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8 miliarde și o presiune uriașă

Populația lumii a depășit în noiembrie pragul de 8
miliarde, conform unei estimări a ONU.

Evoluția civilizației umane a constituit motorul
expansiunii populației globale, iar progresul tehnologic a
dus la creșterea producției alimentare și a făcut
disponibile spre exploatare mai mult pământ și resurse.

Marile valuri de inovație, cum au fost începutul
agriculturii și revoluția industrială, au accelerat
expansiunea populației.

Optimiștii pot prezice un viitor strălucit în care
oamenii vor putea obține cele necesare mai eficient,
mulțumită inovațiilor tehnologice majore, în vreme ce
alimentele și energie vor fi distribuite mai eficient pentru a
susține o populație mai mică.

Însă, în mod evident, există limite atât în ce privește
resursele biologice pe care Pământul e capabil să le
producă cât și în privința resurselor subterane care pot fi
exploatate în vederea consumului.

Există un indicator care măsoară impactul total al
speciei umane asupra mediului - „amprenta ecologică”
- creat și promovat de cercetători din Canada și alte țări.

El monitorizează exploatarea suprafețelor
productive - între care terenuri agricole, păduri și locuri
de pescuit - prin intermediul activităților economice și
altor activități umane.

Folosind date statistice, el ia în calcul și suprafețele
necesare pentru producția de hrană și îmbrăcăminte
precum și pentru absorbția gunoiului pe care îl generăm,
și în special a emisiilor de dioxid de carbon pe care le
producem prin arderea combustibililor fosili.

Indicatorul ne arată dacă oamenii de pe Terra
trăiesc în cadrul limitelor impuse de productivitatea
activelor ecologice ale planetei.

Conform Global Footprint Network, în 1961, atunci
când populația globală depășea doar cu un pic 3 miliarde,
umanitatea avea nevoie de 70 % din capacitatea de
regenerare a Pământului pentru a obține resursele
naturale și serviciile ecologice de care se folosea - cifră
care a depășit 100 % în 1971 fiind acum la 180%.

Dacă toți oamenii de pe glob ar trăi și ar consuma
precum un japonez oarecare, omenirea ar avea nevoie
de cel puțin 2,9 planete pentru a-și întreține stilul de viață,
cifră care este - în cazurile americanilor, chinezilor și
indienilor - de 5,1, 2,4, respectiv 0,8.

Un stil de viață mai luxos înseamnă un consum mai
mare per om - călătoria cu avionul necesită mai mult
combustibil, iar producția de carne de vită și porc
necesită mai multe resurse decât producția de cereale.

Amprenta ecologică nu este o măsură absolută, dar
ea demonstrează că stilurile de viață luxoase și comode
generează presiuni apreciabile asupra viitorului nostru.

La conferința ONU privind biodiversitatea
desfășurată în Canada în decembrie, COP15, statele au
convenit asupra unui set de obiective noi pentru oprirea
distrugerii ecosistemelor Terrei, între care și protecția a
30 % din suprafața planetei, rezervată doar pentru natură,
până în 2030 - un obiectiv numit uneori și „30 până în 30”.

Faptul că s-a convenit asupra unor obiective atât de
dificile reflectă o tendință tot mai puternică de
conștientizare a degradării mediului la nivelul guvernelor.

Consumul de combustibili fosili și schimbarea
dăunătoare a climei rezultată impun o presiune gravă
asupra Pământului, la fel ca și defrișarea pădurilor pentru
crearea de noi terenuri agricole.

În cursul istoriei sale de 4,6 miliarde de ani,
Pământul a trecut prin cinci evenimente de extincție în
masă, dintre care ultimul a avut loc acum 65 de milioane
de ani și a dus la dispariția completă a dinozaurilor.

Există oameni de știință care consideră că ne aflăm
în cursul unui al șaselea eveniment de extincție în masă.

În prezent, ritmul extincției speciilor e estimat a fi cu
mult mai rapid decât precedentul eveniment de extincție.

Din cele 8 milioane de specii care se estimează că
există pe Terra, cam 1 milion se află în pragul dispariției
(speciile dispar într-un ritm de10 de mii de ori mai rapid
decât media ultimilor 10 milioane de ani), iar umanitatea
distruge planeta într-un ritm terifiant.

Dacă distrugerea naturii va ajunge într-un anumit
punct critic, redresarea va deveni imposibilă și
prosperitatea omenirii va fi periclitată.

Conceptul de „limite planetare” propune câte un
prag pentru nouă sub-sisteme ori procese bio-fizice
esențiale ale Terrei, praguri care, odată trecute de noi,
pot împinge sistemul natural al planetei într-o stare cu
totul nouă, care ar putea să nu poată întreține omenirea.

Există temeri că 4 din cele 9 limite planetare au fost
deja depășite - integritatea biodiversității, fluxurile bio-
geo-chimice de azot și fosfor, schimbarea climei și
schimbarea sistemului terestru.

Ceea ce înseamnă că e posibil să fi fost depășite
limite planetare care asigurau un mediu în care omenirea
putea trăi în condiții de siguranță.

Se estimează că populația globală va depăși 10
miliarde în deceniul 2050 și se va opri definitiv din
creștere la 10,4 miliarde în deceniul 2080.

Chiar dacă am presupune că după acel punct
populația planetară va scădea constant până la o cifră
stabilă și sustenabilă, trebuie să ne întrebăm dacă
suntem capabili să evităm depășirea limitelor planetare,
astfel încât să asigurăm sustenabilitatea umanității pe
termen lung.

Trebuie să cooperăm pentru a combate una câte
una provocările globale care amenință toate țările și
concomitent să ne revizuim sistemele sociale și stilurile
de viață, în vederea sustenabilității pe termen lung.

E nevoie și să construim o societate orientată spre
reciclare - pentru propriul nostru viitor, nu doar pentru
Pământ ori pentru natură.

