afirmat, 
în repetate rânduri, și opoziția puternică față de 

reintroducerea în circuit a unor terenuri pârloagă, 
invocând „consecințele de amploare pentru biodiversitate. 

S-a criticat și faptul că Comisia a trecut cu vederea 
cea mai mare pârghie pentru asigurarea aprovizionării 
globale cu alimente, respectiv producerea de mai puține 
furaje și biocombustibili pentru a utiliza terenurile agricole 
în special pentru producția de hrană umană. 

 
Aici se află potențialul cu adevărat mare care 

trebuie folosit pentru a învinge foamea. 
Propunerea exclude plantarea de culturi legate de 

hrana animalelor (porumb, soia, etc.), concentrându-se 
pe „ce este strict necesar pentru a răspunde 
preocupărilor de securitatea alimentară globală.  

În ciuda protestelor, opoziția față de propunerea 
Comisiei este puțin probabil să aibă un impact 
semnificativ la nivelul UE, mai ales că Bruxelles-ul are de 
partea sa cea mai mare parte a statelor membre. 

În timpul celei mai recente întâlniri, majoritatea 
miniștrilor naționali ai agriculturii au convenit ca 
executivul UE ar trebui să acorde mai multă flexibilitate 
regulilor de mediu ale PAC în fața războiului din Ucraina 
în curs, la fel cum o face cu noile derogări dezvăluite. 

La nivel național, însă, există, de exemplu, teama  
că Germania nu va exploata pe deplin noua flexibilitate 
permisă de Comisie. 

În acest sens, se va lua în considerare condițiile-
cadru pentru implementarea deciziilor Comisiei, în 
cooperare cu cabinetul guvernamental, regiunile și părțile 
interesate, asigurându-se să nu pună sustenabilitatea și 
securitatea alimentară una împotriva celeilalte. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
 

Mașini noi electrice și hybrid 
 

Vânzarea autoturismelor electrice și hybrid a depășit anul acesta, pentru prima dată, vânzarea autoturismelor cu 
motoare diesel, creștere datorată stimulentelor acordate prin Programul Rabla PLUS, derulat de minister prin AFM. 

Aceste date au fost prezentate la o întâlnire a ministrului mediului cu reprezentanții Asociației Producătorilor și 
Importatorilor de Automobile (APIA), în care s-a discutat despre evoluția pieței auto din România, din perspectiva 
posibilităților de îmbunătățire a programelor de stimulare a pieței autoturismelor nepoluante.  

Analiza înmatriculărilor autoturismelor, funcție de tipul de motorizare, arată că, în primele 7 luni din 
2022,autoturismele electrificate (full electric, hybrid plug-in și full hybrid) au o creștere de 106,4 %, realizând o cotă de 
piață de 20,7 % și că, în paralel, înmatriculările autoturismelor echipate cu motoare diesel înregistrează o scădere de 
29,3 % față de primele șapte luni din 2021 și dețin o cotă de 14,1 % din total. 

Motorizările pe benzină înregistrează o creștere de 10,1 % față de perioada similară din 2021, ajungând, astfel, la o 
pondere de 65,3 %., în timp ce mașinile electrice (Full Electric) au ajuns sa reprezinte 7.9 % din piața românească, față 
de aceeași perioadă a anului 2021, când reprezentau doar 1.9 %. 

Cifrele arată că ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul erei diesel, fiind primul an pentru România în care se 
cumpără mai multe mașini verzi decât autoturisme diesel. 

Este o tendință atât la nivel european, cât și la nivel național unde, în ambele cazuri, constatăm o scădere a 
vânzărilor mașinilor diesel cu aproape 30 %, în prima parte acestui an. 

Dacă ne uităm la autoturismele full electrice, se vede o evoluție și mai spectaculoasă, o creștere a cotei de piață cu 
300 % în primele șapte luni, față de aceeași perioadă a anului trecut.  

Este un semnal că, pe de o parte, românii încep să înțeleagă din ce în ce mai bine importanța transportului 
nepoluant, pe de altă parte, este rezultatul clar al programului Rabla Plus.  

De altfel, pentru prima dată avem în România o planificare multianuală, cu accent pe creșterea stimulării pieței de 
auto verzi în următorii ani, în prezent lucrându-se și la un nou program de stimulare a achiziției automobilelor electrice, 
destinat automobilelor din sectorul comercial. 

Se lucrează și la studiile de impact și la analiza pieței împreună cu reprezentanții producătorilor și ai importatorilor 
auto și se va lansa Rabla Plus pentru flote comerciale în 2023. 

(Sursa: www.euractiv.ro)
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Poluarea crește riscul de infarct 
 

Poluarea aerului sufocă vasele inimii și poate 
provoca infarcte chiar și la persoanele cu artere coronare 
sănătoase, adică fără plăci de ateroscleroză, crescând 
riscul de ischemie de până la 11 ori la cei care sunt mai 
expuși la particule fine. 

Un studiu realizat de Fundația Spitalului Policlinico 
Gemelli Irccs și Universitatea Catolică din Roma, 
prezentat la congresul Societății Europene de Cardiologie 
(ESC) de la Barcelona și publicat în "Journal of the 
American College of Cardiology" demonstrează, pentru 
prima dată, că smogul poate provoca un spasm prelungit 
al vaselor care hrănesc mușchiul inimii, lezându-le chiar 
și pe cele "curate" și provocând astfel un atac de cord. 

Cercetarea, semnată de Rocco Antonio Montone și 
Filippo Crea, a studiat riscul de infarct cauzat de aerul 
poluat la cei mai expuși la PM2,5, particule produse mai 
ales de gazele de eșapament ale vehiculelor, 
demonstrând că acestea provoacă un spasm al arterelor 
coronare care taie fluxul de sânge către miocard, ducând 
la moartea mușchiului inimii din cauza sufocării vaselor. 

Fenomenul a fost pe 287 de pacienți, dintre care 
56 % au fost afectați de ischemie miocardică cronică 
necaracterizată de plăci de ateroscleroză, în timp ce 
44 % suferiseră deja un atac de cord având vasele 
coronariene sănătoase.  

Expunerea acestora la aerul poluat a fost 
determinată pe baza domiciliului.  

Toți au fost supuși angiografiei coronariene, timp în 
care s-a efectuat un test generator de acetilcolină, care la 
61 % dintre participanți a rezultat pozitiv, pozitivitatea 
fiind mult mai frecventă la pacienții expuși aerului poluat. 

Rezultă că limitarea expunerii la poluare ar putea 
reduce riscul de evenimente cardiovasculare. 

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

 
Monitorizarea pădurilor 

 

Comisia a lansat o consultare publică online 
referitoare la viitoarea propunere legislativă privind un 
nou cadru al UE pentru monitorizarea pădurilor și 
planurile strategice, astfel cum se prevede în Strategia 
UE pentru păduri pentru 2030. 

Se urmărește elaborarea unui cadru de observare a 
pădurilor la nivelul UE, cu scopul de a oferi acces liber la 
informații detaliate, exacte, periodice și în timp util cu 
privire la starea și gestionarea pădurilor din UE. 

Pădurile sunt supuse unei presiuni enorme, cu toții 
fiind martori ai incendiilor de vegetație din această vară. 

În plus, pe lângă schimbările climatice și efectele lor, 
pădurile suferă și din cauza pierderii biodiversității, a 
utilizării sporite a terenurilor, a dăunătorilor și a 
intensificării exploatării forestiere. 

Noua inițiativă privind monitorizarea pădurilor și 
planurile strategice va asigura disponibilitatea la timp a 
unor informații exacte cu privire la pădurile din UE, astfel 
încât factorii de decizie, silvicultorii și administratorii de 
terenuri să poată lua măsuri rapide și decisive ca răspuns 
la noile presiuni asupra pădurilor. 

Pe lângă îmbunătățirea monitorizării pădurilor, 
informațiile colectate prin observarea pădurilor vor 
conduce la un proces decizional bazat într-o mai mare 
măsură pe date privind pădurile.  

Acest rezultat preconizat constituie un element 
esențial pentru sporirea încrederii publicului în ceea ce 
privește gestionarea pădurilor, reducerea exploatării 

forestiere ilegale, stimularea și recompensarea unei 
gestionări mai durabile a pădurilor și sprijinirea adaptării 
pădurilor la schimbările climatice. 

Această inițiativă va contribui, de asemenea, la 
dezvoltarea unei Europe pregătite pentru era digitală, 
deoarece va capacita cetățenii, întreprinderile și 
administrațiile, oferindu-le acces la date armonizate 
privind pădurile și utilizând mai bine tehnologiile digitale. 

Prin Pactul verde european se solicită luarea de 

măsuri pentru a se îmbunătăți cantitatea și calitatea 
pădurilor, astfel încât UE să își poată atinge obiectivul de 
neutralitate climatică și de creare a unui mediu sănătos.  

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

 

Proiecte pentru economia circulară 
  

Guvernul a aprobat un Mecanism de acordare a 
sprijinului financiar de la bugetul de stat prin instituirea 
schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către 
economia circulară, proiect inițiat de Ministerul Economiei. 

Scopul acestui mecanism de sprijin financiar este 
acela de a dezvolta sectoare industriale noi, dar și de a 
revaloriza resursele deja existente, reduse  la stadiul de 
deșeuri, care poluează  întreg teritoriul național.  

În același timp, componenta de cercetare și 
dezvoltare a proiectului va permite obținerea unui avantaj 
competitiv, precum şi cea care prevede eficientizarea 
activităților prin digitalizare. 

Dezvoltarea durabilă presupune, printre altele, şi 
tranziția către o economia circulară, aceasta 
reprezentând unul dintre obiectivele pe care țara noastră 
și l-a asumat ca stat membru al Uniunii Europene. 

Este nevoie de o strategie națională, adaptată la 
realitățile economiei românești, dar și de o modalitate de 
a stimula industria să parcurgă această tranziție.  

De aceea, s-a creat un mecanism de sprijin 
financiar prin Programul de Tranziție către Economia 
Circulară pentru industria prelucrătoare.  

E vorba de un sprijin financiar între 15.000 și 
200.000 de euro din partea statului, pentru companiile 
care doresc să investească în proiecte care reduc 
volumul deșeurilor și reușesc totodată să creeze materia 
primă pentru crearea unui lanţ de producţie integrat. 

Mecanismul prevede ca suma maximă acordată 
unui beneficiar de la bugetul de stat pentru un interval de 
până la 16 luni să fie egală cu echivalentul în lei a 
200.000 euro, cu plata eşalonată, pe bază de documente 
justificative, suma minimă fiind echivalentul a 15.000 euro.  

Proiectele acceptate vor fi finanțate în limita 
fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetele 
anuale ale Ministerului Economiei.  

Cheltuielile vor fi suportate 85 % de la bugetul de 
stat, restul de 15% din surse proprii ale beneficiarilor. 

Conform criteriilor stabilite de actul normativ, vor 
primi finanțare companiile care desfășoară activități de 
transfer tehnologic pentru consolidarea economiei 
circulare; dezvoltarea activităților de cercetare-inovare, 
proiectare ecologică a produselor și serviciilor care să 
promoveze principiile economiei circulare; înființarea 
și/sau dotarea și operarea de centre de reparații și 
recondiționare a bunurilor; dezvoltarea activităților de 
reciclare a deșeurilor etc. 

În perioada următoare Ministerul Economiei va 
lansa Ghidul solicitantului, care va stabili modul de 
derulare a programului de finanțare și pașii pe care 
companiile trebuie să îi parcurgă pentru accesarea 
acestor fonduri. 

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

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13396-EU-forests-new-EU-Framework-for-Forest-Monitoring-and-Strategic-Plans_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/forest-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/forest-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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Sprijin pentru producția de hidrogen 
 

Comisia Europeană a aprobat o schemă de 
ajutoare de stat pentru România  de 149 de milioane euro 
pusă la dispoziție prin intermediul „MRR” pentru a sprijini 
producția de hidrogen din surse regenerabile.  

Scopul măsurii este să contribuie la dezvoltarea 
hidrogenului din surse regenerabile, în conformitate cu 
obiectivele Strategiei UE pentru hidrogen și cu Pactul 
verde al UE. 

Schema va contribui și la obiectivele planului 
REPowerEU de a reduce dependența de combustibilii 

fosili din Rusia și de a accelera tranziția verde. 
Această schemă, în valoare de 149 de milioane 

euro, permite României să își consolideze capacitățile de 
producție de hidrogen din surse regenerabile, limitând în 
același timp posibile denaturări ale concurenței.  

Măsura va contribui la realizarea Strategiei UE 
pentru hidrogen și a ambițiilor Pactului verde european. 
Mai mult decât atât, măsura va ajuta România să 
înlocuiască gazele naturale, cărbunele și petrolul din 
industriile greu de decarbonizat și din transporturi și să își 
reducă dependența de combustibilii fosili importați, în 
conformitate cu planul REPowerEU. 

Schema notificată de România, care se va 

desfășura până la 31 decembrie 2023, va fi finanțată 
parțial prin Mecanismul de redresare și reziliență, în urma 
evaluării pozitive de către Comisie a Planului de 
redresare și reziliență al României și a adoptării 

acestuia de către Consiliu. 
Schema va sprijini construcția de noi instalații 

pentru producția de hidrogen din surse regenerabile, cu 
scopul de a realiza, până la 31 decembrie 2025, 
capacități de producție a hidrogenului din surse 
regenerabile de cel puțin 100 MW în instalații de 
electroliză care să producă cel puțin 10 000 de tone de 
hidrogen pe an. 

Schema este deschisă întreprinderilor de toate 
dimensiunile care își desfășoară activitatea în domeniul 
producției de hidrogen sau de energie electrică, cât și din 
domeniul energiei, inclusiv asociațiilor sau parteneriatelor 
formate de actorii respectivi.  

În cadrul schemei, sprijinul va fi acordat sub formă 
de granturi directe.  

Valoarea maximă a ajutorului care poate fi acordat 
fiecărui proiect nu va depăși 50 de milioane euro. 

Proiectele vor fi selectate printr-o procedură de 
ofertare transparentă și nediscriminatorie, în cadrul căreia 
beneficiarii vor concura pentru cea mai mică valoare a 
ajutorului pe MW de capacitate de electroliză instalată, 
prima cerere de proiecte fiind lansată în luna iunie 2022.  

Comisia a evaluat măsura în temeiul normelor UE 
privind ajutoarele de stat, în special al articolului 107 
alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene („TFUE”), care permite țărilor UE să 
sprijine dezvoltarea anumitor activități economice în 
anumite condiții, precum și în temeiul Orientărilor din 
2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția 
mediului și energie. 

Comisia a constatat că schema facilitează 
dezvoltarea anumitor activități economice, în special 
producția de hidrogen din surse regenerabile, că are un 
„efect stimulativ”, deoarece beneficiarii nu ar efectua 
investițiile în hidrogenul din surse regenerabile în aceeași 
măsură în absența sprijinului public, dar și are un impact 
limitat asupra concurenței și a schimburilor comerciale în 
cadrul UE.  

În special, schema este necesară și adecvată 
pentru producția de hidrogen din surse regenerabile. 

Schema este proporțională, întrucât nivelul 
ajutorului corespunde nevoilor de finanțare efective.  

În plus, vor fi instituite garanțiile necesare care să 
limiteze ajutorul la minimum, inclusiv o procedură de 
ofertare concurențială pentru acordarea ajutorului. 

Schema generează efecte pozitive care 
compensează orice eventuală denaturare a concurenței 
și a schimburilor comerciale în UE. 

Pe acest temei, Comisia a aprobat măsura în 
temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat. 

Reamintim faptul că toate investițiile și reformele 
care implică ajutoare de stat, inclusiv cele incluse în 
planurile naționale de reziliență și redresare prezentate în 
contextul MRR, trebuie notificate Comisiei spre aprobare 
prealabilă, cu excepția cazului în care fac obiectul uneia 
dintre normele de exceptare pe categorii a ajutoarelor. 

 
Comisia evaluează cu prioritate măsurile care 

implică ajutor de stat cuprinse în PNRR prezentate în 
contextul MRR și a oferit orientări și sprijin statelor 
membre în etapele pregătitoare ale planurilor naționale, 
pentru a facilita implementarea rapidă a MRR.  

În același timp, Comisia se asigură, în decizia sa, 
că sunt respectate normele aplicabile privind ajutoarele 
de stat, pentru a menține condiții de concurență echitabile 
pe piața unică și pentru a garanta că fondurile MRR sunt 
utilizate astfel încât să reducă la minimum denaturarea 
concurenței și să nu se excludă investițiile private. 

Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat 
pentru climă, protecția mediului și energie oferă 

informații privind modul în care Comisia va evalua 
compatibilitatea măsurilor de protecție a mediului. 

Aceste orientări, aplicabile din luna ianuarie 2022, 
creează un cadru favorabil flexibil, adecvat scopului, 
menit să ajute statele membre să ofere sprijinul necesar 
pentru atingerea obiectivelor Pactului verde bine 
direcționat și eficient din punctul de vedere al costurilor. 

Normele asigură alinierea la obiectivele și țintele 
importante ale UE stabilite în Pactul verde european și la 
alte modificări recente aduse reglementărilor din 
domeniile energiei și mediului și țin seama de importanța 
sporită a protecției climei. 

Normele includ secțiuni referitoare la ajutoarele 
pentru energia din surse regenerabile, măsurile de 
eficiență energetică, ajutoarele pentru mobilitatea curată, 
infrastructura, economia circulară, reducerea poluării, 
protecția și refacerea biodiversității, precum și la măsurile 
de asigurare a securității aprovizionării cu energie, sub 
rezerva anumitor condiții. 

Versiunea neconfidențială a deciziei (cu numărul de 
caz SA.102003) va fi disponibilă în Registrul ajutoarelor 
de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurența, 

de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme 
legate de confidențialitate.  

Buletinul informativ electronic Competition Weekly 
e-News conține lista deciziilor referitoare la ajutoare de 
stat publicate recent pe internet și în Jurnalul Oficial. 

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

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-systems-integration/hydrogen_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/recovery-and-resilience-plan-romania_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/recovery-and-resilience-plan-romania_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:12008E107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:12008E107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52022XC0218(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52022XC0218(03)
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
https://competition-policy.ec.europa.eu/index_en
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Programului Iluminat Public 
  

Administrația Fondului pentru Mediu - AFM a 
transmis faptul că, din16 august 2022, unitățile 
administrativ-teritoriale care doresc să participe în cadrul 
Programului Iluminat Public își pot crea conturile de 
utilizator în aplicația informatică pusă la dispoziție pe site. 

Conturile create și utilizate pentru înscrierea în 
cadrul Programului Iluminat public aferente sesiunii din 
anul 2021 rămân valabile și pot fi accesate pentru 
depunerea cererilor de finanțare. 

Ulterior, solicitanții vor depune cererile de finanțare, 
împreună cu documentația aferentă, în aplicația 
informatică prin intermediul conturilor de utilizator create. 

Bugetul alocat sesiunii de finanțare este de 
500.000.000 lei. 

Finanțarea se acordă în procent de maximum 100% 
din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în 
limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie 
de solicitanți. 