Acum, când s-a depășit pragul de 8 miliarde al
populației globale, trebuie reflectat din nou la sănătatea
planetei și la stilul de viață pentru a vedea ce se poate și
ce ar trebui făcut pentru a lăsa în urmă un Pământ pe
care copiii să poată trăi.

(Sursa: https://www.rador.ro)
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Agenda UE în 2023
Fondul Monetar Internațional (FMI) se așteaptă ca o

treime din omenire să ajungă în recesiune în 2023,
inclusiv jumătate din Europa.

În condițiile agresiunii în Ucraina, tensiunilor
comerciale globale, insecurității energetice și inflației în
creștere, UE continuă să se confrunte și cu alte probleme
- corupție și legate de respectarea statului de drept în
statele membre.

Acestea sunt câteva dintre provocările de anul
trecut cu care Bruxelles-ul întâmpină noul an.

Și ca principal obiectiv al activității pentru 2023,
președintele Comisiei a declarat „sprijin pentru Ucraina în
respingerea agresorului, accelerarea tranziției către o
energie regenerabilă în Europa, consolidarea
competitivității Uniunii și crearea de noi alianțe strategice
la nivel mondial”.

Legat de energie, 2023 va fi anul în care lumea se
va ocupa serios de sursele de energie regenerabilă”.

UE lucrează, de asemenea, la o nouă legislație
privind eficiența energetică, pentru a se încuraja
economisirea de energie, inclusiv prin reducerea
consumului primar și final până în 2030.

În mai, Comisia Europeană a propus noi obiective
mai ambițioase de eficiență energetică de până la 13 %
până în 2030 (în creștere față de 9 % inițial din iulie 2021).

Potrivit noilor reguli pregătite, care se așteaptă să
fie adoptate oficial în 2023, „statele membre trebuie să se
asigure că autoritățile regionale și locale elaborează
planuri locale de încălzire și răcire în municipiile cu o
populație totală de peste 45.000 de locuitori”.

Scopul este ca planurile să conducă la economisire
de energie și pregătire pentru neutralitatea climatică.

Se prevede ca evaluarea eficienței energetice să se
facă și pentru fiecare proiect energetic de peste 100 de
milioane de euro și pentru proiectele de transport de 175
de milioane de euro.

Insecuritatea energetică din Europa va afecta, de
asemenea, economiile țărilor.

Noul an va fi din punct de vedere economic „mai
dificil decât anul pe care îl lăsăm în urmă”.

O treime din economiile lumii vor intra în recesiune
în 2023, inclusiv jumătate din cele ale Europei.

Marea îngrijorare este că odată cu încetinirea
economiei la nivel mondial, creșterea globală va scădea
la 2,7 %, poate chiar mai puțin anul viitor.

În același timp, accelerarea luptei împotriva
schimbărilor climatice va continua să fie esențială.

Coeziunea socială, modelul european de asistență
socială și economia socială de piață vor fi testate.

Tema războiului va sta și la baza noii președinții
suedeze, care a confirmat că invazia din Ucraina va avea
un impact decisiv asupra deciziilor din Consiliul UE.

Acțiunile planificate includ extinderea ajutorului
economic, umanitar și militar pentru Ucraina; continuarea
strângerii țărilor și resurselor pentru redresarea țării,
protecția dreptului internațional.

Probabil că tocmai războiul din Ucraina va umbri
mai degrabă celelalte probleme, inclusiv schimbările
climatice, politica de migrație și negocierile de aderare.

Acest lucru este valabil și pentru problema-cheie
privind Bulgaria și România și a intrării lor în Schengen,
care este puțin probabil să fie pusă pe masă în
următoarele șase luni.

Reamintim că de la 1 ianuarie, Croația face deja
parte din moneda unică europeană și a aderat oficial în
spațiul Schengen de liberă circulație.

În plus, instabilitatea politică din SUA, consolidarea
militară a Chinei în regiunea Asia-Pacific, tensiunea
dintre Kosovo și Serbia vor afecta cu siguranță politica
externă a Uniunii Europene.

La fel precum alegerile din Turcia, care pot
însemna și o amenințare mai mare a fluxurilor de
migrație, precum și mai multe turbulențe în relațiile
comerciale externe.

(Sursa: www.euractiv.ro)

Centrul logistic european al gazelor
În timp ce Italia se agită pentru a revendica rolul

Italiei drept un "centru european al gazelor", la Paris
liderii Franței și Germaniei se auto-declară drept
locomotivele Bătrânului Continent.

Printre acordurile anunțate de acestea s-a numărat și
cel legat de gazoductul H2Med, care va conecta
Portugalia, Spania, Franța și Germania, aprovizionându-
le în acest deceniu cu hidrogen verde (cu o capacitate de
transport de două milioane de tone).

Între timp, Germania lucrează de luni de zile pentru a
fi ea nodul gazelor naturale: a instalat deja trei terminale
de regazificare în porturile sale de la Marea Nordului și
alte 11 sunt în construcție.

În acest context, nu putem să nu ne întrebăm dacă
politicile energetice europene (cele pe termen scurt, care
se bazează în mare măsură pe combustibilii fosili, și cele
pe termen lung, care ar trebui să conducă la o
decarbonizare completă a economiei) sunt stabilitel sau
dacă se desfășoară aleatoriu, fără o coordonare UE.

Rezultatul - inițiative care sunt rezultatul logicii
naționale în care fiecare încearcă să-și croiască un rol
într-un scenariu de concurență comercială.

Păcatul originar trebuie căutat în incapacitatea
Comisiei UE de a clarifica situația gazelor naturale în
momentul în care a fost lansată taxonomia verde - o
libertate agravată de criza energetică și de o vânătoare
de gaz pentru a-l înlocui pe cel de la Moscova.