Programul se adresează unităților administrativ-
teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau 
municipiu care pot beneficia de fonduri până la maximum 
50 milioane lei, în funcție de categoria unității 
administrativ-teritoriale. 

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

 

Casa de Comerț Unirea 
 

Guvernul a definitivat cadrul legislativ pentru 
operaționalizarea Casei de Comerț Unirea. 

Astfel, executivul a decis să adopte Ordonanța de 
Urgență ce completează OUG nr. 26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unitățile administrativ-
teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct 
ori indirect o participație majoritară.   

Astfel, se introduc o serie de măsuri care permit 
operatorilor economici, la care statul sau unitățile 
administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari 
sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, să 
fundamenteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 
2022, putând astfel să crească operaționalizarea lor. 

Fondurile vor putea fi utilizate pentru reorganizarea 
și eficientizarea activităților în domenii-cheie (tehnic, 
operațional și marketing), menținerea și atragerea de 
personal cu pregătire și experiență profesională, precum 
și îndeplinirea obiectivelor de politică salarială.  

În acest scop, operatorii economici vor realiza și 
aproba programe de dezvoltare, care vor cuprinde măsuri 
ce vizează creșterea profitului/reducerea pierderilor, după 
caz, majorarea cifrei de afaceri, sporirea productivității 
muncii, reducerea plăților și a creanțelor restante. 

Din această perspectivă, Casa de Comerț Unirea 

este considerată un instrument necesar economiei de 
piață, care vizează în principal valorificarea produselor 
agro-alimentare pe piața internă a României, cu accent 
deosebit pe preluarea și valorifocarea producțiilor 
realizate de micii producători.  

Prin intermediul acestui instrument, se asigură 
accesul ritmic al consumatorilor la produse de proaspete, 
de calitate, prin lanțul scurt de aprovizionare, evitându-se 
intermedierea și deformarea prețurilor. 

Ideea Casei nu este nouă, în noiembrie 2018 
Guvernul Dăncilă adotând o Hotărâre prin care a înființat 
o nouă firmă de stat - Societatea Națională "Casa 
Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. 

Capitalul social al firmei, în valoare de 100.000 de 
lei era este deținut integral de stat, drepturile și obligațiile 
ce decurg din calitatea de acționar al statului fiind 
exercitate de Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Casa de Comerț Unirea a fost un proiect inițiat de 
tot de Petre Daea și își propunea să devină un lanț de 60 
de magazine cu produse românești care să concureze cu 
marii retaileri, dar singurele magazine care au fost 
deschise au fost o „brânzărie” în Sibiu și un magazin în 
București, ambele închise după ceva timp pentru că nu 
au putut plăti marfa luată de la producători. 

La magazinul din Sibiu, producătorii își puteau 
comercializa marfa fără să achite vreo taxă, iar chiria era 
suportată de Casa Română de Comerț Unirea. 

Magazinul nu a mai fost aprovizionat pentru că 
producătorii de lactate și brânzeturi cu care a avut 
contracte nu au fost plătiți și au renunțat. 

De principiu, însă, Casa de Comerț Unirea a 
continuat să funcționeze. 

Poate, într-o altă abordare, ideea - generoasă din 
perspectiva sprijinirii producției agricole - va avea mai 
mult succes. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 

 

Avizarea Organizațiilor de 
Management al Destinației 

 
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului - MAT a 

reglementat Procedura de avizare a Organizațiilor de 
Management al Destinației prin Ordinul de Ministru nr. 
1.293/08.08.2022, publicată în Monitorul Oficial Nr. 818. 

Organizația de Management al Destinației se va 
constitui, în condițiile legii, ca asociație cu personalitate 
juridică de drept privat, în baza avizului emis de 
autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul 
turismului, respectiv MAT.  

 
Avizul va fi solicitat anterior depunerii cererii de 

înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor, de către 
persoana sau persoanele împuternicite. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor, OMD-urile vor 
derula activități care fac referire la coordonarea 
procesului de realizare și implementare a brand-ului 
destinației, precum și a strategiei de dezvoltare și 
marketing turistic, la integrarea și coroborarea datelor 
statistice, realizarea de cercetări de piață și studii, 
participarea la formarea resurselor umane din turism, 
atragerea de fonduri naționale și europene, dar și la 
încheierea de parteneriate cu alte destinații apropiate 
geografic sau tipuri de produse turistice, în vederea 
creșterii competitivității regionale. 

Atingerea indicatorilor de performanță, stabiliți prin 
strategiile de dezvoltare și marketing turistic, va fi 
monitorizată de către MAT, instituție care va putea 
retrage avizul unui OMD, în cazul în care acesta nu mai 
îndeplinește condițiile care au stat la baza avizării. 

(Sursa: http://www.imm.gov.ro/ro/) 
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Grâul românesc la bursa de la 
Chicago 

 

Operatorul bursier american CME Group Inc. 
analizează posibilitatea de a introduce noi contracte 
futures pe grâu, în ideea de a modifica actualul contract 
pentru grâul din regiunea Mării Negre din cauza invadării 
Ucrainei de către Rusia. 

Bursa de la Chicago, una din cele mai mari 
platforme mondiale de tranzacționare pentru derivate, a 
început consultările cu traderii și brokerii cu privire la 
introducerea unui contract pentru grâu românesc, au 
declarat mai multe surse din apropierea acestui dosar.  

Sursele adaugă că nu a fost luată încă o decizie 
finală și este posibil ca la finalul discuțiilor să nu fie 
introdus un nou produs. 

Aceste discuții vin după ce interesul pentru actualul 
contract pentru grâul din regiunea Mării Negre, bazat pe 
prețul grâului rusesc, s-a prăbușit ca urmare a invadării 
Ucrainei în februarie.  

Chiar dacă actualul contract futures este decontat în 
numerar, mulți traderi de cereale și procesatori agricoli au 
evitat orice tranzacții care implică produse rusești. 

Noul contract pentru grâul românesc ar urma să fie 
unul decontat în numerar și bazat pe o estimare de preț 
furnizată de S&P Global Platts.  

Negocierile sunt însă într-o etapă preliminară și cele 
mai recente știri cu privire la plecarea primei nave 
încărcate cu cereale din porturile ucrainene ar putea 
calma îngrijorările participanților de pe piață care preferă 
să continue cu actualul contract. 

Lansat în 2017 de CME, contractul futures pentru 
grâul din regiunea Mării Negre a devenit un indicator de 
referință pentru cerealele din regiune până la izbucnirea 
războiului din Ucraina, însă numărul contractelor 
încheiate s-a prăbușit după ce invazia în Ucraina a 
perturbat livrările de cereale din grânarul Europei. 

Acest contract este decontat în numerar și bazat pe 
o estimare de preț furnizată de S&P Global Platts pentru 
grâul rusesc încărcat în portul Novorossiysk. 

Nu este pentru prima dată când CME se confruntă 
cu dificultăți în ceea ce privește contractele futures cu 
cerealele din regiunea Mării Negre.  

Bursa de la Chicago a introdus un contract cu 
livrare fizică în 2012, doar pentru a renunța la el în 2019, 
după ce nu a reușit să genereze interes.  

Instabilitatea politică din regiunea Mării Negre face 
încă dificilă lansarea de contracte în regiune. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 

 

Penurie de zahăr în toată Europa 
 
În toată Europa se întrevede o penurie de zahăr, 

existând riscul ca prețul dulciurilor să crească vertiginos. 
Deficitul tot mai mare de zahăr, precum și creșterea 

prețului materiei prime extrem de importantă, are un 
impact negativ mai ales asupra producătorilor de dulciuri.  

Cu toate că producătorii oferă și variante fără zahăr 
ale produselor tradiționale, cumpărătorii nu sunt interesați 
de acestea.  

În această situație, producătorii vor crește prețul 
dulciurilor, însă această creștere depinde și de 
compoziția foarte diversă a materiei prime a produselor. 

Anul acesta s-a simțit mai puțin creșterea treptată a 
prețurilor, însă creșterea bruscă a prețurilor de anul viitor 
va fi simțită cu siguranță. 

Pe piața mondială, zahărul a fost mai ieftin timp 
îndelungat, însă anul trecut situația s-a schimbat pe 
neașteptate, ceea ce trebuie să fie luat în calcul și de 
producătorii de dulciuri. 

Potrivit semnalelor venite din sector, o penurie de 
zahăr ar putea să se producă  în întreaga Europă.  

În perioada 2006-2017, în urma intervenției 
Organizației Mondiale a Comerțului și a reglementării de 
către Uniunea Europeană a industriei zahărului, numărul 
și producția fabricilor de zahăr europene au scăzut 
aproape la jumătate.  

Mai mulți factori - scăderea plantațiilor de sfeclă, 
criza climatică, bolile plantelor, recoltele diminuate la 
sfeclă și porumb - au contribuit la scăderea ofertei de 
zahăr și a izoglucozei, adică a siropului de porumb, în 
timp ce importurile sunt îngreunate de tarife mari și de 
cote strânse.  

Pentru ca ciocolata și înghețata să ofere în 
continuare plăcerea obișnuită, la producerea lor sunt 
necesare toate materiile prime.  

Producătorii știu acest lucru și încearcă să obțină 
ingredientele necesare, însă nu sunt într-o situație ușoară.  

Prețurile carburanților, transportului rutier și maritim, 
precum și ale materialelor de bază și de ambalare, 
calculate în euro, inflația în creștere și devalorizarea 
forintului au un impact dramatic asupra producătorilor. 

Privind industria alimentară în ansamblu, creșterea 
prețurilor depășește 50-100 la sută.  

Producătorii de dulciuri și înghețată trebuie să facă 
față multor obstacole care apar în aprovizionarea cu 
cacao, cafea și vanilie, cultivate în zonele tropicale. 

Sfârșitul proceselor nefavorabile nu se poate încă 
estima, însă există semnale încurajatoare.  

 
Pe baza celui mai recent raport al Organizației 

Mondiale pentru Alimentație și Agricultură, prețul 
anumitor alimente este deja în scădere.  

Acesta este primul semn al schimbării situației în 
direcția favorabilă după mult timp, despre care încă nu se 
poate spune cât de durabilă va fi. 

Această schimbare ar fi bine venită și în cazul 
prețurilor din Ungaria, considerate cele mai mari din UE. 

 În afară de Ungaria, Republica Cehă, Estonia, 
Bulgaria și Letonia se confruntă cu o inflație alimentară 
de 20 % sau peste 20 %. 

În Polonia creșterea prețurilor a fost de 14 %, în 
timp ce media UE este de 12,8 % (francezii având 7,2 %). 

Potrivit, însă, experților în agricultură ai OTP, 
prețurile scăzute la alimente nu vor reveni pe termen lung. 

 În opinia experților, prețul real al alimentelor - și, în 
consecință, ponderea lor în coșul de consum - va crește 
în lunile și anii următori.  

Scăderea prețului real la produsele alimentare - 
scădere care a fost caracteristică decenii la rând - se va 
opri, la un moment dat, însă aceste produse vor deveni 
mai scumpe în comparație cu alte bunuri și servicii de 
consum, iar durata acestei perioade de scumpiri este 
greu de estimat din cauza incertitudinilor. 

(Sursa: https://www.rador.ro/) 
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Ajutoare pentru producătorii din 
sectorul vegetal 

  

Guvernul a adoptat recent Hotărârea privind 
acordarea unor ajutoare excepționale destinate 
producătorilor agricoli pentru cheltuieli angajate cu 
achiziția de resurse materiale necesare pentru 
aplicarea tehnologiei la suprafețele înființate cu 
plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi 
și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin. 

Schema de ajutor derulată de Ministerul 
Agriculturii prin APIA contribuie la asigurarea 
securității alimentare și este destinată unui număr de 
174.500 beneficiari care administrează 144.170 
hectare de teren agricol. 

Bugetul alocat pentru sprijinul producătorilor 
agricoli din sectorul vegetal este de 126.150.673 lei, 
echivalentul a 25.490.649 euro, care provine din 
următoarele surse: 

 fonduri de la bugetul național - 63.075.336 lei, 
echivalentul sumei de 12.745.324 euro; 

 fonduri nerambursabile de la Uniunea 
Europeană - 63.075.336 lei, echivalentul sumei de 
12.745.324 euro; 

Cuantumul ajutorului excepțional este de 875 
lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha acordat 
pentru fermierii care lucrează minimum 0,1 ha inclusiv 
și maximum 200 ha inclusiv. 

Beneficiarii schemei sunt persoane fizice,  
persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale constituite potrivit OUG nr. 
44/2008, persoane juridice, grupuri de producători sau 
organizații de producător, structuri din domeniul 
cercetare, respectiv universitățile, institutele şi 
stațiunile de cercetare-dezvoltare. 

Pentru a accesa ajutorul, potențialii beneficiari 
trebuie să fie înregistrați în evidențele APIA cu cererea 
unică de plată 2022, să utilizeze o suprafață de 
minimum 0,1 ha și maximum 200 ha inclusiv, cu 
plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi 
și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin 
și să fi achiziționat în perioada 24 februarie 2022-12 
august 2022 - pe bază de documente justificative - 
produse fertilizante și/sau produse de protecție a 
plantelor și/sau motorină . 

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

 

Agricultura - ținta atacurilor 
cibernetice 

 

După ce agresiunea a scos la iveală rolul critic al 
producției agricole ucrainene în lanțul global de 
aprovizionare cu alimente, este probabil să urmeze 
atacuri cibernetice, potrivit experților din domeniu. 

Invazia a avut consecințe dramatice în ceea ce 
privește securitatea alimentară.  

Având în vedere rolul major pe care atât Ucraina, 
cât și Rusia îl au în comerțul mondial cu produse 
agroalimentare, războiul a dus la o creștere a 
prețurilor la alimente, riscul de foamete fiind foarte 
mare în țările în curs de dezvoltare din Sudul Global. 

Puterea de a controla traficul navelor de marfă 
prin porturile din Ucraina a devenit rapid o sursă de 
influență politică pentru ruși. 

Cu toate acestea, sunt de așteptat și alte 
perturbări ale producției agricole ucrainene.  

Din cauza conflictului în desfășurare, sectorul 
atrage atenția celor care operează atacuri cibernetice. 

Potrivit unor companii de tehnologie, producția 
agricolă este deosebit de vulnerabilă la atacurile 
cibernetice din cauza nivelului scăzut de apărare, a 
dependențelor la nivel internațional și a toleranței 
limitate la downtime (întreruperi ale serviciilor digitale).  

Acest ultim element este deosebit de relevant 
pentru atacurile ransomware, prin care hackerii preiau 
un activ și îl restituie doar în schimbul unei 
răscumpărări. 

 
Presiunea timpului și sensibilitatea activelor 

compromise sunt folosite ca armă pentru a exercita 
presiune asupra organizației pentru a plăti 
răscumpărarea și, ca atare, actorii rău intenționați 
vizează în mod obișnuit infrastructuri critice, cum ar fi 
spitalele și conductele de petrol, în momente deosebit 
de vulnerabile (de exemplu, atacurile împotriva 
sistemelor de sănătate au crescut în timpul pandemiei 
COVID-19). 

Lucru ce se va întâmpla și în cazul agriculturii, 
pe măsură ce criza alimentară se va dezvolta. 

Mai ales că  Ucraina reprezintă, singură, 10% din 
producția agricolă mondială. 

Fragilitatea creează oportunități și, deși nu a 
existat încă un atac vertical asupra sectorului agricol 
în sine, agricultura a suferit de pe urma efectelor de 
propagare din sectoarele conexe. 

În aprilie anul trecut, Biroul Federal de 
Investigații din SUA (FBI) a emis o alertă în care 
sublinia faptul că hackerii au vizat întreprinderile din 
sectorul agroalimentar în timpul sezoanelor de 
recoltare și de plantare, perioade sensibile întrucât 
chiar și câteva zile de întreruperi pot duce la pierderi 
masive ale producției agricole. 

Pe măsură ce sectorul agricol devine din ce în ce 
mai digitalizat, producția și logistica aferentă ar putea 
fi vulnerabile la eventuale atacuri cibernetice.  

Căci cea mai mare parte a grâului produs în 
Ucraina este exportată.  

Cu toate acestea, Kievul a dat dovadă de o 
reziliență cibernetică semnificativă. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
 

http://www.euractiv.ro)/
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Model de digitalizare 
 

În urma unei vizite ministeriale, s-a convenit adoptarea de către România a soluțiilor de digitalizare moldovene, 
Republica Moldova putând fi considerată, în multe privințe, la ani-lumină înainte față de România și chiar peste Estonia, 
în urma unor evaluări internaționale. 

De aceea, România a decis funcționarea unei comisii mixte, prin care Moldova va pune ța dispoziția părții române, 
gratuit, soluțiile pe care le-au dezvoltat și le-au luat 10 ani de zile de muncă. 

Bunăoară, moldovenii pot să își facă aproape orice serviciu public online - înmatriculări de autovehicule, plata 
taxelor și impozitelor, diverse petiții, răspunsuri etc., iar când fiscul le accesează datele, primesc o notificare.  

O astfel de practică a notificării a fost adoptată și în ordonanța de urgență care va reglementa cloudul 
guvernamental, dar în acest fel orice cetățean va ști - în momentul în care o instituție îi accesează datele - când, de ce 

a făcut-o și cu ce temei legal. 
De altfel, la începutul lunii august, într-un bilanț al ministerului de resort, se preciza că nu doar ordonanța în cază 

a fost semnată, ci și că a fost semnat contractul de finanțare pentru implementarea investiției, ambele borne din PNRR 
fiind astfel  îndeplinite la timp.  

Momentan se lucrează la legislația secundară (HG si ordine de ministru), cu ajutorul specialiștilor din Minister si 
într-un parteneriat in premieră cu mediul privat si societatea civilă. 

Legat de colaborarea dintre cele două țări, se aprecia că avansează bine și spațiul digital comun, existând 
premise pentru o transformare digitală accelerată a României.  

Căci există destule punți virtuale de construit peste Prut - de la servicii publice digitale până la recunoașterea 
semnăturilor electronice.  

S-au consemnat și progrese în legătură cu PSCID - Platforma Software Centralizată pentru Identificare Digitală, 
un sistem care va permite o identificare rapidă a fiecărui român care solicită un serviciu public digital.  

Plus platforma de interoperabilitate, care trebuie dezvoltată in perioada următoare.  
În fapt, se consideră că aceste două elemente cheie vor aduce, în 3-5 ani, la dispariția dosarului cu șină si 

eliminarea drumurilor între ghișee, prin implementarea principiului „o singură dată” (statul nu are voie să ceară o 
informație pe care un cetățean deja i-a furnizat-o). 

O colaborare benefică, întrucât Moldova poate fi considerat cu un semnificativ exportator de produse și servicii 
ITC, exportul anual în 2021 estimându-se la aproape 350 de milioane de dolari (principala piață pentru exportul de 
software și alte servicii din IT fiind UE, SUA, Marea Britanie și Canada). 

Mai mult, sfera tehnologiilor informaționale este una dintre cele mai dezvoltate și dinamice din economia 
moldovenească, industria IT asigurând 3,5% din PIB-ul național, în condițiile în care 85 % din produsele realizate de 
rezidenții Moldova IT Park sunt destinate exportului. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
 

 

Softurile de spionaj 
 

Presa internațională vorbește tot mai mult despre 
interceptările telefonice ale unor oameni politici și ziariști. 

Aceasta în contextul în care Compania NSO, 
producătoare a programului de spionaj Pegasus, deține 
22 de contracte în UE. 

Motiv ca .la nivelul Parlamentului European să 
funcționeze o Comisie de anchetă - PEGA. 

Comisia a fost înființată în luna martie în urma 
dezvăluirilor despre utilizarea Pegasus în Europa și își 
propune să prezinte un raport în decurs de 12 luni, cu 
recomandări cu privire la abordarea amenințărilor pe care 
le reprezintă programele spyware la adresa valorilor și 
drepturilor democratice ale cetățenilor. 

De altfel, chiar compania NSO a spus că Pegasus 
este folosit în 12 state membre UE, în timp ce până de 
curând erau 14. existând 22 de utilizatori (care nu sunt 
neapărat serviciile secrete dintr-o țară). 

Deși nenominalizate, presupunerile se îndreaptă 
spre . Polonia, Ungaria, Țările de Jos, Belgia, Spania etc . 

De asemenea, de menționat faptul că printre 
membrii comisiei se numără și un europarlamentar 
spaniol originar din Catalonia, al cărui telefon mobil a fost 
interceptat de un client al NSO. 

Deși comisia este în plină activitate, se pare că deja 
s-a descoperit un întreg univers în care sunt implicate 
guverne, mafioți și mulți alții, o adevărată zonă 
crepusculară pentru care cel mai bun dezinfectant este 
lumina, este lumina, adică deconspirarea ei. 

Este vorba, practic, de spionaj la un alt nivel, 
întrucât telefonul mobil este ceva purtat peste tot.  

Astfel încât supravegherea telefonului are 
caracteristici de intruziune.  

De asemenea, invocarea unor motive de securitate 
națională riscă să se transforme într-o zonă lipsită de 
orice lege (lawlessness). 

În ceea ce privește softul Predator al companiei 
Intellexa (companie care deține birouri în Atena și care a 
produs softul cu ajutorul căruia s-au încercat interceptări 
ale unor persoane oficiale), directorul companiei nu a 
răspuns anchetelor. 

Răspunsuri la întrebările comisiei parlamentare nu 
s-au primit nici măcar de la oficialii europeni, ceea ce 
explică de ce, deși cazul Koukakis este cunoscut, 
Comisia Europeană nu a cerut oficial clarificări guvernului 
elen, cum nu a făcut-o nici în alte cazuri de utilizare a 
programelor spion (în Spania, Polonia și Ungaria). 

De altfel, lipsa de reacție rezidă și din faptul că 
autoritățile elene competente au pierdut timp prețios și nu 
au făcut o vizită la birourile Intellexa din Atena, deși 
există cazuri înregistrate de utilizare sau tentativă de 
utilizare a software-ului. 

În plus, când vorbim de luarea în vizor a unor 
europarlamentari, comisari și colaboratori ai lor, dar și de 
implicarea unor guverne și a statelor membre, atunci este 
în mod clar o chestiune de guvernanță și funcționare 
democratică în întreaga UE. 

De aceea, se consideră necesară intervenția 
Europol și că, în final, Consiliul European va trebui să ia 
deciziile dificile, întrucât „există un conflict de interese. 

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

http://www.euractiv.ro/economic/cloudul-guvernamental-al-romaniei-nascut-printre-controverse-si-suspiciuni-28982
http://www.euractiv.ro/economic/cloudul-guvernamental-al-romaniei-nascut-printre-controverse-si-suspiciuni-28982
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Adoptarea Legilor Justiției 
 

În aprecierea Guvernului, modul în care s-a derulat 
procesul de elaborare a pachetului de legi ale Justiției 
reprezintă un exemplu de maturitate și responsabilitate 
pentru toate instituțiile implicate, demersul fiind un 
obiectiv asumat prin PNRR, dar și prin Mecanismul de 
Cooperare și Verificare.  

Prin aceste legi se asigură consolidarea 
independenței justiției și garantarea drepturilor și 
libertăților cetățenilor români. 

Ori tocmai lipsa de dezbatere reală a fost reclamată 
de magistrați și societatea civilă. 

În plus, guvernul a fost acuzat că noile reglementări 
permit procurorilor șefi ai parchetelor, curților de apel și 
președinților curții de apel să controleze discreționar 
promovările pe post. 

La rândul lui, guvernul respinge categoric această 
evaluare, spunând că discreționar presupune absența 
oricăror criterii, ori aceste criterii există în lege. 

Pe de altă parte, promovarea  în două etape este 
venită tot ca o propunere din partea Consiliului Superior 
al Magistraturii, pentru că stimulează promovarea 
efectivă în dauna promovării pe loc. 

Căci una din marile probleme, în acest moment, în 
sistem, reclamată chiar de către reprezentanții sistemului 
judiciar, este faptul că prea puțini își asumă răspunderea 
managementului, promovarea efectivă, responsabilități în 
conducerea parchetelor și a instanțelor.  

Ori prin noile legi se încearcă să se stimuleze 
promovarea efectivă, păstrând în lege o serie de criterii 
pe baza cărora se face aceasta. 

In privința evaluării, până la promovarea efectivă, 
este bazată pe examene serioase. 

Astfel că nici nu se pune problema ca, într-o funcție 
de conducere, să fie numit un judecător sau un procuror 
care nu a parcurs în prealabil toate etapele profesionale, 
inclusiv examenele în cauză.  

Aceste legi nu vizează cu nimic nici raporturile dintre 
România și Comisia Europeană.  

Ele sunt consfințite de titlul 6 din Constituție, 
articolele 148, 149 și tratatele României cu Uniunea 
Europeană, respectiv Tratat de aderare și Tratat de 
funcționare a UE.  

Legea nu intervine pe aceste tratate, iar a pretinde 
că, în mod indirect, eliminarea acelei abateri disciplinare 
expres prevăzute echivalează cu modificarea acestor 
tratate sau cu posibilitatea judecătorului de a ignora o 
decizie obligatorie a Curții Constituționale, presupunerea 
aceasta este contrazisă de textele în vigoare.  

A pretinde că deciziile nu mai sunt în acest moment 
obligatorii ar însemna să presupunem că, de la înființarea 
Curții Constituționale, deci până în punctul în care acea 
prevedere a fost introdusă în lege, deciziile CCR-ului nu 
au fost obligatorii, ceea ce este complet fals. 

Adoptarea acestui pachet de legi înseamnă și 
bifarea punctului central din cadrul Mecanismului de 
Cooperare și Verificare, în baza unui calendar intern 
discutat cu Comisia Europeană, stabilit cu CSM,  în 
funcție de agenda Guvernului și a Parlamentului.  

 În ce măsură și când și cum va interveni raportul 
MCV, rămâne o altă chestiune de discutat. 

Pachetul de legi merge în Parlament pentru a fi 
dezbătut și adoptat. 

Relativ la prevederile legilor, au existat observații și 
obiecții ale organizațiilor profesionale de profil, ale 
societății civile sau ale politicienilor. 

Asociația "Inițiativa pentru Justiție", a enumerat 
patru principale probleme în noile legi ale Justiției, despre 
care spune că reflectă poziția de putere a Ministerului 
afacerilor interne (MAI) și a unor grupuri de interese 

Principala problemă semnalată este legată de Poliția 
Judiciară, întrucât prin noile modificări dispar 
reglementările privind detașarea polițiștilor judiciari în 
parchete, pentru a lucra la anchete alături de procurori. 

Astfel, indirect, se desființează serviciul tehnic al 
Ministerului Public, pentru a nu mai putea face 
interceptări, de exemplu. 

Prin scoaterea oricărei mențiuni referitoare la poliția 
judiciară din legea de organizare judiciară se lipsește de 
conținut dispoziția constituțională care reglementează 
activitatea poliției judiciare sub conducerea parchetelor. 

Se revine, automat, la perioada anterioară integrării 
României în Uniunea Europeană, când Poliția Judiciară 
era un instrument strict la dispozitia politicului, 
încercându-se astfel lipsirea Parchetului de mijloacele 
necesare efectuării unei anchete eficiente. 

În acest fel, se raportează totul la organizarea 
Politiei, chiar și pentru admiterea în magistratură, contând 
modul de organizare stabilit de MAI. 

O altă problemă reclamată este că se încearcă 
transformarea procurorului general în "superprocuror", 
pentru că acesta va putea infirma soluțiile procurorilor. 

Și 3 asociații reprezentative ale magistraților au 
criticat aspru legile Justiției, care, în opinia lor, compromit 
toate progresele făcute de România în lupta anticorupție. 

Asociația Forumul Judecătorilor din România (FRJ), 
Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului 
Procurorilor (AMASP) și Asociația Inițiativa pentru Justiție 
susțin că marea reformă din sistemul judiciar este o 
dezamăgire, fiind păstrate toate modificările nocive 
anterioare, deși și în raportul MCV s-a recomandat 
suspendarea aplicării acestora. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
 

 

Firmele și PFA înființate online 
 

Firmele ar putea fi înființate online la Registrul 
Comerțului, conform unui ordin al Ministerului Justiției, 
care pune în aplicare Legea 265/2022. 

Aceasta  intră în vigoare la 4 luni de la publicarea în 
Monitorul Oficial (adică la final de noiembrie), însă 
prevederile ce stabilesc măsurile necesare aplicării au 
intrat în vigoare în termenul general de 3 zile de la data 
publicării, potrivit dispozițiilor art.141 alin.(1) din Legea 
nr.265/2022. 

Prin Ordin se stabilesc formatul cererii de 
înregistrare în registrul comerțului, dar și formatul, 
elementele de siguranță și structura certificatului de 
înregistrare, în format letric și electronic. 

Sunt prezentate și modelul declarației-tip pe propria 
răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de 
funcționare/desfășurare a activității, dar și cel al 
certificatului constatator care atestă că s-au înregistrat 
declarația prevăzută și datele din aceasta. 

Nu în ultimul rând este precizat formatul 
formularului-tip de act constitutiv care se folosește în 
procedura de constituire online (sau care poate fi folosit 
ca model de act constitutiv în cazul transmiterii cererii de 
înregistrare prin corespondență, inclusiv electronică, sau 
în cazul depunerii acesteia la sediul oficiului național al 
registrului comerțului). 

(Sursa: www.euractiv.ro) 

http://www.euractiv.ro)/
http://www.euractiv.ro)/
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Condiții ”ideale” pentru contrabandă 
 

Porturile maritime comerciale din Europa de Sud-
Est sunt puncte nodale pentru traficul de cocaină și 
heroină și pentru comerțul ilegal. 

Droguri, expediate în principal din America Latină, 
se găsesc adesea în containerele cu fructe proaspete - 
mai ales în cele cu banane, se arată în noul raport al 
Inițiativei Globale împotriva Crimei Organizate care 
analizează rutele maritime din Balcani. 

Confiscarea unor cantități mari de cocaină - de 
obicei ascunse în cutii de banane - în porturi precum 
Durres (Albania), Ploce și Rijeka (Croația) și Salonic a 
generat suspiciuni că porturile din sud-estul Europei 
devin din ce în ce mai atractive pentru traficanți. 

Situația a fost agravată de capturile mari de heroină 
din porturile Constanța (România), Koper (Slovenia) și 
Varna (Bulgaria), precum și de problema existentă de 
mult timp a contrabandei cu țigări, în special prin porturile 
Bar (Muntenegru) și Pireu (Grecia). 

Studiul avertizează că peste 100 de porturi din 
Europa de Sud-Est și 12 terminale de containere sunt 
folosite drept puncte cheie de intrare și ieșire pentru 
comerțul ilegal desfășurat pe scară largă la Marea 
Adriatică, Marea Egee, Marea Neagră, Marea Ionică și 
fluviul Dunărea. 

Apropierea regiunii de piețele aducătoare de 
venituri din Europa de Vest, legăturile regiunii cu Africa 
de Nord și Turcia și traficul crescut din America Latină și 
Asia, în combinație cu vulnerabilitățile legate de corupție, 
creează condiții ideale pentru ca rețelele criminale să se 
implice într-un astfel de trafic”, arată raportul publicat  de 
Inițiativa Globală împotriva Crimei Organizate 
Transnaționale (GI-TOC). 

Între anii 2018 și 2021, aproximativ opt tone de 
cocaină au fost capturate în porturile Europei de Sud-Est. 

Opiaceele și drogurile sintetice, în principal heroina, 
ce sosesc prin Turcia și Orientul Mijlociu, sunt capturate 
în mod regulat de autorități inclusiv în porturile regionale. 

Se pare că există o schimbare a rutelor de 
contrabandă din cauza măsurilor luate pentru reducerea 
fluxurilor de migranți și a COVID, precum și din cauza 
capturilor mari de cocaină în Belgia și Țările de Jos. 

Iar perturbările cauzate de războiul din Ucraina îi 
determină pe traficanți să caute rute alternative. 

În unele porturi, se pare că există celule ale unor 
grupări criminale care operează ca parte a unor rețele 
transnaționale mai largi.  

Multe porturi sunt magneți pentru crima organizată, 
atrăgând nu numai grupări criminale locale, ci și pe cele 
din țări continentale care au nevoie de acces la mare. 

Aproximativ 80 % din toate mărfurile comercializate 
la nivel mondial sunt expediate pe mare, cel mai adesea 
în containere. 

Doar 2–3 % dintre aceste containere sunt 
inspectate în mod regulat, ceea ce le face mijlocul de 
transport preferat pentru mărfuri în cantități mari în 
Balcani. 

Țigările și tutunul, în special prin Grecia și 
Muntenegru, deșeurile, în special prin porturile de la 
Marea Neagră, și armele se numără printre mărfurile 
ilegale traficate de-a lungul rutei maritime. 

Cu toate acestea, în ciuda capturilor mari, nu au 
existat prea multe arestări de traficanților importanți de-a 
lungul acestei rute.  

Acest lucru arată fie o incapacitate de investigare, 
fie o umbrelă de protecție care acoperă activitățile ilegale 
în unele porturi balcanice. 

Studiul vizează nouă porturi de-a lungul rutei 
maritime balcanice și dezvăluie modul în care investițiile 
în infrastructura portuară pot fi legate de spălarea de bani 
și corupție, demonstrând legătura dintre punctele 
comerciale și crima organizată. 

Altele, pe de altă parte, sunt refugii sigure, nu numai 
pentru criminali, ci și pentru „elitele politice și de afaceri 
care oferă protecție pentru contrabandă și profită de pe 
urma contrabandei, inclusiv prin spălarea banilor. 

Autoritățile din sud-estul Europei au depus eforturi 
mari în ultimele decenii pentru a combate astfel de 
amenințări folosind măsurile Codului Internațional pentru 
Securitatea Navelor și a Instalațiilor Portuare  (ISPS), dar 
există încă lacune, de exemplu din cauza scanerelor 
insuficiente și a tentației corupției în unele porturi. 

Unele propuneri pentru reducerea activității 
criminale în porturile balcanice și pentru îmbunătățirea 
cooperării transfrontaliere vizează consolidarea 
capacităților locale de investigare, dezvoltarea de ofițeri 
portuari de legătură pentru a crește rețelele de securitate, 
îmbunătățirea rețelelor transnaționale de aplicare a legii 
și investițiile în tehnologii noi.  

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

 

Carta Drepturilor Fundamentale a UE 
 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a 
publicat Ghidul de aplicare a Cartei Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene în implementarea 
fondurilor europene nerambursabile. 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
(denumită în continuare „Carta”) este un document 
adoptat de Comisia Europeană, Parlamentul European și 
Consiliul Uniunii Europene la 7 decembrie 2000, în cadrul 
Consiliului European de la Nisa.  

Ghidul urmărește să ofere o mai bună înțelegere a 
Cartei, să explice importanța și caracterul obligatoriu al 
conformității acesteia în aplicarea fondurilor europene 
nerambursabile și să faciliteze procedurile de verificare a 
conformității cu dispozițiile Cartei, prin furnizarea unor 
instrumente simple și directe de verificare.  

Carta drepturilor fundamentale reunește într-un 
singur text toate drepturile civile, politice, economice și 
sociale ale tuturor cetățenilor din Uniunea Europeană.  

Aceste drepturi sunt descrise în 54 de articole, 50 
grupate în șase capitole principale:  

 Demnitate, 
 Libertăți,  
 Egalitate, 
 Solidaritate,  
 Drepturile cetățenilor și 
 Justiție și patru articole procedurale.  
Obligația de a respecta drepturile definite în Cartă 

este obligatorie pentru state numai atunci când acestea 
acționează în domeniul de aplicare al dreptului UE. 

În ceea ce privește statele membre, Carta se aplică 
tuturor „manifestărilor statului”.  

Prin urmare, acest lucru se aplică atât autorităților 
centrale, cât și celor regionale, autorităților locale și altor 
autorități publice atunci când pun în aplicare legislația 
UE.  

În contextul implementării fondurilor europene 
nerambursabile, toate acțiunile întreprinse de statele 
membre pentru a pune în aplicare regulamentele 
aplicabile (RDC sau orice alte acte delegate) intră în 
domeniul de aplicare al dreptului UE. 

(Sursa: www.fonduri-structurale.ro) 
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Terorismul - o amenințare în scădere 
 

Europol reamintește că Franța rămâne cea mai 
vizată țară din UE și că, în timp ce jihadismul stă în 
spatele majorității atacurilor, amenințarea mișcărilor de 
extremă dreapta e în plină expansiune. 

Există mai multe modalități de a citi cel mai 
recent raport de organismul european privind situația 
și tendințele terorismului în Europa. 

Cele mai concrete pot fi rezumate într-o cifră - 
din 2020 până în 2021, s-a trecut de la 57 la 15 atacuri 
și planuri de atacuri dejucate pe pământ european.  

Este deci o scădere spectaculoasă față de anii 
precedenți, marcată de un val de atacuri consecutiv, 
dar este prea devreme să se afirme că episodul, care 
s-a deschis în 2013-2014, s-a terminat acum. 

Raportul Europol nu notează încă nicio 
consecință după preluarea Kabulului de către talibani 
în august 2021. 

Dintre cele patru atacuri comise în 2021, trei au 
venit din partea mișcării jihadiste (în Franța, Spania și 
Germania) și unul din extrema stângă.  

Această amenințare rămâne cea mai importantă 
din Europa, cu 11 atacuri și proiecte din cele 15 
enumerate.  

Franța, vizată de un atac la secția de poliție 
Rambouillet și de alte patru încercări, este cea mai 
afectată țară din UE. 

Un lucru pare cert - marile organizații jihadiste, 
fie Al-Qaeda, fie organizația Stat Islamic au dificultăți 
în a desfășura atacuri la scară largă.  

Majoritatea atacurilor jihadiste au fost comise de 
indivizi izolați, străini sau de origine străină, 
îndoctrinați pe internet.  

Un alt semn al acestei slăbiri a organizațiilor 
jihadiste: mijloacele rudimentare (cuțite, pumnale, bâte) 
folosite în contextul atacurilor comise. 