O problemă mai importantă decât gazul este
reprezentată de infrastructură, mai ales din punctul de
vedere al politicilor climatice.

Dacă în locul unei cantități egale de gaz rusesc se
arde gaz algerian sau lichefiat american, cantitatea de
CO2 emis nu se modifică, dar dacă este necesară
construirea de noi conducte de gaz sau de noi instalații
de regazificare, impactul asupra mediului crește dramatic.

Din acest punct de vedere, candidatura Italiei la titlul
de hub european de gaze prezintă mai multe avantaje,
având deja o rețea de gazoducte care urcă în peninsulă
și o conectează cu restul Europei, chiar dacă mai trebuie
verificată fezabilitatea fluxului invers.

Căci conductele care sosesc în Italia din Franța,
Elveția și Austria aduc în prezent gazul în Italia și nu este
sigur că fluxul poate fi inversat fără modificări majore.

În plus, sunt și cei care imaginează noi terminale de
regazificare sau caută noi zăcăminte în a Mediterană.

A deveni hub european de gaze poate fi deloc
convenabil, mai ales că proiecțiile UE spun că consumul
de gaze naturale va scădea cu 40 % în următorii 7 ani.

Italia va putea să-și dezvolte rolul de exportator de
gaze naturale în UE doar dacă guvernul este capabil să
formuleze o propunere puternică și competitivă.

Rămâne însă o altă întrebare - gazul algerian va fi
suficient pentru a-l înlocui pe cel rusesc în toată Europa,
mai ales că în 2024-2025, va trebui folosit doar în Italia.

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

https://twitter.com/intent/tweet?text=Agenda UE %C3%AEn 2023: energie, r%C4%83zboi %C8%99i competitivitate economic%C4%83&url=https://www.euractiv.ro/eu-elections-2019/agenda-ue-in-2023-energie-razboi-si-competitivitate-economica-32095&via=EurActivRomania
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Unde se mai duce petrolul rusesc?
În decembrie, importul de petrol rusesc în UE a

scăzut cu 270.000 de barili pe zi față de luna noiembrie,
fiind livrați în total până la 900.000 de barili pe zi, potrivit
datelor Agenției Internaționale pentru Energie - AIE.

Scăderea este rezultatul embargoului asupra
petrolului rusesc importat în UE, care a intrat în vigoare
la 5 decembrie, precum și a plafonului impus de țările G-7
asupra prețului petrolului rusesc de 60 de dolari pe baril.

Măsurile sunt consecință directă a invaziei în
Ucraina, care a început în urmă cu aproape 11 luni.

Majoritatea petrolului rusesc trimis pe mare către
statele membre UE, sau 160.000 de barili dintr-un total
de 230.000 de barili, a fost importat în Bulgaria, care
beneficiază de o excepție de la embargo.

Un petrolier a sosit în Italia, iar alte două - în Olanda,
potrivit raportului lunar al AIE, iar din ianuarie doar
Bulgaria are dreptul de a importa petrol rusesc pe mare.

Exportul de petrol rusesc prin conducta Drujba, care
pleacă din Rusia și se ramifică în două direcții, nu intră
sub embargo.

Partea din nord trece prin Belarus și Polonia și
ajunge în Germania, iar direcția de sud traversează
Ucraina și Slovacia și ajunge în Ungaria și Cehia.

Rafinăriile germane în Leuna și Schwedt, conectate
la conductă, au încetat să cumpere petrol rusesc.

Germania intenționează să importe 30.000 de barili
pe zi din Kazahstan prin conductă.

Aceasta înseamnă că și cantitățile din Drujba vor
scădea cu 330.000 de barili la 360.000 de barili pe zi, iar
ponderea petrolului rusesc în importurile europene va
scădea la doar 5 % față de 27-30 %.

Unde își vinde Rusia petrolul?
În decembrie, exportul de petrol rusesc în India a

atins noi recorduri de 1,4 milioane de barili pe zi, în timp
ce cantitățile pentru China, pe mare și prin conducte, au
rămas aproape neschimbate, la 1,9 milioane barili pe zi.

Exporturile către Turcia au scăzut cu 200.000 barili,
până la un minim de mai multe luni de 45.000 de barili.

Compania de stat a Azerbaidjanului SOCAR a
anunțat luna trecută că a încetat să mai cumpere petrol
rusesc pentru rafinăria sa din Turcia.

În decembrie, primul transport de petrol din ultimele
7 luni s-a îndreptat către Japonia din complexul Sakhalin-
2, care este parțial deținut de companii japoneze și nu se
încadrează în plafonul de preț stabilit de G7.

Ce alternative la petrolul rusesc a găsit UE?
Importul total de petrol rusesc în UE - pe mare și

prin conducte - a scăzut cu 1,6 milioane de barili în
decembrie față de luna februarie 2022.

UE pariază pe creșterea importurilor din Orientul
Mijlociu, Africa de Vest, Norvegia, Brazilia și Guiana.

SUA și Kazahstan sunt de asemenea alternative
potențiale, iar Kazahstanul a ajuns chiar la un acord
provizoriu cu Moscova pentru a exporta petrol în
Germania prin conductele rusești.

În decembrie, Norvegia a crescut capacitatea de
producție a celui mai mare zăcământ din Europa de Vest,
Johan Sverdrup, la 720.000 de barili pe zi, față de cei
535.000 de barili anterior, fapt consideragt ca fiind cea
mai bună alternativă la petrolul rusesc Ural.

Dependența europeană de petrolul rusesc s-a
manifestat în principal prin controlul asupra unora dintre
cele mai mari rafinării din UE, exercitat de companiile
rusești, în principal Rosneft și Lukoil.

Germania a luat deja măsuri în această privință și a
preluat controlul asupra rafinăriei Swedt, deținută de

Rosneft, care asigură aproximativ 90 % din combustibilul
Berlinului, precum și asupra participațiilor minoritare ale
Rosneft în alte două rafinării - MiRo și Bayernoil.