Actorii individuali afiliați la extremismul jihadist 
sau la extrema dreaptă rămân principala amenințare a 
potențialului terorism și a atacurilor violente în UE. 

În timp ce numărul de atacuri și atacuri 
planificate din partea extremei drepte rămâne scăzut – 
3 în 2021 față de 4 în 2020, numărul suspecților 
arestați în cadrul acestei mișcări crește rapid, de la 34, 
la 64 într-un an, iar numărul suspecților din mișcarea 
jihadistă rămâne stabil (254 în 2020 și 260 în 2021, 
inclusiv 96 doar pentru Franța).  

După Franța, țările în care activitățile jihadiste au 
dat naștere la cel mai mare număr de arestări sunt 
Spania și Germania, vizate de atacuri în 2021, apoi 
Austria (încă sub influența atacului de la Viena în 
toamna lui 2020) și, în final, Belgia. 

Mai surprinzător, Franța este țara UE în care au 
fost arestați cel mai mare număr de suspecți de 
extrema dreaptă în 2021 – 29, dintr-un total de 64 
(față de 5 anul precedent), în timp ce grupul de 
activiști potențial violenți aparținând aceste mișcări 
sunt mult mai mici decât în Germania.  

După Paris vine Roma, cu 18 suspecți arestați. 
Raportul Europol subliniază vârsta foarte fragedă 

a suspecților de ultra-dreapta arestați.  
El subliniază transformarea în curs a acestei 

scene extremiste.  
Cândva dominante, grupurile mici neo-naziste, 

mai ușor de monitorizat de către serviciile de informații, 

sunt treptat înlocuite de ideologia acceleraționistă – 
menită să accelereze condițiile declanșării unui război 
rasial transnațional. 

Raportul subliniază, de asemenea, impactul 
tezelor acceleraționiste în rândurile „incel” - o mișcare 
agregată online de bărbați adesea foarte tineri și 
misogini, care consideră femeile responsabile pentru 
celibatul lor involuntar. 

Pandemia de Covid-19 și carantinele succesive 
explică parțial ascensiunea mișcării de ultra-dreapta, 
sensibilă la teoriile conspirației și stimulată de 
expunerea sporită la propaganda online.  

Această fuziune între conspirație și ultra-dreapta 
este una dintre principalele temeri actuale ale 
serviciilor de informații. 

Raportul exprimă și îngrijorarea cu privire la 
efectele pe termen lung ale Covid-19, ale instabilității 
geopolitice din Europa după invadarea Ucrainei și ale 
impactului inflației asupra economiilor europene.  

Tot atâția factori capabili să destabilizeze 
societăți devenite deja fragile. 

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

 

Alertă privind variola maimuței 
 

Organizația Mondială a Sănătății - OMS a declarat 
că epidemia de variolă a maimuței, care a afectat 
aproape 17.000 de persoane din 74 de țări, este o 
urgență sanitară globală - cel mai ridicat nivel de alertă. 

Potrivit evaluării OMS, riscul de variolă a maimuței 
este moderat la nivel global și în toate regiunile, cu 
excepția celei europene, unde este ridicat. 

Variola maimuței a afectat peste 16.800 de 
persoane din 74 de țări, potrivit numărătorii Centrelor 
americane pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC). 

De la începutul lunii mai a fost raportată o creștere 
a numărului de infecții cu variola maimuței în afara țărilor 
din Africa de Vest și Centrală, unde boala este de mult 
timp endemică.  

În general, 98% dintre persoanele infectate erau 
bărbați homosexuali sau bisexuali și se știe că o treime 
dintre acestea au vizitat locuri de sex la fața locului, cum 
ar fi partide de sex sau saune, în luna precedentă.  

De asemenea, se apreciază că epidemia a fost 
"concentrată în rândul bărbaților care fac sex cu bărbați, 
în special a celor care au mai mulți parteneri sexuali. 

Detectată pentru prima dată la om în 1970, ea este 
mai puțin periculoasă și contagioasă decât cea umană, 
eradicată în 1980. 

95% dintre cazuri au fost transmise prin activitate 
sexuală, potrivit unui studiu realizat pe 528 de persoane 
din 16 țări și publicat în New England Journal of Medicine. 

Autoritatea de supraveghere a medicamentelor din 
UE a aprobat utilizarea Imvanex, un vaccin antivariolic, 
pentru tratarea variolei maimuței dezvoltat de 
producătorul danez de medicamente Bavarian Nordic, a 
fost aprobat în UE din 2013 pentru prevenirea variolei. 

Acesta a fost considerat, de asemenea, un potențial 
vaccin pentru boală, din cauza similitudinii dintre virusul 
variolei maimuței și cel al variolei. 

Primele simptome ale variolei maimuței sunt febră, 
dureri de cap, dureri musculare și dureri de spate pe 
parcursul a cinci zile.  

Ulterior, apar erupții pe față, pe palme și tălpi, 
urmate de leziuni, pete și, în final, cruste. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
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O putere politică mondială 
 

Criza provocată de invazia în Ucraina a creat noi 
forme de cooperare între statele membre ale UE. 

Războiul de agresiune zguduie Uniunea 
Europeană, accelerând transformarea ei într-o putere 
politică deplin suverană, care se adaugă actualei sale 
puteri economice. 

UE a devenit mai puternică în urma unei serii de 
crize, iar Europa economică a devenit o monedă unică 
puternică și stabilă, făcând ca epoca sistemelor unei 
rate de schimb flexibile să devină o amintire. 

Astfel că, după criza datoriilor suverane din zona 
euro, organizația și-a întărit sistemul financiar și 
pârghiile de ordin monetar. 

Cel mai recent, ripostând în fața pandemiei, EU 
și-a creat structuri economice convergente și o 
capacitate bugetară comună.  

De asemenea, organizația a facilitat 
achiziționarea vaccinurilor și a pus bazele unei 
"Europe a sănătății”.  

Iar acum, ripostând în fața invaziei din Ucraina, 
dincolo de impunerea rapidă a unor sancțiuni 
împotriva Moscovei, EU a trecut la acțiuni concrete în 
patru domenii. Mai întâi, o "Europă a apărării”. 

UE capătă noi dimensiuni în sectorul apărării.  
După summitul de la Versailles din luna martie, 

UE și-a consolidat, și-a sporit și a coordonat investițiile 
naționale și europene în capacitățile de apărare.  

Ea a lansat și niște inițiative financiare comune, 
cum ar fi Fondul European pentru Apărare, și o nouă 
structură care să răspundă pericolelor informatice.  

Referendumul în favoarea aderării Danemarcei 
la politica europeană de apărare este un semn al 
acestei dinamici accelerate. 

 

 
În al doilea rând, "Europa suveranității 

industriale”, concentrată asupra energiei, asupra 
tehnologiei digitale și asupra industriilor.  

În lunile următoare, Europa va continua să-și 
reducă drastic dependența energetică de Rusia prin 
economii de energie coordonate, așa cum au fost ele 
aprobate de Consiliul UE, prin diversificarea 
aprovizionării și prin mecanisme de solidaritate bazate 
pe necesarul energetic al fiecărui stat membru. 

Asta va începe să transforme uniunea energetică 
într-o realitate palpabilă.  

Dar este doar începutul.  
Strategia de tranziție energetică rapidă ar fi 

factorul-cheie pentru a ne asigura că suveranitatea 
energetică europenă se află pe niște baze stabile. 

Mai mult, grație programului UE Generația 
Următoare, un program de finanțare în valoare de 750 
miliarde de euro, lansat în urma crizei provocate de 
Covid, programele la nivelul întregii Europe creează 

niște puternice capacități în domenii precum 
tehnologia digitală, sănătatea, hidrogenul și 
semiconductorii. 

Pentru a veni în sprijinul unor atât de mari 
investiții pe planul apărării și al industriei, 
reglementările fiscale ale UE trebuie să evolueze. 

În al treilea rând, "Europa democrației”.  
UE va continua să își afirme identitatea ca forță 

democratică puternic ancorată în statul de drept.  
În această privință, nu există și nici nu va exista 

vreodată un compromis și nu se va arăta nicio 
indulgență față de cei care, atât din Europa, cât și din 
afara ei, caută să îngrădească libertatea și integritatea 
proceselor noastre electorale, independența noastră, 
imparțialitatea sistemelor juridice sau lupta împotriva 
corupției. 

În sfârșit, există mai apoi și o "Europă ca forță 
geopolitică”. 

UE trebuie să devină o ancoră de stabilitate 
pentru întregul continent european.  

Nu pot exista jumătăți de măsură în contextul 
acestui război hibrid și folosirea energiei și a 
alimentelor ca arme menite să destabilizeze o lume. 

 
Tocmai în acest context, ar trebui înțeles pasul 

istoric făcut prin acordarea statutului de candidat 
Ucrainei și Moldovei, prin recunoașterea statutului 
european al Georgiei, precum și prin deschiderea 
negocierilor cu Macedonia de Nord și cu Albania.  

UE trebuie să lege Balcanii de Vest de familia 
europeană, o familie căreia ei îi aparțin din punct de 
vedere geografic, istoric și cultural. 

De asemenea, trebuie să facă niște reforme ca 
să poată funcționa eficient într-o Europă lărgită.  

Asta implică guvernarea instituțională, precum și 
factorii decizionali, cum ar fi repunerea în discuție a 
regulii unanimității și a votului majoritar calificat în 
anumite probleme legate de politica europeană 
comună de securitate sau de impozite. 

Acesta este scopul Uniunii Politice Europene 
propuse de Macron - consolidarea stabilității europene 
prin cooperare în probleme de politică externă și de 
securitate, colaborarea în sectorul comercial, în 
cercetare și educație. 

Jean Monnet, unul dintre primii arhitecți ai 
integrării europene, a rostit niște cuvinte rămase 
celebre: "Europa se va căli în crize și va reprezenta 
suma soluțiilor adoptate pentru crizele respective”. 

Atacul  împotriva Ucrainei și a principiilor 
europene impune ca transformarea Europei într-o 
putere politică mondială să fie o prioritate colectivă 
urgentă pentru toți. 

(Sursa: https://www.rador.ro/) 
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China în ofensivă 
 

Bonny Lin și Jude Blanchette, cercetători la Center 
for Strategic and International Studies, publică în Foreign 
Affairs o analiză privind modul în care războiul din 
Ucraina a schimbat strategia Beijingului. 

În opinia lor, vreme de săptămâni după invazia în 
Ucraina comunicarea Chinei a fost formalistă și confuză, 
în condițiile în care diplomații, propagandiștii și înșiși 
purtătorii de cuvânt ai Ministerului de externe încercau să 
ghicească ce opinie avea președintele Xi Jinping cu 
privire la conflict., mai ales fiindcă parteneriatul „fără 
limite” cu președintele rus Vladimir Putin devenea tot mai 
costisitor în materie de reputație. 

La aproape șase luni de la izbucnirea războiului, al 
cărui final încă nu se întrevede, Beijingul și-a formulat în 
mare o poziție.  

Primele lui temeri, cum că războiul va provoca o 
creștere semnificativă a cheltuielilor militare europene, nu 
s-au mai materializat.  

Deși China ar prefera, poate, ca războiul să se 
încheie cu o victorie clară a Rusiei, a doua opțiune ar fi 
ca SUA și Europa să-și epuizeze stocurile de 
echipamente din cauza ajutorului acordat Ucrainei. 

Între timp, creșterea prețurilor energiei și a inflației 
subminează fermitatea guvernelor europene în privința 
sancțiunilor, semnalându-i Beijingului o potențială 
erodare a unității transatlantice.  

Și chiar dacă în democrațiile avansate imaginea 
Chinei s-a deteriorat evident la nivelul opiniei publice, în 
tot „Sudul global” Beijingul continuă să se bucure de o 
mare receptivitate în privința asistenței sale de dezvoltare 
și a comunicării diplomatice. 

Concomitent, Beijingul a conchis că, indiferent de 
deznodământul războiului, propriul său mediu extern a 
devenit mai periculos.  

Analiștii chinezi văd o schismă tot mai profundă 
între democrațiile vestice și diverse țări non-democratice, 
inclusiv China și Rusia.  

China se teme că SUA ar putea exploata această 
falie tot mai largă pentru a construi coaliții economice, 
tehnologice și de securitate care să o îngrădească.  

Ea consideră că SUA și Taiwanul creează deliberat 
tensiuni în regiune prin realizarea unei legături directe 
între invadare și siguranța și securitatea Taiwanului.  

China se teme că sprijinul internațional puternic 
pentru Taiwan îi va obstrucționa planurile de „reunificare”. 

Percepția acestor interferențe occidentale a plasat 
Beijingul din nou în ofensivă.  

Pe viitor, politica externă chineză va fi definită de o 
afirmare mai belicoasă a intereselor proprii și de 
explorarea unor noi rute către puterea globală, unele care 
să evite căile de acces controlate de Occident. 

Reorientarea Beijingului după invazie e vizibilă în 
mai multe domenii.  

La cel mai înalt nivel se situează anunțarea unei noi 
strategii  „Inițiativa de Securitate Globală” (GSI).  

Deși în stadiul incipient, GSI consolidează mai 
multe aspecte ale conceptului de „ordine globală” al 
Beijingului, aflat încă în curs de dezvoltare. 

Mai important, ea semnalează tentativa Chinei de a 
submina încrederea internațională în SUA în calitate de 
furnizor de stabilitate regională și globală și de a crea o 
platformă în jurul căreia ea să-și poate justifica 
dezvoltarea unor parteneriate proprii.  

GSI servește de asemenea la contracararea 
acuzațiilor de agresivitate și revizionism la adresa Chinei, 
percepute de ea drept false. 

Prin anunțarea GSI, China încearcă să smulgă 
controlul retoricii privind securitatea globală din mâinile 
Americii și aliaților ei din Europa și Indo-Pacific și să 
descurajeze țările să adere la blocuri ori coaliții militare 
conduse de SUA.  

Prin GSI, China așază pe masă o alternativă care 
concurează cu modul în care afirmă SUA că ar trebui să 
arate ordinea mondială după războiul din Ucraina.  

Nucleul mesajului transmis de Beijing este că China 
e o forță a stabilității și predictibilității, în antiteză cu o 
Americă tot mai volatilă și impredictibilă. 

La fel de important, China continuă să se 
recomande drept un inovator și lider demn de secolul 21 
în materie de guvernare globală.  

După anunțarea GSI aceasta a fost pomenită cu 
consecvență în fiecare sumar al întâlnirilor diplomatice 
bilaterale și multilaterale pe care China le-a avut în Asia 
de Sud-Est, Africa și America Latină, semn că Beijingul 
presează pentru normalizarea noii sale inițiative ca 
element consacrat al guvernării globale.  

Chiar dacă GSI nu va prinde prea bine la Tokyo, 
Canberra ori Bruxelles, ea va găsi înțelegere la Jakarta, 
Islamabad și Montevideo, unde este evidentă frustrarea 
provocată de ordinea condusă de SUA. 

Noua inițiativă confirmă și că alinierea strategică 
dintre China și Rusia persistă, în ciuda războiului 
dezastruos din Ucraina.  

În special trebuie remarcată includerea sintagmei 
„securitate indivizibilă”, care datează de la începutul 
anilor '70, în contextul negocierilor dintre URSS și Vest în 
cadrul „Procesului de la Helsinki”, dar care sub Putin a 
ajuns să fie o prescurtare pentru argumentul Rusiei cum 
că expansiunea NATO i-ar amenința direct securitatea. 

Beijingul a declarat cât se poate de limpede că vede 
o legătură directă între extinderea NATO în Europa și 
coaliția de securitate tot mai amplă dezvoltată de SUA în 
Indo-Pacific.  

El consideră că de destul de multă vreme SUA își 
tot arată mușchii la poarta Chinei, creând grupuri 
exclusive contra Chinei și inflamând chestiunea 
Taiwanului pentru a testa linia roșie a Chinei”.  

De asemenea, în cadrul reorientării sale post-
invazie, China își consolidează rapid parteneriatele cu țări 
din afara taberei occidentale - ceea ce înseamnă mai tot 
„Sudul global”.  

China caută de multă vreme să-și aprofundeze 
parteneriatele externe, dar a conștientizat acum că unele 
țări, cum ar fi democrațiile europene, n-o vor susține 
niciodată dacă sunt forțate să aleagă.  

Referindu - se la Ucraina, China consideră că unele 
țări mari le fac promisiuni goale țărilor mici, transformă 
țările mici în pionul lor, ba chiar le și folosesc pentru a 
lupta războaie prin interpuși. 

Beijingul nu vrea să aibă aceeași soartă dacă s-ar 
afla într-un conflict cu Taiwanul sau cu vreun vecin și 
crede că un potențial război prin interpuși în vecinătatea 
Chinei este lucrul la care se așteaptă unii indivizi și 
grupuri belicoase din SUA.  

Chiar dacă conducătorii Chinei încă mai sunt 
încrezători în sistemul politic al țării lor și în creșterea 
puterii lui economice și militare, ei sunt conștienți totuși 
de dependența lui de mărfurile și resursele externe. 

În consecință, Beijingul se grăbește să-și 
aprofundeze și să-și lărgească parteneriatele pentru a-și 
mări imunitatea la eventuale sancțiuni și pentru a nu 
rămâne izolat în vremuri grele.  

China vrea totodată să cimenteze blocuri exclusive 
de țări care s-o sprijine - sau măcar să nu susțină SUA.  
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Principalul efort este cel de a întări și extinde 

BRICS - Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud - ca 
pe un bloc al țărilor în curs de dezvoltare, în competiție cu 
Quad (Quadrilateral Security Dialogue), G7 și G20. 

De altfel, recent a fost organizată o conferință a 
BRICS, alături de nouă invitați, printre care Arabia 
Saudită și Emiratele Arabe Unite. 

Ulterior, ca gazdă a unei reuniuni BRICS la nivel 
înalt, China a pledat pentru extinderea grupului și pentru 
noi inițiative de cooperare în domeniile economiei digitale, 
comerțului, investițiilor și lanțurilor de aprovizionare. 

Mai mult, China a invitate 13 țări la un dialog cu 
BRICS privind dezvoltarea globală, printre care și Iran  
(care a și depus, alături de Argentina, cerere de aderare) 
și Cambodgia, în timp ce Egipt, Arabia Saudită și Turcia 
s-au declarat interesate să adere și ele.  

Ca atare, Rusia a și propus ca BRICS să „creeze o 
nouă valută de rezervă mondială, care să le servească 
mai bine interesele economice, idee preluată de Teheran 
care susține o monedă unică și speră ca organizația să 
devină un „concert de mari puteri non-occidentale”. 

Pe lângă BRICS, China vrea să transforme și 
Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO), care 

include Rusia, într-un bloc cu relații politice, economice și 
militare strânse, prin care să exercite influență.  

China insistă de mult timp pentru aprofundarea 
cooperării economice în SCO și a propus un acord de 
liber schimb și înființarea unei bănci SCO. 

Deși anul trecut aceste propuneri n-au prins deloc, 
anul acesta SCO a discutat necesitatea unor interacțiuni 
mai strânse între membri, mai ales în materie de 
securitate internațională și cooperare economică.  