Lukoil a fost de acord să vândă rafinăria sa italiană
ISAB către G.O.I. Energy, o companie privată de investiții
cipriotă susținută de firma comercială Trafigura cu sediul
la Geneva, deținând încă rafinării în Bulgaria și România.

S-a deschis și calea pentru ca guvernul să preia
controlul asupra Lukoil Neftohim Burgas pentru a asigura
securitatea aprovizionării, rafinăria fiind scutită de
embargoul UE privind petrolul, având restricții la exportul
produselor pe care le prelucrează.

În România, Lukoil a anunțat autoritățile că a găsit
alternative la petrolul rusesc și că benzinăriile sale nu
depind de interzicerea importului de petrol rusesc.

Ca o altă măsură împotriva invaziei, din data de 5
februarie, în UE, intră în vigoare interzicerea importului
de produse petroliere rusești, inclusiv motorină.

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

Eficiența energetică pentru
autoritățile publice

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a
publicat bilanțul apelului privind eficiență energetică
pentru autoritățile publice locale din cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 11: Măsuri
de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea
utilizării energiei regenerabile.

Astfel, legat de apelul de proiecte pentru sprijinirea
investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse
regenerabile de energie, pentru consum propriu, au fost
depuse 268 de solicitări, de 389.611.683,31 euro.

Apelul se aplică pentru proiectele care propun ca
acțiuni investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice
necesare pentru obținerea de energie din surse
regenerabile (cu excepția biomasei), destinată
consumului propriu.

În categoria surselor de energie regenerabile se
încadrează utilizarea următoarelor surse: eoliană, solară,
aerotermală, geotermală, hidrotermală și energia
oceanelor, energie hidraulică, gaz de fermentare a
deșeurilor, denumit și gaz de depozit, și gaz de
fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a
apelor uzate și biogaz.

Activități finanțabile sunt realizarea capacităţilor de
producere energie electrică şi termică în cogenerare din
SRE, cu excepția biomasei, pentru consum propriu, și
realizarea capacităţilor de producere energie electrică
sau termică din SRE (cu acceași excepție).

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 250 de
milioane de euro.

În cadrul apelului de proiecte pentru sprijinirea
investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse
regenerabile de energie, pentru comercializare, au fost
depuse 7 solicitări de proiecte, de 629.842.973,37 euro.

Sunt finanțabile investițiile în echipamente, utilaje,
dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din
aceleași tipuri de surse regenerabile (definite conform art.
2 din Legea nr. 220/ 2008) destinate comercializării, la
nivelul autorităților publice locale,

Activități finanțabile - în limita unui buget total de
250 de milioane de euro - sunt realizarea și/ sau
modernizarea capacităţilor de producţie a energiei
electrice și/sau termice din surse regenerabile de energie
pentru comercializare, cu excepția biomasei.

(Sursa: www.mfe.gov.ro)

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30420/poim-bilantul-apelurilor-privind-eficienta-energetica-pentru-autoritatile-publice-locale
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30420/poim-bilantul-apelurilor-privind-eficienta-energetica-pentru-autoritatile-publice-locale
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Strategia națională privind educația
pentru mediu

Guvernul României a aprobat Strategia națională
privind educația pentru mediu și schimbări climatice
2023 - 2030 - moment de maximă importanță pentru
învățământul românesc, fiind pentru prima dată când
România adoptă o stra.

Documentul programatic stabilește acțiuni clare
pentru creșterea gradului de educație și de conștientizare,
în rândul copiilor și tinerilor, privind dezvoltarea
sustenabilă și responsabilizarea față de mediu.

Obiectivele și măsurile prevăzute vizează mai multe
paliere (educație formală și nonformală, resursă umană,
inclusiv formarea cadrelor didactice, investiții, resurse
deschise, parteneriate etc.), prin patru direcții de acțiune -
implementarea unui Program național educațional pentru
mediu și climă, identificarea, promovarea și facilitarea
unor soluții pentru crearea și utilizarea de resurse
educaționale, crearea, dezvoltarea și sprijinirea reabilitării
de infrastructură pentru școli sustenabile și formarea
resursei umane implicate în educația privind mediul și
schimbările climatice în vederea promovării unei culturi a
sustenabilității la nivelul instituțiilor de învățământ.

În acest context, unitățile de învățământ devin
parteneri strategici în construirea unui viitor sustenabil.

Prin urmare, elevii și cadrele didactice vor beneficia
de tot sprijinul pentru a înțelege gravitatea crizei climatice
și de mediu, pentru a conștientiza cauzele și efectele
acestora, dar și modurile de a îmbunătăți răspunsul
societății în fața acestor provocări.

Educația privind schimbările climatice și mediul în
școli sustenabile răspunde priorităților europene,
angajamentelor asumate de România și preocupărilor
cetățenilor în domeniul schimbărilor climatice și protecția
mediului și vizează învățământul preuniversitar prin
creșterea expunerii elevilor la informații referitoare la
factorii care duc la degradarea mediului și schimbările
climatice, asigurând contextul pentru ca aceștia să se
implice, pe perioada de școlarizare, în activități concrete
de protecție a mediului.

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

Expoziția internațională “Săptămâna
verde 2023”

Ministerul Agriculturii a participat la cea de-a 87-a
ediție a expoziției „Săptămâna Verde 2023” (Grüne
Woche), care ss-a desfășurat la Berlin.

România participă anual la expoziție cu un stand de
informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii
și dezvoltării rurale, în cadrul căruia experți din MADR
promoveaă produsele agroalimentare românești
recunoscute la nivel național și european.