Și cum Iranul va adera anul acesta la SCO, posibil 
și Belarus ulterior, organizația va deveni mai activă pe 
plan mondial.  

Va fi tot mai important de observat, în cadrul 
ambelor blocuri și nu numai, cât de mult vor reuși să-și 
aprofundeze relațiile China, Rusia și Iranul și câte alte 
state vor reuși să atragă dintre cele nemulțumite de 
conducerea americană.  

Măsura în care China își poate exploata relațiile cu 
Pakistan și Arabia Saudită pentru a-și crea susținere în 
rândul țărilor musulmane, inclusiv din partea Organizației 
Cooperării Islamice și a Consiliului de Cooperare al 
Golfului, este o altă variabilă ce influențează sprijinul 
acordat Chinei de țările în curs de dezvoltare. 

O ultimă componentă a revizuirii politicii externe 
chineze privește forța militară.  

Beijingul crede că Occidentul e incapabil a înțelege 
sau a privi favorabil îngrijorările de securitate ale Rusiei, 
pe care el le consideră legitime.  

Iar China nu are nici un motiv de a crede că SUA și 
aliații lor îi vor trata diferit propriile îngrijorări.  

Și, cum diplomația e ineficientă, China ar putea fi 
nevoită să recurgă la forță pentru arăta că este fermă. 

Mai cu seamă valabil în privința Taiwanului, iar 
Beijingul este acum mai neliniștit decât oricând în privința 
intențiilor SUA față de insulă și din cauza perceperii unor 
provocări tot mai mari din partea lor.  

Ceea ce a dus la discuții între analiștii chinezi de 
politică externă referitor la iminența unei noi crize în 
Strâmtoarea Taiwanului și la cum ar trebui China să se 
pregătească pentru ea.  

Concomitent, armata chineză și-a întețit exercițiile 
în apropierea Taiwanului cu scopul de a descuraja o 
potențială intervenție a unui terț.  

Această dinamică explică probabil de ce Beijingul a 
lansat avertismente neobișnuit de dure în privința vizitei 

în Taiwan a lui Nancy Pelosi, considerată a avea un 
impact negativ grav asupra fundației politice a relațiilor 
sino-americane . 

Deși perspectiva invadării Taiwanului rămâne 
îndepărtată, Beijingul are numeroase mijloace de a 
escalada în afară de cel militar, inclusiv violarea spațiului 
aerian al insulei. 

Și dacă Beijingul ar trece la măsuri mai drastice din 
cauza frustrării provocate de comportamentul SUA, 
lucrurile ar putea degenera ușor într-o criză majoră. 

Vor da roade ultimele eforturi ale Chinei de a înclina 
balanța inițiativei și puterii în favoarea sa?  

Rămâne de văzut dacă GSI va schimba 
fundamental ordinea internațională sau dacă va deveni 
măcar un pilon principal al abordării Chinei în privința 
guvernării globale.  

China a mai încercat și a eșuat să preia inițiativa în 
dezbaterea privind securitatea globală, cum a fost cazul 
Noului Concept de Securitate din 1996, o strategie prin 
care încerca să ai interacțiuni economice și diplomatice.  

Dar, evident, la acea dată China avea mult mai 
puțină influență economică și diplomatică.  

Și, indiferent dacă va avea succes sau nu, GSI e o 
fereastră importantă prin care se poate observa cum va 
încerca Beijingul să dirijeze dezbaterea despre 
securitatea regională și globală după al 20-lea congres al 
partidului, programat în toamnă. 

 
Efortul Beijingului de a extinde și revitaliza 

organizații precum BRICS și SCO întâmpină și probleme.  
India, de pildă, e membru în ambele și ar putea 

obstrucționa orice măsuri vădit anti-americane.  
Totuși, până și îmbunătățiri minime în materie de 

capacități și coeziune ale acestor organizații vor ajuta 
Beijingul să atenueze în anii următori orice măsuri 
coercitive ori punitive adoptate de SUA și aliații lor 
împotriva Chinei. 

Însă cel mai important factor care va configura pe 
viitor mediul strategic al Chinei va fi însuși Beijingul. 

 Pe hârtie, putem întrevedea conturul inițial al 
planului revizuit al Chinei - relații aprofundate cu „Sudul 
global”, reciclarea unor instituții controlate de Beijing 
precum SCO, noi concepte de securitate conforme cu 
propria viziune privind ordinea internațională. 

Implementată bine, această strategie îi va crea fără 
îndoială complicații politicii externe americane.  

Însă aceste măsuri necesită un timp considerabil și 
pot eșua în cazul în care comportamentul tot mai agresiv 
și coercitiv al Chinei față de vecini va genera o reacție 
adversă pe scena mondială ori reticență de a colabora. 

Înclinația liderilor pentru „obiective proprii” și gesturi 
bombastice s-a dovedit a fi cel mai mare obstacol în 
calea marii strategii a Chinei, astfel că s-ar putea foarte 
bine ca setea lor de putere să condamne la eșec politica 
externă chineză. 

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



BULETIN DE AFACERI EUROPENE Pagina 17 
 

 

Economia Rusiei sub sancțiuni 
 

Publicația italiană Il Fatto Quotidiano analizează 
modul în care Moscova a atenuat, deocamdată, lovitura 
sancțiunilor occidentale. 

În opinia acesteia, mai mult decât pe câmpurile de 
luptă, adevărata forță de elită în serviciul Rusiei trebuie 
căutată în birourile de la Moscova, unde economiștii și 
tehnocrații caută să pareze efectul sancțiunilor grele 
impuse de țările occidentale, în condițiile în care partida 
sancțiunilor se joacă pe termen lung.  

Lipsa livrărilor de produse străine precum cipurile 
sau componentele high-tech pe care Rusia nu le produce 
este menită să erodeze treptat capacitatea industrială a 
țării, însă cu cât trece timpul, cu atât economia are o 
marjă din ce în ce mai mare de adaptare.  

Sistemul de sancționare este masiv, dar poros, 
având în vedere că economiile mari precum India sau 
China, care au fost de multă vreme primul partener 
comercial al Moscovei, nu participă. 

Provocarea economică se va juca pe capacitatea 
Rusiei de a-și devia fluxurile comerciale de ieșire și de 
intrare către țări „prietenoase”, pe de o parte, și pe 
rapiditatea cu care Europa se va detașa de sursele de 
energie rusești, pe de altă parte.  

Cu toate acestea, deocamdată, mult sperata 
prăbușirea a economiei rusești nu a avut loc.  

Banca americană JP Morgan crede că țara va 
ajunge în recesiune, dar cu o scădere a Produsului Intern 
Brut de 3,5 %, adică mai puțin de jumătate din ceea ce se 
presupunea inițial.  

 
O parte din merit revine ideii de a adopta 

mecanismul de „plată în ruble” pentru petrolul și gazele 
rusești, la care s-au supus toate țările europene. 

Astfel că majoritatea companiilor străine continuă să 
vireze dolari și euro în băncile rusești pentru a cumpăra 
hidrocarburi,sumele fiind convertite apoi în moneda locală.  

Fapt care face ca Moscova să continue să aibă 
monede valoroase și permite rublei să nu se deprecieze. 

Prăbușirea inițială a monedei ruse a fost stopată 
datorită reacției rapide a băncii centrale prim controlul 
capitalului, deturnarea profiturilor companiilor naționale în 
sprijinul monedei naționale și o creștere uriașă a ratelor 
dobânzilor de până la 20 %, măsuri care au fost reduse 
apoi treptat pe măsură ce moneda și-a recăpătat puterea 
datorită afluxului continuu de capital străin. 

Moscova se confruntă acum cu problema opusă, 
supraevaluarea monedei care riscă să penalizeze și mai 
mult competitivitatea industriei naționale.  

În acest scop, banca centrală ar opera deja pe 
piețele valutare ale valutelor „prietenoase” precum yuanul 
chinezesc sau rupia indiană, pentru a calibra mai bine 
puterea rublei. 

Excluderea majorității băncilor rusești din rețeaua 
internațională de mesagerie bancară Swift și înghețarea 
rezervelor băncii centrale ruse deținute „fizic” în 

străinătate (pentru o valoare totală de circa 400 de 
miliarde de dolari) nu au fost lovituri de k.o. 

Decizia de a pilota Rusia către o incapacitate 
artificială de plată a obligațiunilor sale denominate în 
valută blocând conturile și făcând astfel imposibilă plata 
cupoanelor deținătorilor străini, pare să fi fost chiar un 
autgol, lăsând Moscovei resurse suplimentare pentru a 
plăti războiul. 

Pe de altă parte, țara nu are nevoie să se finanțeze 
pe piețele internaționale prin emiterea de obligațiuni.  

Rusia încasează în fiecare zi în jur de un miliard de 
euro prin vânzarea de petrol și gaze care, deocamdată, 
sunt în esență lipsite de sancțiuni.  

Pe de altă parte, achizițiile din străinătate s-au 
prăbușit și acest lucru generează în balanța comercială 
un excedent uriaș de 70 de miliarde de dolari pe lună 
(diferența dintre valoarea exporturilor și importurilor). 

Fluxurile de gaze și petrol către UE au scăzut, însă 
creșterea simultană a prețurilor aduce inflație în Europa și 
asigură menținerea veniturilor Moscovei.  

 
În luna iulie, producția gigantului de stat rus 

Gazprom a ajuns la cele mai scăzute niveluri din 2008 
(un an de criză internațională), iar exporturile au scăzut 
pentru a patra lună consecutiv.  

În iulie, grupul a distribuit în medie 774 de milioane 
de metri cubi de gaz pe zi, cu 14 % mai puțin decât în 
iunie și cu 12 % mai puțin decât acum un an. 

Gazprom a declarat marți că între lumile ianuarie și 
iulie a crescut livrările de gaz către China cu 61 % prin 
conducta Siberian Force.  

Mai multe țări, inclusiv India, și chiar Arabia Saudită, 
cumpără din ce în ce mai mult petrol rusesc, care este 
vândut la prețuri mai mici decât cele ale pieței, dar oricum 
ridicate, pentru a-l rafina apoi și a revinde pe piețele din 
întreaga lume produsele obținute. 

Triangularea este o tehnică clasică de eludare a 
sancțiunilor și nu se referă doar la produse energetice. 

Se pare că marile companii occidentale ar folosi 
filiale cu sediul în alte țări sau firme pentru a-și introduce 
produsele în interiorul granițelor ruse. 

În ceea ce privește companiile italiene, multe ar 
pivota spre Turcia, așa cum arată cele mai recente date 
privind comerțul dintre Italia și Turcia.  

Pe de altă parte, companiile rusești pot face afaceri 
în mod legal cu multe economii mari, în timp ce 
eficacitatea sancțiunilor este proporțională cu amploarea 
țărilor care aderă la acestea.  

Între timp, aproximativ 700 de companii străine au 
fugit din Rusia, iar golurile lăsate de unele dintre acestea 
au fost umplute de antreprenori locali. 

 În acest punct, guvernul rus nu intenționează să 
abandoneze economia de piață ci vrea să facă exact 
opusul, încurajând în mod special inițiativa privată. 

(Sursa: https://www.rador.ro/) 
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Noi reguli pentru datorii și deficit 
 

Țintele de 3 % pentru deficit și de 60 % pentru 
datorie au "limitat creșterea economică a UE" și au creat 
politici de austeritate.  

Comisia ar trebui să prezinte în curând propuneri de 
revizuire a regulilor de guvernanță economică. 

Mai ales că, în opinia unor oficiali, Europa de 3 % 
pentru deficit și de 60 % pentru datorie nu este 
sustenabilă, forțarea țărilor să reducă datoria dincolo de 
capacitatea lor de a genera bogăție este absurdă.  

Regulile privind deficitul și datoria au devenit 
obiective, nu instrumente, mai ales că nu funcționează, 
certitudine ce se bazează pe ideea că ele nu au avut 
capacitatea de a se adapta la evoluția situației economice 
și bugetare înseși și au limitat considerabil creșterea 
economică în Uniunea Europeană. 

Consecința a fost că țările au fost obligate să 
urmeze politici de austeritate despre care s-a înțeles deja 
că nu funcționează.  

Revizuirea regulilor de guvernanță economică este 
urgentă, chiar și pentru că nivelul de îndeplinire este 
foarte scăzut.  

Între lipsa capacității bugetare și lipsa voinței 
politice, adevărul este că, de exemplu, 85 % din 
recomandările de țară ale Comisiei  nu au fost respectate.  

Nu se poate spune țărilor că trebuie să își reducă 
datoria în fiecare an, nu există condiții pentru a face acest 
lucru, și în prezent cu atât mai puțin, iar dacă doar se 
cere datorii sustenabile, se blochează investițiile. 

Soluția poate fi identificarea unei modalități prin 
care țările să-și poată reduce datoria, dar una care să fie 
adecvată situației proprii, legată de creșterea economică. 

În practică, înseamnă să se permită  un parcurs pe 
țară, să existe un acord între Comisia Europeană și 

statele membre, în care fiecare țară să-și urmeze traseul 
până la atingerea valorilor datoriei care vor fi fixate. 

Fundamental este ca toate regulile de guvernanță 
economică să fie realizate în cadrul comunitar și nu ca în 
criza din 2011.  

Explicația este simplă - este mai democratic decât 
pe bază interguvernamentală, chiar și pentru că nu există 
control din partea Parlamentului. 

Și apoi există necesitatea de a pune împreună 
politica bugetară și politica monetară care a avut rezultate 
în timpul crizei COVID, care a pus laolaltă politica 
bugetară comunitară  și politica monetară în cadrul BCE. 

Ceea ce lipsesc acum sunt propunerile Comisiei 
Europene care ar trebui prezentate pentru ca atunci când 
se va ajunge la primăvară anul viitor, când vor ieși 
previziunile, să poată indica statelor membre orientările 
politice, pentru elaborarea bugetelor pentru anul următor. 

Primăvara viitoare statele membre trebuie să știe 
cum își vor pregăti bugetele pentru 2024. 

Întrucât clauza de salvare va fi activată în 2023 și 
va trebui dezactivată în 2024 și, deși Europa a funcționat 
și nu s-a prăbușit, trebuie să se știe pe 1 ianuarie 2024, 
în cazul în care clauza este dezactivată, dacă se 
urmează vechile reguli sau dacă va exista tranziție.  

Ceea ce se propune este să existe o tranziție, care 
să se facă pe țară, dar ca această tranziție să se bazeze 
pe obiectivele noilor reguli.  

Adică, chiar dacă noile reguli nu sunt încă activate, 
măcar să existe deja direcții politice pentru noile reguli.  

Ceea ce nu are sens este că în cazul în care clauza 
este dezactivata la 1 ianuarie 2024, toata lumea are 3/60, 
asta nu are vreun sens. 

Fără o regulă comună fixă - de 3% pentru deficit și 
de 60% pentru datorie - va fi necesar să se creeze "o 
grilă" care să reflecte "economiile diferite", dar întrucât 
implică nu numai Comisia  și Parlamentul, este necesar 
să se privească pozițiile statelor membre. 

Și aici se va decide totul, pentru că sunt state care 
pe 1 ianuarie 2024 vor dori reguli pure și dure, totul la fel 
pentru toată lumea și sunt alții care își dau seama că 
există diferențe. 

Ceea ce poate fi o idee frumoasă pentru Portugalia, 
Spania, Italia și altele, s-ar putea să nu fie pe placul 
Germaniei, care se află într-o situație foarte complicată. 

Ori, Germania nu a făcut încă niciun pas pentru a 
da dovadă de deschidere, dar, în ciuda a orice, din partea 
cancelarului există mai multă deschidere decât din partea 
ministrului de finanțe.  

Poate fi 3/60, pot fi alte repere, dar îngrijorător este 
ritmul, nu cifrele. 

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

 

Restricțiile de călătorie pentru ruși 
 

Republica Cehă, care asigură în prezent președinția 
UE, s-a confruntat cu o rezistență puternică din partea 
unor state UE cu privire la măsurile de limitare a 
circulației rușilor în urma invaziei Ucrainei. 

Cehii vor să suspende acordul din 2007 care a făcut 
mai ușor pentru turiștii ruși să solicite vize, în timp ce alți 
membri au cerut interzicerea totală a vizelor.  

Dar alți membri ai UE, inclusiv Ungaria, Luxemburg 
și Austria, s-au pronunțat împotriva acestei măsuri. 

Unii consideră că nu e loc de turism și că măsura ar 
un semnal elitei de la Moscova și Sankt Petersburg, în 
timp ce alții o consideră neadecvată circumstanțele 
actuale, existând riscul apariției unei noi cortine de fier, 
care va afecta pe rușii de rând, UE neavând dreptul să 
condamne 140 de milioane de persoane. 

De altfel, într-un document comun de poziție, 
Germania și Franța resping propunerea unor țări membre 
de a interzice intrarea în UE pentru toți cetățenii ruși. 

Cererile de vize din partea cetățenilor ruși ar trebui 
să fie examinate cu atenție pentru potențiale riscuri la 
adresa securității, dar e nevoie de "moduri inteligente de 
utilizare" a acestei pârghii. 

Politicile privind viza trebuie să reflecte aceasta și 
să continue să le permită oamenilor contacte în cadrul 
UE cu cetățeni ruși care nu au legături cu guvernul de la 
Moscova, așa cum este cazul studenților, artiștilor, 
oamenilor de știință și altor profesioniști, evitându-se 
înstrăinarea generațiilor viitoare. 

În plus, o interdicție generală ar putea duce la 
amplificarea sentimentului naționalist și antieuropean. 

România va susține suspendarea Acordului UE-
Rusia privind facilitarea acordării vizelor în scop turistic. 

Ucraina consideră că trebuie închise granițele, 
deoarece rușii își însușesc pământul altora, poziție 
susținută și de alte state europene. 

Spațiul aerian european, principala cale de 
transport între Rusia și Europa pentru turiști, este deja 
închis pentru companiile aeriene ruseșți.  

Este însă puțin probabil ca această cerință să fie 
susținută în unanimitate, mai repede fiind plauzibil un 
proces mai selectiv de acordare a acestor vize, care să 
nu limiteze dreptul de circulație al cetățeanului rus 
neimplicat în război. 

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

https://www.rador.ro/)
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Politica antitrust 
 

Comisia Europeană a lansat o cerere de contribuții 
prin care solicită feedback privind cadrul juridic al UE 
care scutește consorțiile de transport maritim de linie de 
la normele UE în materie de antitrust. 

Comisia a trimis și chestionare specifice părților 
interesate din lanțul de aprovizionare al navelor de 
transport maritim de linie (și anume, transportatorilor, 
expeditorilor și agenților de expediție și operatorilor 
portuari și de terminale) cu privire la impactul consorțiilor 
dintre companiile de transport maritim de linie și al 
regulamentului asupra operațiunilor acestora, părțile 
putând prezenta observații timp de opt săptămâni. 

Normele antitrust ale UE interzic, în general, 
acordurile dintre întreprinderi care au ca efect 
restrângerea concurenței.  

Cu toate acestea, regulamentul le permite, în 
anumite condiții, companiilor maritime cu o cotă de piață 
combinată mai mică de 30 % să încheie acorduri de 
cooperare pentru a furniza servicii comune de transport 
de mărfuri, cunoscute și sub denumirea de consorții. 

Regulamentul este în vigoare până în aprilie 2024 și, 
prin urmare, Comisia trebuie să efectueze o evaluare a 
modului în care a funcționat regulamentul din 2020. 

Cererea de contribuții și chestionarele specifice fac 
parte din evaluarea regulamentului.  

Feedbackul primit de Comisie va completa 
informațiile pe care le-a colectat în cadrul activităților sale 
de monitorizare sectorială.  

În ultimii doi ani, Comisia a avut schimburi periodice 
cu participanții la piață, cum ar fi expeditorii, agenții de 
expediție și transportatorii, precum și cu autoritățile de 
concurență și de reglementare din Europa, SUA și alte 
jurisdicții, cu privire la dificultățile cu care se confruntă 
sectorul transportului maritim.  

 
În decembrie 2021, ca parte a activităților sale de 

monitorizare sectorială, Comisia a inițiat, un exercițiu de 
informare prin trimiterea de chestionare transportatorilor 
care exploatează linii către și dinspre UE, pentru a 
colecta informații privind piața, în special cu privire la 
efectele pandemiei de coronavirus asupra operațiunilor 
lor și asupra lanțului de aprovizionare maritim. 

Evaluarea va ajuta Comisia să decidă dacă va 
extinde sau nu data până la care este în vigoare 
regulamentul, cu sau fără modificări.  

Comisia va prezenta un rezumat al rezultatelor 
evaluării într-un document de lucru al serviciilor sale care 
urmează să fie publicat în ultimul trimestru al anului 2022. 

Reamintim faptul că serviciile de transport maritim 
de linie includ furnizarea de servicii regulate și 
programate de transport maritim de mărfuri ambalate 
(marea majoritate în containere) pe o anumită rută.  

Aceste servicii joacă un rol esențial în comerțul UE 
și pentru economia UE în ansamblu, necesitând niveluri 
semnificative de investiții și, prin urmare, sunt furnizate în 
mod regulat de către mai multe societăți de transport 
maritim care cooperează în cadrul unor consorții. 

Articolul 101 alineatul (1) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) interzice 
acordurile între întreprinderi care restrâng concurența.  

Cu toate acestea, în temeiul articolului 101 
alineatul (3) din TFUE, aceste acorduri pot fi declarate 

compatibile cu piața unică, în condițiile în care contribuie 
la îmbunătățirea producției sau a distribuției de produse 
ori la promovarea progresului tehnic sau economic, 
asigurând totodată consumatorilor o parte echitabilă din 
beneficiul obținut, fără a elimina concurența. 

Regulamentul nr. 246/2009 al Consiliului prevede 

că, în conformitate cu dispozițiile articolului 101 alineatul 
(3) din TFUE, Comisia poate excepta consorțiile de la 
aplicarea articolului 101 alineatul (1) din TFUE pentru o 
perioadă limitată la cinci ani, cu posibilitate de prelungire.  

În consecință, Comisia a adoptat în 2009 
Regulamentului de exceptare pe categorii aplicabil 
consorțiilor [Regulamentul (CE) nr. 906/2009 al 
Comisiei, care stabilește condițiile specifice pentru o 

astfel de derogare.  
Aceste condiții urmăresc, în principal, asigurarea 

faptului că consumatorii beneficiază de o cotă echitabilă 
din beneficiile rezultate. 

Comisia a prelungit perioada de aplicare a 
regulamentului 2014 și 2020. 

 
Prelungirea din 2020 a fost decisă întrucât 

evaluarea a arătat că, în pofida evoluțiilor de pe piață 
(consolidare sporită, concentrare, schimbări tehnologice, 
creșterea dimensiunii navelor), regulamentul a rămas 
adecvat scopului, în conformitate cu abordarea Comisiei 
privind o mai bună legiferare în procesul de elaborare a 

politicilor, și și-a îndeplinit obiectivele.  
În plus, acordurile de consorții care îndeplineau 

condițiile prevăzute în regulament au continuat să 
îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 101 
alineatul (3) din TFUE.  

Mai precis, Comisia a constatat că Regulamentul de 
exceptare pe categorii aplicabil consorțiilor a condus la 
creșteri ale eficienței pentru transportatorii, aceștia 
putând să-și utilizeze mai bine capacitatea navelor și să 
ofere mai multe conexiuni.  

Exceptarea se aplică numai consorțiilor a căror cotă 
de piață nu depășește 30 % și ai căror membri sunt liberi 
să își stabilească prețurile în mod independent.  

În acest context, aceste creșteri de eficiență au 
condus la prețuri mai mici și la o mai bună calitate a 
serviciilor pentru consumatori.  

Mai precis, evaluarea a arătat că, în ultimii ani, atât 
costurile pentru transportatori, cât și prețurile pentru 
clienți per unitate echivalentă cu 20 de picioare (Twenty-
foot Equivalent Unit - TEU) au scăzut cu aproximativ 
30 %, iar calitatea serviciilor a rămas stabilă.  

Prelungirea a fost limitată la patru ani, în comparație 
cu durata tradițională de cinci ani a regulamentului, 
pentru a putea reacționa mai prompt în cazul unor 
eventuale modificări ale circumstanțelor pieței. 

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

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13519-Legislatia-UE-in-domeniul-concurentei-Evaluarea-Regulamentului-de-exceptare-pe-categorii-aplicabil-consortiilor_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:12008E101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:12008E101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:12008E101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32009R0246
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32009R0906
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32009R0906
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0697
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020R0436
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_518
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:12008E101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:12008E101
http://www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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Presiunea migratorie asupra 
granițelor 

 

Este de așteptat ca în viitor presiunea migratorie să 
fie semnificativă la granița greco-turcă, iar încercările de 
trecere frauduloasă a frontierei să fie în creștere. 

Analiștii estimează că Ankara, din motive interne, va 
continua să își ducă propria politică în acest domeniu. 

Problema refugiaților, alături de cea economică, 
sunt considerate cele două probleme principale care vor 
determina rezultatul alegerilor prezidențiale din Turcia. 

Prezența a 5 milioane de refugiați și imigranți în 
Turcia provoacă reacția unei mari părți a societății turce, 
care face presiuni asupra guvernului pentru a se 
debarasa de toți cei care au intrat în țară în ultimii ani. 

Scăderea puterii de cumpărare a turcilor, inflația 
care depășește 100 % reprezintă principalele motive ale 
acestei reacții, întrucât refugiații și imigranții care 
lucrează pentru salarii mai mici ”fură” locurile de muncă. 

Scopul guvernului turc este debarasarea, prin 
repatriere, până în 2023, de 500.000 de refugiați sirieni. 

Totodată, există informații că permisele de ședere, 
pe care le-au primit mulți refugiați, nu mai sunt reînnoite, 
cu scopul de a-i obliga să părăsească țara. 

În același timp, unele autorități locale din Istanbul - 
dar și din alte orașe mari - stabilesc plafoane maxime 
pentru permisele de ședere pentru refugiați și imigranți. 

Astfel, refugiații și migranții care nu reușesc să-și 
reînnoiască permisul de ședere în Turcia sau care sunt 
forțați să se întoarcă în Siria, caută modalități de a fugi în 
Grecia fie navigând pe Marea Egee, fie încercând să 
treacă granița terestră din zona Evros.  

Acesta este considerat a fi unul dintre principalele 
motive pentru presiunea crescută asupra granițelor 
Greciei observată în ultimele săptămâni. 

Analiștii subliniază însă că guvernul turc încearcă 
să instrumentalizeze această problemă și să exercite 
presiuni asupra Greciei, mai ales după ce în celelalte 
disensiuni greco-turce, precum cele din Marea Egee și 
din estul Mediteranei, sprijinul țărilor occidentale față de 
Grecia a provocat disconfortul Ankarei. 

Acum Turcia acuză Grecia de rele tratamente 
împotriva refugiaților și migranților, susținând că prin 
eforturile supraomenești ale gărzii de coastă, s-au 
prevenit decese în Marea Egee.  

Respectiv s-a prevenit moartea și s-au salvat, în 
ultimii doi ani, viețile a 41.000 de oameni, în principal 
femei și copii, ale căror bărci gonflabile au fost 
scufundate de Grecia, fiind lăsați să moară.  

În acest fel, Ankara încearcă să trezească interesul 
opiniei publice europene împotriva Atenei. 

Aceste declarații vin și în urma presiunilor exercitate 
de opoziția turcă, care îl acuză pe președintele Turciei că 
a încercat să-l răstoarne pe președintele Siriei, demers în 
urma căruia Turcia a acceptat 4 milioane de refugiați.  

Presiunea cetățenilor turci asupra guvernului pe 
tema refugiaților este, potrivit analiștilor, unul dintre 
motivele pentru care Siria este invitată la dialog. 

Tactica de escaladare a tensiunilor de către Turcia 
pentru crea o problemă Greciei prin împingerea 
migranților spre granițele terestre și maritime ale acesteia 
a fost evaluată de Consiliul Guvernamental pentru Afaceri 
Externe și Apărare, în cadrul unei întâlniri de urgență 
prezidată de premierul grec. 

În acest context, s-au decis măsuri suplimentare 
pentru protejarea granițelor. 

Se are în vedere extinderea în timp, cu încă 80 km., 
a gardului de pe râul Evros de-a lungul întregii lungimi a 

graniței cu Turcia, care este de aproximativ 220 km 
(vizându-se toată lungimea graniței).  

Proiectul se va realiza din fonduri naționale, dacă 
nu va exista finanțare europeană, chiar dacă guvernul 
grec a depus deja cerere la Comisia Europeană. 

În al doilea rând, s-a decis modernizarea 
echipamentelor electronice pentru o supraveghere sporită 
și pentru a împiedica intrarea imigranților în țară.  

La ”arsenalul” grecesc vor fi adăugate drone, 
camere video și alte dispozitive electronice. 

De asemenea, în condițiile în care fluxurile zilnice 
sosite pe cale maritimă au crescut de patru ori, putând 
ajunge chiar și la 700 de persoane, există un plan 
general de modernizare a Gărzii de Coastă printr-un 
program de 800 de milioane de euro și include 
modernizarea echipamentelor pentru ambarcațiuni, 
precum și pentru mijloacele terestre și aeriene. 

Totodată, s-a subliniat că cei 250 de polițiști de 
frontieră suplimentari vor începe pregătirea în octombrie 
și până la sfârșitul toamnei se vor alătura restului 
personalului de frontieră. 

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

 

Dreptul de Veto 
 

Partidul de guvernământ polonez Lege şi 
Justiţie (PiS) a avertizează că își va exercita dreptul de 

veto pentru a bloca iniţiative ale Uniunii Europene, în 
cazul în care Comisia Europeană nu va debloca fondurile 
destinate Poloniei în cadrul MFRR. 

Comisia şi UE lucrează în interiorul unor cadre şi 
conform tratatelor care dau anumite prerogative fiecărei 
ţări și, de aceea, Polonia va încerca să folosească toate 
posibilităţile prevăzute în tratatele UE, inclusiv dreptul de 
veto, folosit în mod strict sau mai amplu.  

Conform Tratatului de la Lisabona, votul unanim al 
statelor UE este necesar pentru deciziile ce privesc 
politica externă comună, cooperarea poliţienească, 
fiscalitatea, aderarea unor noi state la UE, securitatea şi 
protecţia socială. 

Polonia a mai ameninţat cu exercitarea dreptului de 
veto, împreună cu Ungaria în anul 2020, când cele două 
ţări au blocat bugetul multianual al UE după ce Comisia 
Europeană ceruse condiţionarea accesării fondurilor 
europene de situaţia statului de drept. 

Compromisul la care s-a ajuns atunci pentru 
aplicarea acestui mecanism de condiţionalitate, intrat 
între timp în vigoare, a fost ca acesta să se aplice numai 
pentru încălcările ce afectează direct bugetul UE, să nu 
privească chestiunile societale (precum drepturile 
comunităţii LGBT) şi să intre în vigoare numai după ce 
Curtea de Justiţie a UE (CJUE) se va fi pronunţat asupra 
lui, decizia  acestei instanţe fiind favorabilă Bruxellesului. 

Polonia pretinde că trebuie să aplice legile proprii şi 
că singurul organ care poate evalua legile este Tribunalul 
Constituţional polonez, contestând astfel din nou 
întâietatea dreptului european şi a sentinţelor CJUE în 
faţa dreptului naţional şi a deciziilor instanţelor naţionale. 

Un alt motiv este legat de camera disciplinară 
pentru judecători creată de guvernul de la Varşovia, care, 
însă, urmează a fi desființat, deși Comisia că încă nu 
există suficiente garanţii care să protejeze judecătorii. 

În timp ce PNRR-ul polonez a fost în cele din urmă 
aprobat de Comisia Europeană, deşi fără să se elibereze 
fonduri, cel al Ungariei este încă blocat de Bruxelles.  

(Sursa: www.agerpres.ro) 
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Problemele din Balcani și nepăsarea 
Occidentului 

 

NATO și UE încearcă să reducă tensiunile în 
creștere dintre Serbia și Kosovo, dar există probleme 
adânc înrădăcinate care persistă și care au revenit în 
prim plan, odată cu problematica Balcanilor de Vest. 

Tocmai de aceea, NATO și UE i-au adus pe cei doi 
lideri la Bruxelles pentru a sublinia necesitatea reducerii 
tensiunilor realimentate la începutul lunii august. 

Însă persistă o anumită nepăsare a Occidentului 
față de această regiune, iar acest lucru riscă să 
devină ”un atu” în mâinile Moscovei. 

Concret, în timp ce restul Europei Centrale și de Est 
(fără Belarus, Moldova sau Ucraina) a aderat la UE între 
2004 și 2013, majoritatea statelor balcanice nu sunt mai 
aproape de aderare decât erau atunci când au primit 
promisiunea integrării, în urmă cu două decenii. 

Exact aceasta este situația pe care și-o doresc unii 
lideri politici din vestul Europei, deși preferă să nu o 
spună cu voce tare. Iar ușa UE ar putea fi închisă definitiv 
pentru țările balcanice, dacă propunerea președintelui 
francez Emmanuel Macron cu privire la o ”comunitate 
politică europeană” va fi pusă în aplicare. 

Însă tendința de a învinovăți guvernele occidentale 
pentru problemele din regiune pierde din vedere esența, 
și anume că multe dintre aceste probleme sunt generate 
pe plan intern.  

Mai mult decât atât, surprinde faptul că, deși elitele 
politice din Balcani spun că vor să adere la UE și să 
adopte standardele acesteia de guvernare, unii au, de 
fapt, alte preocupări. 

De exemplu, corupția, crima organizată, sistemul 
judiciar politizat și o presă independentă slabă sunt ceva 
obișnuit în regiune.  

Doresc, cu adevărat, elitele politice din Balcani ca 
UE să exercite presiuni pentru a-și schimba obiceiurile, 
așa cum a făcut-o în cazul Poloniei și Ungariei? 

Trăgând concluzii din istoria modernă a Balcanilor - 
o istorie marcată de conflicte între și în interiorul statelor 
tinere și fragile - unele dintre aceste elite cred că normele 
stricte care însoțesc aderarea la UE le pot amenința 
menținerea la putere.  

De asemenea, le-ar putea reduce libertatea de 
manevră – și așa limitată – pe care o au țările lor pe 
scena internațională. 

Belgradul urmărește o ”politică independentă de 
securitate națională, colaborând într-un mod echilibrat 
atât cu Estul, cât și cu Vestul”, ceea ce seamănă cu ideile 
mișcării de nealiniere din timpul Războiului Rece. 

E-adevărat, însă, că alte state balcanice au mai 
puțin interes decât Serbia în a se folosi de UE și SUA 
împotriva Rusiei și Chinei, confruntându-se cu alte 
probleme - la fel de alunecoase - de rezolvat. 

De exemplu, mai mulți politicieni kosovari se joacă 
cu ideea de a promova unificarea țării lor - care are o 
majoritate etnică albaneză și o minoritate sârbă - cu 
Albania, o ”Albanie Mare” care să poată include și zone 
din Macedonia de Nord cu o populație albaneză. 

Ceea ce ar însemna rețeta ideală pentru o 
catastrofă în Balcani, la fel ca și o încercare sârbo-
bosniacă de a distruge acordul de pace de la Dayton în 
Bosnia-Herțegovina, astfel încât toți sârbii să poată fi și ei 
într-o Serbie Mare. 

Printre numeroasele motive pentru care schimbarea 
granițelor în Balcani este o idee îngrozitoare este că ar 
crea un precedent ”savuros” pentru Rusia, care vrea să 

facă exact același lucru în Ucraina, după ce a anexat 
deja Crimeea în 2014. 

Poate ar sluji mult mai bine interesul popoarelor lor 
dacă liderii din Balcani s-ar concentra pe problemele 
economice și sociale cronice ale regiunii, exacerbate de 
pandemie și de agresiunea în Ucraina. 

Provocările economice sunt ilustrate în graficele 
realizate de Brookings pentru Banca Mondială, care arată 
decalajele dintre Balcanii de Vest și UE. 

Diferendul Kosovo-Serbia este unul dintre 
numeroasele motive pentru care niciunul dintre state nu 
va adera la UE în viitorul apropiat.  

Oamenii din Kosovo știu acest lucru și de aceea 
susțin obiectivul, aparent mai realizabil, de a intra fără 
viză în țările UE. 

Comisia  este în favoarea acestui demers, dar unele 
guverne vest-europene se opun, invocând îngrijorări cu 
privire la statul de drept și crima organizată. 

În condițiile în care restricțiile de călătorie rămân în 
vigoare, autoritățile kosovare ar putea pierde entuziasmul 
pentru reformele juridice, administrative și economice 
necesare pentru a avea o oarecare șansă de a adera. 

Însă Kosovo nu va adera niciodată la UE atâta timp 
cât cinci dintre cele 27 de state ale sale - Cipru, Grecia, 
România, Slovacia și Spania - nu vor recunoaște 
independența față de Serbia, declarată în 2008.  

Opoziția lor provine din disputele teritoriale și etnice 
care există în propriile țări: divizarea de facto a Ciprului 
cu o zonă turcă, maghiarii în România și Slovacia și 
mișcarea separatistă catalană din Spania.  

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

Un sistem de apărare antiaeriană 
 

Cancelarul german a propus un nou sistem 
european de apărare antiaeriană în vederea îmbunătățirii 
adaptabilității continentului și reformării guvernării UE în 
urma invaziei din Ucraina. 

În acest sens, Germania intenționează să facă 
investiții „substanțiale” în apărarea antiaeriană, iar vecinii 
ei europeni sunt invitați din capul locului să participe la 
proiect, întrucât e mult de recuperat în Europa în ce 
privește apărarea de amenințările aeriene și spațiale. 

De asemenea, Germania va trimite Ucrainei cele 
mai avansate arme, inclusiv sisteme antiaeriene și de 
radar și drone de recunoaștere, asumându-și 
„răspunderea” de a consolida artileria și a face 
funcțională, până-n 2023, forța  de reacția rapidă. 