Astfel, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii oferă
spre degustare mostre din produse înregistrate pe
scheme de calitate europene, respectiv Magiun de prune
Topoloveni – IGP, Salam de Sibiu –IGP, Telemea de
Ibănești – DOP, Novac afumat din Țara Bârsei –IGP,
Scrumbie de Dunăre afumată – IGP, Cârnați de Pleșcoi –
IGP, Telemea de Sibiu – IGP, Cașcaval de Săveni – IGP,
Salată cu icre de știucă de Tulcea – IGP, Salată
tradițională cu icre de crap – STG.

De asemenea, și produse care urmează a fi
înregistrate la nivel european: Plăcintă dobrogeană – IGP,

Sardeluță marinată – STG, Salinate de Turda (ceafă,
cotlet, piept de porc și pulpă de porc)- IGP.

La ediția din 2023 a expoziției „Săptămâna Verde”
de la Berlin au fost prezente peste 60 de preparate din
cele 700 înregistrate în Registrul Național al Produselor
Tradiționale, cum ar fi: sloi/tocan de oaie, brânză de
burduf în coajă de brad de la Bran, păstrăv afumat în
cobză de brad de la Suceava, cașcaval Brădet, prune
afumate de Vrancea, care au potențial de înregistrare pe
sisteme de calitate europene.

Din categoria băuturilor spirtoase cu Indicație
Geografică sunt promovate Pălinca din județele Satu
Mare și Maramureș, Țuica Zetea de Medieșu Auriu,
județul Satu Mare și Țuică și Rachiu Sordony de Horezu,
din Vâlcea, ce urmează etapele înregistrării europene.

Membrii Federației Naționale a Producătorilor de
Produse Tradiționale au participat la eveniment cu
produse tradiționale și materiale promoționale aferente,
din județele: Argeș, Bihor, Botoșani, Brașov, Cluj, Gorj,
Hunedoara, Satu Mare, Tulcea, Vâlcea și Vaslui.

Totodată, patronatele și federațiile din sectorul
industriei alimentare au fost prezente cu produse ale
companiilor cu potențial de export din județele Buzău,
Constanța, Vâlcea, Suceava, Tulcea și au expus, în
cadrul standului MADR, produse de patiserie și
panificație, carne, lactate, procesare legume-fructe.

Sortimente de vin alb, roze și roșu, mere de
Voinești, diverse sortimente de miere și uleiuri presate la
rece din județele Giurgiu și Cluj, dar și produse ecologice
precum gemuri, dulcețuri, sucuri și siropuri au fost
prezentate și degustate la standul MADR.

Expoziția „Săptămâna Verde 2023” reprezintă atât o
platformă de afaceri, cât și un festival al tradițiilor
gastronomice și folclorice cu impact mediatic de
anvergură în Europa, cât și pe plan mondial.

În plus, ea constituie o oportunitate pentru
dezbaterea unor probleme de actualitate, cum ar fi:
protecția climei, economia circulară, conservarea
resurselor și utilizarea durabilă a terenurilor.

În paralel a avut loc și Forumul Global pentru
Alimentație și Agricultură (GFFA), cea mai importantă
conferință internațională pe probleme cheie pentru viitorul
agriculturii și industriei alimentare globale, organizată de
către Ministerul Federal al Agriculturii și Alimentației din
R.F. Germania, la Berlin, ce are ca invitați, delegați la
nivel înalt, care a discutat aspecte și problematici actuale
cu impact global de genul „Transformarea sistemelor
alimentare - un răspuns mondial la crize multiple”.

GFFA 2023 a promovat dezbaterile încercând să
exploreze posibile modalități de colaborare globală și
națională într-un spirit de parteneriat

În plus, Conferința miniștrilor agriculturii de la Berlin
- ce a reunit aproximativ 70 de miniștri ai agriculturi a
reprezentat punctul culminant politic al GFFA, mai ales
prin participarea și a unor reprezentanți la nivel înalt din
peste zece organizații internaționale (gen FAO, OCDE,
Organizația Mondială a Comerțului și Banca Mondială).

(Sursa: www.euractiv.ro)

Buletin elaborat de:

Lia Ioana CRIȘAN

Consilier pentru Afaceri Europene,
Instituția Prefectului județul Timiș

(e-mail: lia.crisan@prefecturatimis.ro)

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30497/strategia-nationala-privind-educatia-pentru-mediu-si-schimbari-climatice-2023-2030-a-fost-aprobata-de-guvern
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30497/strategia-nationala-privind-educatia-pentru-mediu-si-schimbari-climatice-2023-2030-a-fost-aprobata-de-guvern
mailto:lia.crisan@prefecturatimis.ro
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Rezervă strategică
Comisia Europeană alocă Finlandei 242 de

milioane de euro pentru dezvoltarea primei rezerve
strategice chimice, biologice, radiologice și nucleare
rescEU (CBRN).

Comisia a înființat deja rezerve rescEU pentru
diferite zone din alte state UE, cum ar fi flota aeriană
de luptă forestieră rescEU (Croația, Franța, Grecia,
Italia, Spania și Suedia în 2022) și stocul medical de
echipamente și dispozitive de protecție (Belgia, Croația,
Danemarca, Germania, Grecia, Ungaria, România,
Slovenia, Suedia și Țările de Jos).

Rezerva strategică CBRN face parte din
dezvoltarea unei abordări de stocare la nivelul UE a
contramăsurilor medicale care urmează să fie utilizate
în situații de urgență sanitară, stabilită în cadrul
Mecanismului consolidat de protecție civilă al UE și
elaborată în continuare împreună cu Autoritatea de
pregătire și răspuns la situații de urgență (HERA).

Această nouă rezervă este prima dedicată
echipamentelor CBRN și va include contramăsuri
medicale critice, cum ar fi vaccinuri și antidoturi,
dispozitive medicale și echipamente de răspuns pe
teren pentru a asigura o protecție și un răspuns mai
bun în urma evenimentelor CBRN sau în pregătirea
pentru situații cu risc ridicat.

Finanțarea va fi solicitată și pentru formarea
personalului, scopul fiind de a consolida expertiza
CBRN în Europa și de a se asigura că sunt
interoperabile capacitățile și echipele de răspuns și pot
fi desfășurate oriunde pe continent.

Rezervele rescEU sunt finanțate 100 % de UE,
iar Comisia Europeană menține controlul asupra
funcționării lor în strânsă cooperare cu țările care
găzduiesc rezervele.

În caz de urgență, rezervele rescEU oferă
asistență tuturor statelor membre ale UE, statelor
participante la Mecanismul de protecție civilă și pot fi,
de asemenea, desfășurate în țările vecine ale UE.

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

Insecte autorizate ca hrană umană
Comisia a dat undă verde comercializării larvelor

de gândac de bălegar (Alphitobius diaperinus), decizie
ce vine după ce Autoritatea Europeană pentru
Siguranța Alimentară (EFSA) a adăugat insecta pe
lista celor potrivite pentru comercializare și consum.

Această insectă devine a patra al cărei consum
este permis de UE, de când această listă a început să
fie reglementată în 2018, și este sigură în condițiile de
utilizare propuse, după cum afirmă Organizația
Consumatorilor și Utilizatorilor (OCU), cu toate că
poate provoca reacții alergice la cei care au intoleranță
la crustacee.

În iulie 2022, EFSA a emis o evaluare pozitivă cu
privire la larvele de gândaci, evaluându-se siguranța
consumului de preparate congelate și liofilizate ale
acestei insecte.

Ele pot fi gătite întregi sau sub formă de pudră
sau făină și pot fi adăugate ca ingredient în diverse
produse alimentare, cum ar fi batoane de cereale,
paste, analogi de carne și produse de panificație.

În Spania, pe lângă aceasta, celelalte insecte
permise sunt viermele de făină (Tenebrio molitor),
lăcusta migratoare (Locusta migratoria) și greierul

domestic (Acheta domesticus), fie sub formă congelată,
uscată sau pudră.

Acesta din urmă, care a fost autorizat în primele
zile ale anului 2023, poate fi folosit pentru produse
precum pâine și chifle multicereale, biscuiți și grisine,
batoane de cereale, paste, sosuri sau pizza.

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

Interdicția transportului de
animale vii

Mai multe state membre și-au unit forțele pentru a
face presiuni în vederea diluării unei iminente revizuiri a
legislației privind transportul animalelor, insistând că
practica nu ar trebui să fie interzisă complet.

Documentul comun propus de Portugalia și în
numele delegațiilor din Franța, Grecia, Irlanda, Letonia,
Lituania, România și Spania se va dezbate în cadrul
primei întâlniri a miniștrilor agriculturii din U.

Obiectivul primar al revizuirii legislației ar trebui să
fie facilitarea comerțului și exportului intracomunitar de
animale vii, la înalte standarde de bunăstare, dar să nu
se concentreze pe măsuri menite a interzice ori limita
anumite tipuri de transport..

Iar acestea pentru că transportul animalelor este
fundamental pentru funcționarea normală a sectoarelor
europene de producție animalieră, susține documentul,
invocând drept exemplu transhumanța, ceea ce
înseamnă că unele animale de producție, mai exact oile
și vacile, trebuie să fie mutate din loc în loc.

În consecință sistarea acestei facilitări va avea o
consecință neintenționată de a afecta negativ bunăstarea
animalelor în general, iar cetățenii țărilor terțe din
vecinătate vor fi probabil nevoiți să-și procure animale
din surse non-UE mai îndepărtate cu o legislație a
bunăstării animalelor mai puțin dezvoltată.

Se admite, totuși, că e vorba de o activitate care
necesită standarde ridicate și supraveghere atentă, ceea
ce impune necesitate revizuirii legislative.

Bunăoară e nevoie de o mai bună definire a
răspunderilor și autorizațiilor transportatorilor și
organizatorilor și o armonizare a instruirii șoferilor.

Actuala legislație UE privind protecția animalelor în
cursul transportului a intrat în vigoare în 2005.

Comisia Europeană (CE) revizuiește acum acea
legislație, în cadrul strategiei-model alimentare a UE,
„Farm to Fork”, CE intenționând să amendeze legislația
în concordanță cu ultimele probe științifice, să-i extindă
jurisdicția, să o facă mai ușor de aplicat și, în general, să
asigure o mai mare bunăstare a animalelor.

Pe de altă parte, din cauza unor incidente recente
intens mediatizate cu animale blocate pe mări, CE
pregătește pe baza actualei legislații măsuri terțiare
pentru îmbunătățirea controalelor formale pe navele cu
animale vii.

Țările din spatele documentului ar putea întâmpina
totuși o opoziție înverșunată din partea altor miniștri ai
agriculturii, care au cerut răspicat interzicerea totală a
oricărui transport de animale vii către țări non-UE
(Germania a și restyricționat transportul și nu va mai
elibera certificate veterinare pentru vaci, oi și capre.

Această soluție nu înseamnă însă interzicerea
completă a exportului de animale vii, întrucât exportatorii
se pot înțelege direct în privința certificatelor cu guvernul
ori partenerul comercial din țara de destinație (o
interdicție totală nu poate fi adoptată decât de UE).

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

https://twitter.com/intent/tweet?text=Unele state membre urm%C4%83resc s%C4%83 submineze interdic%C8%9Bia transportului de animale vii&url=https://www.euractiv.ro/agricultura/unele-state-membre-urmaresc-sa-submineze-interdictia-transportului-de-animale-vii-32323&via=EurActivRomania
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Schimbările climatice și apicultura

România e unul dintre cei mai importanți
producători de miere din UE, dar în ultimii ani
apicultura s-a confruntat cu diverse provocări:
pandemie, importuri extracomunitare ieftine sau
schimbările climatice.