În opinia Germaniei, Europa trebuie să fie mai 
„suverană”, mai capabilă de a se apăra singură de o 
agresiune externă și mai eficientă în contracararea 
concurenței din partea unor țări, precum China. 

Țările UE trebuie să dezvolte „promisiunea de pace” 
a blocului asigurându-se că el e capabil să-și protejeze 
securitatea, independența și stabilitatea în fața 
provocărilor externe . 

De altfel Germania a fost apreciată pentru că a 
răspuns la războiul din Ucraina prin lansarea unei 
restructurări a politicii externe și militare germane, 
promițând să pună capăt dependenței energetice a țării 
de Rusia, să sprijine Ucraina cu arme și să investească 
mult mai mult în armata germană.  

Germania susține și o coordonare militară între 
state, dar și o cooperare mai strânsă între producătorii 
europeni de armament și proiectele militare comune. 

Ea este adepta unei comunități largi a democrațiilor 
europene, care să includă și state non-UE. 

(Sursa: https://www.rador.ro/) 
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Supravegherea extinsă a Greciei 
 

Grecia a ieșit recent din regimul special 
al ”supravegherii consolidate” în care s-a aflat în ultimii 4 
ani - singura țară din UE în această situație - după ce a 
finalizat cei 8 ani de memorandumuri de salvare 
financiară încheiate cu FMI, BCE și UE. 

Astfel, Grecia revine la normalitatea unui stat 
european sau aproape de normalitate, întrucât 
obligațiunile sale continuă să fie clasificate pe o treaptă 
nerecomandabilă pentru investiții. 

Este, în mod clar, un succes, în special dacă ne 
amintim de câte ori țara s-a aflat pe marginea prăpastiei, 
adică în situația unui faliment necontrolat și a ieșirii din 
zona euro. 

Din 20 august, după o reglare a datoriei publice ca 
să fie sustenabilă și după implementarea unei serii de 
reforme considerate satisfăcătoare și indicate chiar de 
instituțiile de supraveghere financiară, partenerii europeni 
ai țării și creditorii săi au relaxat monitorizarea politicii 
economice, restituind guvernului grec „frâiele” economiei. 

O libertate și o provocare în același timp, după cum 
susțin analiștii, care semnalează că la 12 ani de la 
dureroasa intrare sub regimul memorandumurilor de 
salvare economică, au fost remediate doar unele, nu 
toate, dintre problemele care au dus la această situație.  

Prin urmare, cu sau fără supraveghere extinsă, mai 
sunt încă multe de schimbat, iar ceea ce s-a schimbat în 
bine trebuie păstrat. 

Ieșirea de sub supraveghere nu trebuie să provoace 
mulțumire și relaxare bugetară, cu atât mai mult cu cât 
există o frică ascunsă în mințile multor oameni că, în 
spatele satisfacției incontestabile față de încheierea 
supravegherii financiare, există riscul ca Atena să revină 
la politicile din trecut, cu acordarea unor beneficii 
nesăbuite, care vor duce la o nouă deraiere a țării din 
punct de vedere al finanțelor publice. 

Iar orizontul electoral, care este deja unul strâns, 
amplifică aceste îngrijorări.  

Ieșirea din supravegherea consolidată semnalează 
perspective mai favorabile pentru economie în deceniul 
următor față de cel precedent.  

Cu toate acestea, nu înseamnă că slăbiciunile și 
deficitele cronice au fost corectate. 

Economia are o datorie publică mare, nu este 
clasificată încă pe o treaptă recomandabilă pentru 
investiții și se finanțează relativ scump.  

Dintr-o oarecare perspectivă, importanța ieșirii este 
mai degrabă politică - cei care vor decide politicile pentru 
fiecare sector în parte nu vor mai avea nevoie de acordul 
partenerilor externi, dar vor fi responsabili pentru 
parametrii decisivi ai economiei”. 

În afara supravegherii oficiale, dar într-un context 
european și global periculos, este esențial să se pună în 
aplicare politici care să susțină în mod sistematic rate 
ridicate de creștere.  

Printre altele, creșterea consumului necesită o 
creștere și mai rapidă a investițiilor și a exporturilor. În 
timp ce consolidarea statului social necesită o bună 
gestionare a fondurilor publice. 

Analiștii sunt de acord că multe dintre 
caracteristicile economiei grecești de astăzi amintesc în 
mod îngrijorător de problemele sale cronice. 

Printre altele, ei menționează următoarele probleme: 
1. Grecia rămâne o țară a cărei economie este 

dominată în mare măsură de IMM și de cei care 
desfășoară activități independente, ceea ce se 
traduce prin productivitate redusă și salarii mici. 

Procentul persoanelor care desfășoară activități 
independente ajunge la 27,9 %, de mai bine de două ori 
peste media Uniunii Europene, plasând Grecia pe locul 
întâi în această privință.  

Chiar dacă investițiile au crescut semnificativ anul 
trecut și în primele luni ale acestui an, se poate observa 
cu ușurință că în continuare cresc și afacerile individuale 
gen cafenele, restaurante etc.  

Turismul rămâne singura mare armă a economiei, 
constituind totodată și un mare risc, ca-n pandemie.  

De asemenea, există tot mai multe îngrijorări cu 
privire la această unilateralitate și la consecințele sale 
negative asupra vieții locuitorilor țării. 

2. Evaziunea fiscală continuă să fie în plin avânt, 
în ciuda unor progrese înregistrate în ultimii ani. 

Așa-numitul „decalaj de TVA”, adică TVA-ul care nu 
se încasează, a scăzut efectiv de la 31,5 % în 2017, la 
29 % în 2018 și la 25,8 % în 2021.  

Totuși, țara rămâne pe a doua cea mai proastă 
poziție după România (cu 34,9 %), în timp ce media 
Uniunii Europene este de 10,3 %.  

Pe scurt, în 2021, Grecia a pierdut 5,35 miliarde de 
euro din venituri din TVA, fonduri care ar fi putut face 
diferența în satisfacerea unor nevoi sociale importante. 

3. Din punct de vedere bugetar, țara a scăpat de 
traiectoria catastrofală pe care se înscrisese în 2009, 
dar datoria publică rămâne de departe cea mai mare 
din Uniunea Europeană, ajungând la 193,3 % din PIB, 
față de 88,1 % cât e media UE. 

Numai datorită aranjamentelor creditorilor Greciei, 
această datorie este considerată sustenabilă, dar 
îngrijorările rămân, după cum se poate vedea din faptul 
că țara nu are încă un rating recomandabil pentru 
investiții, iar costurile de împrumut sunt cele mai mari din 
zona euro – fiind precedată uneori doar de Italia.  

Randamentul obligațiunilor pe 10 ani este de 
aproximativ 3,5 %, în timp ce randamentul obligațiunilor 
germane corespunzătoare este de 1 %. 

Faptul că guvernul grec a profitat de ridicarea 
restricțiilor Pactului de Stabilitate, din cauza 
coronavirusului, pentru a efectua unele dintre cele mai 
mari cheltuieli din UE pentru măsuri de sprijin, împingând 
astfel deficitul primar în 2021 la 5 % din PIB (față de 
3,3 % media UE), nu i-a entuziasmat pe mulți dintre 
partenerii Greciei, având în vedere trecutul țării.  

De aceea, revenirea la excedente primare începând 
cu 2023, cum promite guvernul acum, va fi crucială, în 
special pentru piețe. 

4. Pe piața muncii îmbunătățirea este uriașă, 
întrucât șomajul a scăzut de la 28 % în 2013 la 12,3 % 
în iunie, dar rata șomajului este a doua cea mai mare, 
după Spania, din UE, unde media este de 6%. 

De asemenea, Grecia rămâne țara cu cea mai 
scăzută rată de ocupare a forței de muncă din UE. 

Doar 62,7 % din populația cu vârste între 20 și 64 
de ani participă la piața muncii, față de 73,1 % în medie 
în UE. 

5. Băncile grecești au reușit să reducă drastic 
rata creditelor neperformante de la 48,5 % în 
decembrie 2016, la 12,1 % în primul trimestru al 
acestui an, dar procentul lor este cel mai mare din 
zona euro, unde media este de 2%. 

Principalul lucru este că aceste credite 
neperformante nu au dispărut, ci au fost pur și simplu 
transferate către societățile de administrare, iar 
dezideratul este acum ca acestea din urmă să 
funcționeze eficient, valorificând legislația cu privire la 
reglementarea datoriilor. 
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6. Deficitul de cont curent a reapărut dinamic odată cu redresarea economiei, la o rată de 8,3 % din 
PIB în 2021, cea mai mare din UE, unde rata corespunzătoare a fost de 3%. 

Analiștii amintesc că deficitele gemene, bugetar și extern, au fost considerate responsabile pentru falimentul 
țării, iar reapariția lor reprezintă, cu siguranță, o sursă de îngrijorare.  

Deși Grecia își îmbunătățește performanțele la export, importurile rămân mult mai mari ca volum și pot 
ajunge ușor la niveluri explozive, împreună cu deficitul.  

Este prețul pe care țara îl plătește de fiecare dată când se dezvoltă, deoarece consumul, dar și investițiile se 
bazează pe importuri. Mai ales acum, în contextul creșterii prețurilor la combustibil. 

7. Inflația a devenit din nou un coșmar și, deși nu este un fenomen strict grecesc, creșterea ei 
vertiginoasă peste media UE (se prevede o rată de 8,9 % anul acesta față de 8, 3% în UE) creează probleme 
suplimentare, într-o țară care a cunoscut o pierdere de 25 % din PIB în ultimii ani, cu reducerile aferente ale 
salariilor și pensiilor. 

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

Rata șomajului în Europa 
 

În iunie, 6,6 % din populația activă din zona euro 
era în șomaj, cifră care la cel mai scăzut nivel de când 
oficiul european de statistică a început să elaboreze 
această serie, în aprilie 1998. 

Pe ansamblul UE, rata șomajului era de 6 %, 
identică cu cea înregistrată în mai, revizuită în scădere, 
care este de asemenea un cel mai mic nivel istoric. 

În ciuda unei inflații galopante și unui război pe 
continent, economia europeană are încă un indicator care 
dovedește că ea rezistă. 

După publicarea cifrelor pozitive de creștere 
economică din zona euro (0,7 % în al doilea semestru), 
Institutul European a publicat rata șomajului în cadrul 
zonei pe luna iunie.  

A doua lună consecutiv, se menține la un nivel 
scăzut istoric - 6,6 % pentru cele 19 țări din zona euro și 
6 % pe ansamblul UE. 

Pe an, în iunie, rata șomajului a scăzut cu 1,3 
puncte în zona euro și cu 1,2 în Uniunea Europeană.  

În termeni absoluți, 12,93 de milioane de bărbați și 
femei erau fără loc de muncă în cele 27 de țări din UE, 
din care 10,92 milioane în cele 19 țări care au adoptat 
moneda unică (față de 12,882 milioane un an în urmă). 

 
Câteva nuanțe, totuși: printre tineri (sub 25 de ani) 

rata șomajului a crescut în iunie cu 0,4 puncte comparativ 
cu luna mai în zona euro și cu 0,3 puncte în Uniunea 
Europeană, stabilindu-se la 13,6% în UE și în zona euro. 

În rândurile femeilor, rata șomajului s-a stabilit la 
6,4 % în UE și la 7 % în zona euro, neschimbată față de 
cât se înregistra în mai 2022.  

În rândurile bărbaților, era de 5,7 % în UE în iunie și 
de 6,2 % în zona euro, care sunt rate identice cu cele 
înregistrate în luna precedentă. 

În spatele acestor medii europene, nu toate țările au 
aceeași situație.  

Ratele șomajului cele mai scăzute au fost 
înregistrate în Republica Cehă (2,4 %), în Polonia (2,7 %) 
și în Germania (2,8 %), în ciuda unei economii care a 
încetinit puternic în trimestrul al doilea. 

La polul opus, Spania a înregistrat rata cea mai 
ridicată - de 12,6 % în iunie, alături de Grecia (12,3 %). 

Urmează Italia (8,1 %), Suedia (7,6 %). Franța se 
situează chiar imediat mai jos, dar deasupra mediei 
europene, având 7,2 % din populația activă în șomaj. 

Reamintim, rata șomajului corespunde numărului de 
șomeri ca procentaj din populația activă.  

Cifrele Eurostat se bazează pe definiția dată 
șomajului de Biroul Internațional al Muncii (BIT). 

 Sunt considerate șomere persoanele fără loc de 
muncă care au căutat activ un serviciu în precedentele 
patru săptămâni și sunt dispuse să înceapă să lucreze în 
următoarele două săptămâni. 

Printre consecințele acestei rate scăzute istoric, 
țările se confruntă cu tensiuni de recrutare.  

Într-adevăr, multe sectoare au dificultăți în a găsi 
mână de lucru, precum HORECA sau transporturile.  

Situația este similară în SUA, unde rata șomajului, 
de 3,6 %, este apropiată de nivelul său pre-pandemic, 
care era cel mai scăzut de 50 de ani, și angajatorii au în 
continuare dificultăți să angajeze.  

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

 

Șomajul în formă ajustată sezonier 
 

Rata șomajului în luna iunie a scăzut cu 0,1 puncte 
procentuale, la 5,3%, față de cea înregistrată în luna 
precedentă, iar rata șomajului la bărbați a fost cu 1,2% 
mai mare decât la femei, informează INS. 

Numărul șomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat 
pentru luna iunie a anului 2022 a fost de 439.900 
persoane, în scădere atât față de luna precedentă 
(451.000 persoane), cât și față de luna iunie 2021 
(443.300 persoane). 

Pe sexe, rata șomajului la bărbați a depășit-o cu 1,2 
puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective 
fiind 5,8 % în cazul persoanelor de sex masculin și 4,6 % 
în cazul celor de sex feminin). 

INS precizează că se menține în continuare la nivel 
ridicat, respectiv 22,7 %, rata șomajului în rândul tinerilor 
(15-24 ani). 

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului 
a fost estimată la 4,2 % pentru luna iunie 2022 (3,5 % în 
cazul femeilor și 4,7 % al bărbaților).  

Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 ani 
reprezenta 74,4 % din numărul total al șomerilor estimat 
pentru luna iunie 2022.  

(Sursa: www.euractiv.ro) 
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Pilonul II de pensii 
 

Ministerul Muncii a publicat în transparență 
publică un proiect de OUG pentru modificarea și 
completarea unor acte normative pentru Pilonul II de 
pensii.. 

Potrivit proiectului, se ia în considerare 
dezvoltarea și evoluția sistemului de pensii private, 
pentru crearea unui cadru legal actualizat la cerințele 
și provocările existente, comparativ cu momentul 
demarării acestuia: 

 necesitatea asigurării funcţionării în condiţii de 
siguranţă a administratorilor fondurilor de pensii 
private, a depozitarilor activelor fondurilor de pensii 
private, precum și a Fondului de garantare a 
drepturilor din sistemul de pensii private, prin stabilirea, 
la nivelul legislației primare, a unor reguli privind 
guvernanța corporativă a acestora, prevenirea 
conflictului de interese și stabilirea unor politici 
contabile, astfel încât activitatea de administrare și 
depozitare să se desfăşoare în condiţii optime; 

 
 necesitatea completării cadrului legal primar 

cu prevederi referitoare la operațiunile pe piață și post-
investiții, managementul riscului și stabilirea unor 
politici de evaluare a activelor fondurilor de pensii 
private; 

 faptul că reglementarea actuală a 
comisionului de administrare perceput de 
administratorii fondurilor de pensii private este 
constituit din două surse, ambele suportate de către 
participanții la fondurile de pensii private, generează o 
diminuare nejustificată a pensiei private primită la 
finalul perioadei de contribuție; 

 necesitatea revizuirii cu celeritate a cadrului 
legal primar ce vizează regimul contravențional și 
sancționatoriu prevăzut de legislația pensiilor private, 
pentru alinirea și armonizarea măsurilor 
contravenționale și sancționatorii prevăzute de 
celelalte reglementări privind piața financiară 
supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, îmbunătățindu-se astfel gradul de 
omogenitate al legislației specifice, luând în 
considerare că neadoptarea, în regim de urgență, de 
măsuri legislative de revizuire și completare a cadrului 
de reglementare primar din sistemul pensiilor private 
ar submina strategia și eforturile Autorității de 
Supraveghere Financiară de dezvoltare a sistemului 
de pensii private. 

Având în vedere că aceste împrejurări obiective 
vizează interesul public şi constituie situaţii 

extraordinare, se impune adoptarea de măsuri 
imediate în ceea ce priveşte funcționarea entităților din 
cadrul sistemului de pensii private, astfel încât activul 
personal al participanților să nu fie diminuat excesiv de 
comisioanele percepute de administratori, iar 
activitatea de investire a activelor fondurilor de pensii 
private să se realizeze în condiţii de maximă siguranţă 
pentru participanţi. 

Una dintre principalele măsuri din proiect este 
cea referitoare la reducerea comisioanelor practicate 
de administratorii de fonduri.  

Prin proiect, se dorește eliminarea comisioanelor 
percepute atât pentru pensiile de la Pilonul II, cât și 
pentru cele din Pilonul III (pensiile facultative).  

Motivul este că prin comisionare se generează „o 
diminuare nejustificată a pensiei private”. 

Comisionul de administrare se constituie prin 
deducerea unui procent din activul total al fondului de 
pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe 
lună, respectiv 0,02 % pe lună dacă rata de 
rentabilitate a fondului este sub nivelul ratei inflației, 
0,03 % pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului 
este cu până la un punct procentual peste rata inflației 
sau 0,04 % pe lună dacă rata de rentabilitate a 
fondului este cu până la 2 puncte procentuale peste 
rata inflației. 

Procentul diferă, în continuare, respectiv 0,05 % 
pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu 
până la 3 puncte procentuale peste rata inflației, 
0,06 % pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului 
este cu până la 4 puncte procentuale și 0,07 % pe 
lună dacă rata de rentabilitate a fondului este peste 4 
puncte procentuale. 

În prezent veniturile din comisionare pentru 
administratorii pe Pilonul II au două surse - deducerea 
unui cuantum din contribuțiile plătite, dar nu mai mult 
de 0,5 % și deducerea unui procent din activul net 
total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai 
mult de 0,07 % pe lună. 

 
La Pilonul III de pensii, comisionul de 

administrare a activelor este compus tot din 2 surs - 
deducerea unui cuantum din contribuțiile plătite, dar 
nu mai mult de 5 %, cu condiția ca această deducere 
să fie făcută înainte de convertirea contribuțiilor în 
unități de fond și deducerea unui procent din activul 
net total al fondului de pensii facultative, dar nu mai 
mult de 0,2 % pe lună, stabilit prin prospectul schemei 
de pensii facultative. 

(Sursa www.euractiv.ro) 
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”Nu” subvențiilor pentru energie 
 

Creșterea prețurilor la energie a amplificat în mod 
semnificativ inflația în Europa.  

Ponderea bunurilor și serviciilor energetice în indicii 
prețurilor de consum (IPC) variază între 5 % și 15 % în 
cea mai mare parte a Europei. 

Însă în ciuda acestei contribuții modeste la IPC, din 
cauza creșterii rapide a prețurilor în acest sector, 
produsele energetice au reprezentat în mod direct  
jumătate din rata anuală a inflației în mai 2022. 

Contribuția la inflație pe baza IPC a depășit 3 
puncte procentuale în majoritatea țărilor și a fost mai 
mare cu 5 puncte procentuale în Belgia, Estonia, Grecia, 
Letonia, Lituania, Țările de Jos și România, spun 
economiștii FMI.  

FMI cere să se acorde subvenții doar pentru 
categoriile vulnerabile și arată cu degetul politica urmată 
de guvernele din Europa care încearcă, prin diverse 
măsuri, să nu permită ca prețurile majorate la energie să 
fie transferate consumatorilor. 

Potrivit evaluării FMI, cea mai bună politică ar fi ca 
guvernele să permită ca majorările de prețuri să 
acționeze ca un mecanism de restrângere a consumului 
de energie, oferind subvenții celor cu venituri mai mici. 

Creșterea recentă a prețurilor la nivel internațional 
la combustibilii fosili va crește costul vieții pentru 
gospodăriile europene în 2022 cu aproape 7 % din 
consum, în medie, subliniază concluziile studiului.  

Povara suportată de gospodării variază semnificativ 
între țări și în interiorul lor.  

Factorii politici au răspuns la acest șoc prin măsuri 
ample de ținere în frâu a prețurilor, inclusiv prin subvenții, 
reduceri de taxe și control asupra prețurilor. 

Pe viitor, accentul politicii ar trebui să se mute cât 
mai repede în direcția unei acționări mai libere a 
semnalelor venite dinspre prețuri și în direcția oferirii unor 
facilități celor vulnerabili.  

 
Creșterea prețurilor la energie va încuraja 

economisirea de energie și investițiile în surse 
regenerabile, dar o creștere de mai multe ori a prețurilor 
la gaze naturale ar putea duce la o revenire mai de 
durată către cărbune. 

Pentru a asigura un progres constant spre 
îndeplinirea obiectivelor de reducere a emisiilor de 
carbon, autoritățile ar putea profita de ocazie pentru a 
majora tarifele pentru carbon atunci când prețurile globale 
la combustibilii fosili vor scădea în viitor.  

Ar trebui, de asemenea, consolidate stimulentele 
netarifare pentru investițiile în eficiența energetică și în 
sursele regenerabile de energie, așa cum se prevede în 
planul RePowerEU. 

FMI calculează ce resurse ar fi necesare pentru a-i 
sprijini cu subvenții pe cei mai vulnerabili din punct de 
vedere economic, adică o cincime din gospodăriile cu 
cele mai mici venituri. 

Fondul mai constată că focalizarea sprijinului 
guvernamental către cei care au cea mai mare nevoie de 
el ajută la limitarea costurilor bugetare. 

De exemplu, compensarea integrală a creșterii 
prețurilor pentru cele 20 % dintre gospodăriile cu cele mai 
mici venituri este estimată a costa, în medie, 0,4 % din 
PIB, existând însă diferențe semnificative între țări. 

Pe baza estimărilor impactului bugetar, 
compensarea integrală a unei cincimi din gospodăriile cu 
cel mai scăzut consum din Cehia, Estonia, Grecia, Țările 
de Jos și Regatul Unit ar necesita venituri de peste 0,5% 
din PIB, în timp ce cifrele corespunzătoare pentru 
Finlanda, Franța, Ungaria, Irlanda și Suedia reprezintă 
mai puțin de 0,2 % din PIB.  

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

 

Concediul paternal 
 

Guvernul aprobă acordarea concediului paternal la 
nașterea fiecărui copil, extinde categoriile de lucrători 
care pot beneficia de acest drept și majorează perioada 
de acordare. 

Actul normativ prevede acordarea concediului 
paternal și a indemnizației aferente tuturor taților care au 
calitatea de lucrător, cu un contract de muncă sau un 
raport de serviciu încheiat conform legii, și elimină vechile 
prevederi care făceau trimitere la calitatea de asigurat a 
acestora în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat. 

Mai mult, se asimilează lucrătorilor și persoanele cu 
contracte din activitate sportivă, cu convenții de muncă 
individuale (cooperații), cu contract de mandate, cu 
contract de management încheiat potrivit Legii nr. 
66/1993 privind contractul de management, cele care 
desfășoară activități ca urmare a unei funcții de demnitate 
publică și persoanele cu contracte de management și de 
administrare încheiate potrivit Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. 

Totodată, documentul extinde și durata actuală a 
concediului paternal de la 5 la 10 zile lucrătoare, iar în 
cazul taților care au obținut atestat de absolvire a cursului 
de puericultură aceasta se majorează cu încă 5 zile, 
pentru fiecare copil, și nu doar pentru primul născut.  

În cazul tatălui care satisface serviciul militar în 
termen, permisia se prelungește la 10 zile lucrătoare. 

Pe perioada concediului paternal, tatăl beneficiază 
de o indemnizație egală cu salariul corespunzător 
perioadei respective.  

Plata drepturilor de concediu paternal va fi susținută, 
ca și până acum, din fondul de salarii al angajatorului. 

Actul normativ introduce, de asemenea, noi 
reglementari privind obligația angajatorului de a aproba 
concediul paternal, le completează pe cele actuale 
privind interdicția de concediere a lucrătorului pe 
perioada efectuării concediului paternal, dar și sancțiuni 
în cazul nerespectării prevederilor legale. 

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare 
a OUG, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 
elaborează hotărârea pentru modificarea și completarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.210/1999 privind concediul paternal, aprobate prin HG 
nr.244/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

Concediul paternal se acordă pentru a asigura 
participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-
născut și pentru a facilita concilierea vieții profesionale cu 
viața de familie. 

(Sursa: www.euractiv.ro) 
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Sănătatea refugiaților și migranților 
 

Există decalaje mari între sănătatea refugiaților și a 
migranților și sănătatea populațiilor din țările gazdă. 

În comparație cu populația rezidentă a țărilor gazdă, 
refugiații și migranții se confruntă cu decalaje 
semnificative în ceea ce privește o gamă largă de 
probleme de sănătate în regiunea europeană a OMS, 
formată din 53 de țări. 

Până acum s-a crezut că riscul de boli cronice era 
ridicat doar la sosirea la destinație în țările cu venituri 
ridicate, dar s-a descoperit că acest lucru nu este 
adevărat, riscul de boli cronice rămânând mai ridicat 
decât în rândul populației rezidente. 

Motivul este lipsa serviciilor de prevenire, de 
promovare a sănătății și de conștientizare a riscului 
pentru bolile cronice. 

"Este dureros să vedem că aceste persoane, în 
multe cazuri, sunt încă lăsate în urmă, încă se luptă să 
acceseze sistemele de sănătate, încă se luptă să 
depășească barierele. 

Nu există lacune doar cu privire la bolile cronice. 
În Raportul mondial al OMS privind sănătatea 

refugiaților și a migranților, se arată clar că refugiații și 
migranții se confruntă cu multe lacune în ceea ce privește 
asistența medicală în regiunea europeană. 

De exemplu, refugiații din regiunile europene au o 
prevalență semnificativ mai mare a tulburărilor depresive: 
34 %, comparativ cu o medie de 4 % în rândul populației 
din țările gazdă. 

Raportul evidențiază o meta-analiză care a 
demonstrat cum femeile refugiate și migrante din țările 
vest-europene ,,au un risc dublu de a muri în timpul sau 
după sarcină în comparație cu femeile din țările gazdă". 

Un model similar poate fi găsit în domeniul sănătății 
la locul de muncă, deoarece accidentele de muncă în 
rândul refugiaților și migranților tind să fie mai mari.  

Aceștia tind să fie angajați în locuri de muncă care 
nu sunt dorite de populația rezidentă.  

Așadar, locuri de muncă foarte manuale, unde 
vedem cazuri de exploatare sau lipsa unor condiții de 
siguranță adecvate. 

Raportul a constatat că 47 % dintre lucrătorii 
migranți din țările cu venituri mici și mijlocii care lucrează 
în țările europene au cel puțin un accident de muncă sau 
o boală profesională.  

Cele mai multe dintre acestea se referă la "funcția 
respiratorie, probleme generale de sănătate, sănătate 
mintală și leziuni care necesită îngrijiri medicale. 

Acest lucru este cu adevărat îngrijorător, pentru că 
există un "după" accident.  

Dacă acele persoane au un loc de muncă temporar, 
atunci ar putea exista o problemă de protecție a 
asigurărilor de sănătate. 

Una dintre marile probleme în ceea ce privește 
îmbunătățirea sănătății refugiaților și migranților în 
Europa este că "subiectul rămâne sensibil din punct de 
vedere politic", în special din 2015 după războiul din Siria.  

De atunci, rapoartele au arătat că refugiații au urmat 
rute periculoase prin Marea Mediterană, iar Belarusul a 
fost acuzat că a încercat să destabilizeze frontierele UE 
prin împingerea migranților peste granița cu țările UE. 

Aceste evoluții au îngreunat sarcina țărilor UE de a 
decide cum să gestioneze în mod colectiv refugiații și 
migranții care vin în UE, ceea ce a dus la abordări foarte 
diferite pe întregul continent.  

Accentul pus de mult timp de UE pe frontiere și pe 
detenție pentru a gestiona migrația este "adesea un 
factor declanșator de probleme" care afectează accesul 

la asistență medicală și "creează condiții care ar putea 
provoca probleme de sănătate".  

În ciuda acestui fapt, au existat schimbări pozitive 
din 2015, în sensul că sectorul asistenței medicale 
"înțelege acum că are un rol important". 

Chiar dacă probabil mulți se îndoiesc că va crea un 
precedent pentru viitorul sănătății refugiaților și 
migranților în Europa, primirea refugiaților ucraineni în 
sistemele de sănătate europene a fost apreciată ca fiind 
un exemplu de bună practică.  

(Sursa: www.euractiv.ro) 
 

 

Vaccinul anti-cancer 
 

Scopul vaccinului este de a instrui sistemul imunitar 
să recunoască și să combată pericolul. 

El intră în sânge și, ca un cal troian, poartă cu el 
instrucțiunile pentru a face celulele canceroase să fie 
recunoscute de sistemul imunitar, sporind răspunsul 
împotriva cancerului și eficacitatea medicamentelor de 
imunoterapie, contracarând fenomenele de rezistență la 
aceste tratamente.  

Acesta este vaccinul anti-cancer dezvoltat de 
cercetătorii italieni, ale cărui caracteristici au fost ilustrate 
în Science Translational Medicine de către cercetătorii de 
la laboratorul de imunoreglare Armenise-Harvard de la 
Institutul Italian de Medicină Genomică (IIGM) și de 
compania italo-elvețiană de biotehnologie Nouscom.  

Vaccinurile terapeutice împotriva cancerului sunt un 
domeniu în care cercetarea este angajată de mult timp.  

Ca și în cazul vaccinurilor preventive utilizate pentru 
bolile infecțioase, scopul lor este de a instrui sistemul 
imunitar să recunoască și să combată pericolul. 

În acest caz, este vorba despre cancer, care este 
identificat pe baza proteinelor specifice celulelor tumorale. 

Sunt mai multe strategii în studiu. 
Una dintre acestea, cea a ARN-ului mesager pe 

care se bazează unele vaccinuri împotriva COVID-19 
derivă tocmai din această linie de cercetare. 

 În acest caz, vaccinul folosește un adenovirus 
gorilă, devenit inofensiv și însărcinat să transporte diferite 
trăsături ale celulelor tumorale împotriva cărora să 
țintească sistemul imunitar.  

Produsul a făcut obiectul unui studiu clinic, pe 12 
pacienți cu un subtip de cancer de colon (definit cu 
instabilitate a microsateliților) în fază metastazică.  

Pe lângă vaccin, pacienții au primit un medicament 
de imunoterapie, care aparține familiei inhibitorilor de 
checkpoint imunitare și au răspuns la tratament; 
eficacitatea la unii dintre ei s-a întins pe doi ani. 

Echipa de cercetători a descoperit că vaccinul își 
exercită acțiunea prin creșterea anumitor celule imunitare, 
care au funcția de a identifica și de a ucide celulele 
infectate cu virus sau celulele canceroase.  

Este vorba despre o populație particulară de 
limfocite CD8+ cu caracteristici asemănătoare celulelor 
stem și care reușește să scape de mecanismele de 
epuizare cu care se confruntă, de obicei, celulele 
imunitare expuse cronic cancerului.  

Acest lucru vă permite să existe o rezervă capabilă 
să lupte împotriva bolii. 

În plus, având în vedere că tehnica de realizare a 
acestor vaccinuri este testată și că datele obținute în 
primul studiu clinic sunt foarte promițătoare, există o 
posibilitate reală de a crea noi vaccinuri eficiente 
împotriva multor alte tipuri de cancer. 

(Sursa: https://www.rador.ro/) 
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Plata corecțiilor financiare 
 

Beneficiarii pot transmite către AM POR, prin 
intermediul aplicației MySMIS, modulul Comunicare, 
Solicitarea de plată pentru suportarea de la bugetul de 
stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/ sau 
corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 
conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor 
publice, precum şi a altor creanţe bugetare, după ce, în 
prealabil, au analizat dacă se încadrează în prevederile 
art. 1, 2 şi 6 din OUG nr. 101/ 2022. 

Ordonanța emisă de Guvern introduce un 
mecanism prin care statul român va suporta o serie de 
corecții aplicate în cadrul proiectelor derulate de autorități 
și instituții publice în cadrul POR 2014-2020 pentru a 
permite să se finalizeze proiectele începute. 

În acest sens, va avea loc depunerea de către 
beneficiar a solicitării pentru suportarea de la bugetul de 
stat a sumelor aferente corecțiilor financiare și a 
accesoriilor acestora, urmată de semnarea solicitării cu 
semnătura electronică calificată. 

Transmiterea acesteia împreună cu documentele 
justificative prevăzute în Anexa la Ordinul nr. 1538/2022,  

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

 

Lansarea apelurilor majore  
 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va 
lansa până la sfârșitul anului 2023 toate apelurile majore 
de proiecte aferente perioadei de programare 2021-2027. 

Obiectivele MIPE sunt ca în anul 2025 să fie vizibile 
în mod cuantificabil primele rezultate ale implementării 
proiectelor finanțate din fondurile alocate României. 

Concomitent, lansarea apelurilor de proiecte va fi 
corelată cu țintele de absorbție, respectiv cu sumele care 
trebuie solicitate Comisiei Europene spre rambursare în 
vederea evitării dezangajării fondurilor alocate. 

Perioada de programare 2021-2027 pune la 
dispoziție 45 miliarde de euro din fondurile de coeziune 
pentru investiții în domenii de importanță strategică 
precum infrastructura de transport, cea spitalicească, 
pentru apă și apă uzată, managementul deșeurilor, 
dezvoltare și regenerare urbană. 

Fără a mai lua în calcul și finanțările derulate prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență. 

Trebuie să se țină cont de natura multianuală a 
Politicii de Coeziune și să existe o abordare sinergică, 
corelând apelurile de proiecte cu țintele de absorbție. 

Conform MIPE, evaluarea proiectelor va fi 
simplificată, pentru ca cele două etape de evaluare (CAE- 
conformitatea administrativă și eligibilitatea și ETF – 
evaluarea tehnico - financiară) să fie cat mai suple, 
obținându-se astfel deblocarea proiectele depuse spre 
evaluare, care uneori durează și peste un an de zile. 

Se are în vedere ca evaluarea CAE să fie cât mai 
simplificată, eventual la nivel de declarație prin care 
solicitantul să își asume respectarea declarațiilor din ghid, 
urmând ca informațiile să fie validate la semnarea 
contractului, se arată în comunicat.  

În situația unor declarații eronate, contractul de 
finanțare nu va mai fi semnat.  

Suplimentar, cu ajutorul bazelor de date integrate, 
evaluarea ETF urmează să devină un proces digitalizat.  

Verificarea documentelor doveditoare se va derula 
pentru proiectele cu punctaj și buget corespunzător. 

La sfârșitul acestei luni, toate Autoritățile de 
Management pentru Programele Operaționale prin care 
România va atrage fondurile alocate perioadei de 
programare 2021-2027 vor încărca  în sistemul electronic 

de comunicație cu serviciile Comisiei Europene  
Regulamentul de Organizare și Funcționare, 
organigrama, fișele de post, procedurile operaționale și 
cadrul protocolar, pentru a nu exista întârzieri în 
implementarea proiectelor, a precizat MIPE. 

Cifrele aferente fiecărui Program Operațional din 
actuala perioadă de programare, 2014-2020, pot fi 
consultate în timp real pe portalul fondurilor europene, 
dezvoltat de MIPE: www.fonduri-ue.ro/statistici 

(Sursa: www.mfe.gov.ro) 
 

Plafonul garanţiilor pentru IMM 
INVEST PLUS 

  
Ministerul Finanțelor a elaborat actul normativ prin 

care actualizează IMM INVEST PLUS, programul care 
facilitează accesul la finanțare al firmelor care nu au 
sumele necesare pentru proiectele de investiții și pentru 
continuarea activității. 

Principalele modificări aduse Programului sunt: 
 ajutoarele acordate în baza schemelor din 

Cadrul temporar Ucraina și care sunt rambursate înainte 
de acordarea unor noi ajutoare în temeiul aceluiași Cadru 
nu se cumulează atunci când se calculează depășirea 
plafonului prevăzut de lege. 

 se majorează pragurile valorice ale ajutorului de 
stat, constituit din valoarea comisionului de risc, a celui 
de administrare, aferent garanţiei, pe toată durata de 
valabilitate a acesteia şi a dobânzilor aferente 
creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de 
maximum 12 luni.  

 
Noile praguri sunt - până la echivalentul în lei al 

sumei de 500.000 euro pe întreprindere/UAT-uri, 
respectiv echivalentul în lei a 62.000 euro/întreprindere în 
cazul beneficiarilor din  agricultura primară și 75.000 
euro/întreprindere în cazul celor din pescuit şi 
acvacultură.  

Respectarea acestor praguri valorice se aplică și 
în cazul refinanțărilor. 

 se majorează plafonul total al garanţiilor care pot 
fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat cu 10,25 
miliarde lei, respectiv de la 7,5 miliarde lei, la 17,75 
miliarde lei concomitent cu creșterea bugetului schemei 
de ajutor de stat la 1,93 miliarde lei și majorarea 
numărului de beneficiari la 24.786. 

 ajutorul de stat sub forma grantului care este 
suportat din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Finanţelor - Acţiuni generale, va fi virat trimestrial în 
contul Fondul National de Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderile Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), Fondul 
Român de Contragarantare (F.R.C.) sau Fondul de 
Garantare a Creditului Rural (F.G.C.R.). 

 sunt incluse în categoria beneficiarilor eligibili 
pentru componenta GARANT CONSTRUCT și 
INNOVATION și întreprinderile mici cu capitalizare de 
piață medie. 

 Programul IMM INVEST PLUS va putea fi 
accesat până la 31 decembrie 2022. 

(Sursa: https://mfinante.gov.ro/ro/web/site) 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/256916
https://www.fonduri-ue.ro/statistici
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