A fost o perioadă dificilă, inițial cu interdicțiile de
deplasare, astfel că, de vreo patru ani, producția de
miere a scăzut sau a stagnat.

Din acest punct de vedere sigur că apicultorii sunt
nemulțumiți, iar interesul tinerilor pentru a începe
activitatea în acest domeniu este unul modest.

Principala problemă e reprezentată însă de
schimbările climatice, producția fiind afectată fie de
temperaturi ridicate, fie de secetă, așa cum s-a
întâmplat și anul trecut, și acum doi ani.

2022 a fost un an ciudat și din punctul de vedere
al faptului că interesul pentru miere a scăzut foarte
mult la export, mai ales pe fondul creșterii cheltuielilor
și a faptului că importatorii interesați de mierea noastră
au rămas cu stocuri.

A scăzut și în Germania și în țările nordice ,
inclusiv în România.

Dar albinele se prezintă într-o stare de dezvoltare
bună și, ”dacă și natura va fi darnică, se speră ca anul
2023 să fie unul mai bun.

Lucrurile nu stau bine în privința promovării
produselor, care se face chiar și de-a lungul șanțurilor.

Se face promovare pe toate site-urile posibile, se
face prin prezentări în fața copiilor, există și relații
contracost cu unele televiziuni care ma iprezintă câte o
reclamă, foarte costisitoare mai ale cea TV.

Și târgurile apicole organizate la nivel național
ajută la promovarea produselor mapicole.

Toate acestea sunt forme tradiționale de
promovare și au dus în ultimii 20 la o creștere a
consumului de miere în România, de la 300-400 de
grame aproape s-a dublat în ultimii 15-20 de ani.

Desigur, e nevoie de o reclamă mai intensă, mai
susținută, dar lipsa fondurilor nu permite un buget mai
mare pentru reclamă și publicitate.

În ultimii ani, muți apicultori au încercat să se
dezvolte și să vină produsele mai aproape de
consumatorii de miere.

A fost mai greu la început, când toată mierea se
ducea către colectori, dar s-a învățat cum să se dea
vizibilitate produsului, participând la tot felul de
evenimente la care au întâlnit oameni interesați de
produse locale sau autentice românești.

Desigur, o soluție o reprezintă fondurile europene,
care pot să ajute la extindere, la obținerea unei
etichete, a unei mărci, la plasarea produsului pe o
piață, în zonele în care se poate ajunge mai ușor la
consumatorii finali.

De asemenea, se poate trecere la platformele de
socializare, Whatsapp sau la un magazin online, mai
ales că posibiltățile financiare de acces pe piețe
îndepărtate sunt mai reduse

E nevoie de o componentă de informare corectă,
de conștientizare, motiv pentru care noi se impune
pătrunderea în școli și în grădinițem, pentru a încuraja
copii să consume produse locale, să înțeleagă
diferența dintre o miere locală și cea găsită de multe
ori pe rafturile supermarketurilor”.

Facem precizarea că, deși este unul dintre cei mai
importanți producători de miere din Europa, România

importă anual între 3.000 și 6.000 tone de miere, adică
30-35 % din consumul intern.

În plus, există și niște procesatori mai mari care au
intrat pe piața românească, dar care, din păcate,
promovează mai mult mierea din spațiul extracomunitar
(Ucraina, China), astfel explicându-se prețurile foarte
mici de multe ori la raft.

Ar trebui pus un accent mai are pe dezvoltarea
piețelor locale și de acolo cred că lucrurile pot să crească
în mod organic, dar structurile asociative din vest nu
merg la noi din cauza mentalității, iar când trebuie să se
asocieze mai mulți, lucrurile încep să scârțâie.

Pe acest fundal, Comisia Europeană a
prezentat ”Un nou pact pentru polenizatori” pentru a
combate declinul alarmant al insectelor polenizatoare
sălbatice în Europa.

Cetățenii au solicitat din ce în ce mai mult să se
întreprindă acțiuni decisive împotriva pierderii
polenizatorilor, inclusiv prin recenta inițiativă
cetățenească europeană de succes intitulată ”Salvați
albinele și fermierii”.

Inițiativa reînnoită stabilește acțiunile care trebuie
întreprinse de UE și de statele membre pentru a inversa
declinul polenizatorilor până în 2030, întrucât, în prezent,
o specie de albine, fluturi și sirfide din trei este pe cale de
dispariție în UE.

Inițiativa revizuită privind polenizatorii stabilește
obiective pentru 2030 și acțiuni conexe în cadrul a trei
priorități: Prima constă în îmbunătățirea conservării
polenizatorilor și abordarea cauzelor declinului acestora.

Ea se va concentra și pe îmbunătățirea cunoștințelor
privind declinul polenizatorilor, cauzele și consecințele lui.

Printre acțiuni se numără instituirea unui sistem
cuprinzător de monitorizare, sprijinirea cercetării și a
evaluării, de exemplu prin cartografierea principalelor
zone de polenizare până în 2025, precum și acțiuni
specifice de promovare a consolidării capacităților și a
diseminării cunoștințelor.

O prioritate este și mobilizarea societății și
promovarea planificării și a cooperării, Comisia sprijinind
statele să elaboreze strategii privind polenizatorii.

Comisia și statele membre vor ajuta cetățenii și
întreprinderile să acționeze prin sensibilizarea publicului
și prin sprijinirea științei cetățenești.

Polenizatorii sunt o parte integrantă a unor
ecosisteme sănătoase.

Fără aceștia, populațiile multor specii de plante ar
scădea și, în cele din urmă, ar dispărea, împreună cu
organismele care depind de ele, ceea ce ar avea grave
implicații ecologice, sociale și economice.

Având în vedere că 80 % din speciile cultivate și din
plantele cu flori sălbatice depind de polenizarea
animalelor, pierderea polenizatorilor este una dintre cele
mai mari amenințări la adresa naturii, a bunăstării umane
și a securității alimentare în UE, deoarece compromite
durabilitatea producției agricole pe termen lung.

(Sursa: www.euractiv.ro)
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2.400 de proiecte în mediul rural
Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale -

AFIR a anunțat faptul că autoritățile publice locale care
derulează proiecte de investiții în dezvoltarea mediului
rural au obținut finanțare pentru 2.428 proiecte.

Astfel, investițiile finanțate prin Programul
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) vizează
infrastructura de acces agricolă, infrastructura de
alimentare cu apă și canalizare, cea rutieră și socială,
precum și protejarea patrimoniului cultural.

Pentru investițiile de utilitate publică, AFIR a
primit solicitări online pentru 3.518 proiecte de investiții
în valoare 2,84 miliarde de euro.

În urma procesului de evaluare și de selecție,
AFIR a încheiat 2.428 de contracte de finanțare pentru
proiecte de utilitate publică în valoare totală de 1,64
miliarde de euro.

Plățile efectuate de AFIR către beneficiarii publici
ai FEADR depășeșc deja 1,3 miliarde de euro.

Fondurile europene acordate prin intermediul
AFIR au contribuit semnificativ la dezvoltarea mediului
rural și implicit la un nivel de trai mai bun pentru
locuitorii de la sate.

Cu finanțarea disponibilă prin AFIR, sunt în curs
de modernizare 3.458 de kilometri de drumuri
comunale (o distanță echivalentă cu drumul între
București și Madrid) și s-au înființat sau modernizat alți
1.257 de kilometri de drumuri agricole.

De asemenea, s-au realizat 1.735 de kilometri de
rețea de alimentare cu apă și 2.967 de kilometri de
rețea de canalizare.

Astfel, ca urmare a acestor investiții, peste 4
milioane de locuitori beneficiază de proiectele de
infrastructură de bază și de acces din mediul rural.

Totodată, cu fonduri europene din PNDR, s-au
înființat și modernizat 255 de grădinițe, 40 de creșe și
centre de tip after-school și 22 de instituții de
învățământ secundar superior, filiera tehnologică a
școlilor profesionale.

Fondurile derulate prin AFIR au contribuit la
reabilitarea a 610 cămine culturale și 55 de
monumente din patrimoniul cultural de interes local.

Din totalul investițiilor de utilitate publică finanțate
prin AFIR, în zona montană s-au realizat 880 de
kilometri de drumuri comunale, 222 kilometri de
drumuri agricole, aproximativ 1.300 kilometri de rețea
de apă și apă uzată.

Cu fonduri din FEADR s-au înființat și modernizat
72 de grădinițe, 7 creșe și after-school-uri și 4 instituții
de învățământ secundar superior.

AFIR a mai finanțat în zona montană și
restaurarea a 185 de cămine culturale și 18
monumente din patrimoniul cultural de interes local.

(Sursa: www.afir.info)

Creșterea bugetului PAC pentru a
face față inflației

Comisarului pentru Agricultură se așteaptă ca
ponderea Politicii Agricole Comune în bugetul UE să
fie majorată în următorul program, care va începe în
2028, în timp ce creșterea inflației se resimte în
sectorul agroalimentar.

În prezent, Uniunea Europeană are unul dintre
cele mai mari programe de subvenții agricole din lume,
în valoare de 270 de miliarde de euro, ceea ce
reprezintă aproximativ o treime din bugetul total al UE.

Programul pentru perioada 2021-2027 ar trebui, de
asemenea, să sprijine tranziția către un viitor mai verde
și mai durabil, așa cum este prevăzut în politica
alimentară emblematică a UE, prin strategia De la fermă
la consumator.

Cu toate acestea, în ultimele luni, ca urmare a
invaziei în Ucraina, acest buget nu pare să mai fie
suficient pentru a face față inflației galopante, care a
depășit 10 % în unele țări ale UE, la care se adaugă
creșterea prețurilor la principalele materii prime, cum ar fi
îngrășămintele și hrana pentru animale.

Din acest motiv, în cadrul unei reuniuni a Comisiei
pentru agricultură a Parlamentului European (AGRI), S-a
susținut că bugetul PAC ar trebui să fie consolidat.

Este extrem de important ca sprijinul acordat în
cadrul PAC să ofere stimulente suficiente pentru ca
producătorii să rămână în conformitate cu obligațiile din
ce în ce mai mari și mai costisitoare.

De aceea este nevoie de un buget mai mare pentru
a proteja securitatea alimentară, agricultura și
comunitățile rurale și măsurile de ocrotire a mediului.

Singura opțiune este reconsiderarea cotei alocate
acestui sector din bugetul UE, în Cadrul Financiar
Multianual (CFM), celelelalte posibilități existente, menite
să minimizeze impactul inflației fiind deja utilizate.

Dezbaterea privind următoarea perioadă (2028-
2034) a început deja, iar Comisia Europeană a planificat
o revizuire a CFM pentru al doilea trimestru al anului
2023, care va influența și PAC.

Dacă se vrea o agricultură care să fie prietenoasă
cu mediul, o dezvoltare durabilă a agriculturii în Europa
(și nu o agricultură industrială intensivă), atunci trebuie
revizuit bugetul și un acord politic privind mărimea lui.

Nu este prima dată când s-au susținut astfel de
măsură, fiind imposibil să se garanteze securitatea
alimentară cu un buget atât de mic.

Cadrul Financiar Multianual va fi revizuit la sfârșitul
anului 2023 și, deși nu se consideră oportună
modificarea acordului actual, s-a promis că se vor pune
în mișcare toate mecanismele pentru a influența
următoarea rundă de negocieri.

Găsirea unei soluții eficiente la acestă provocare
necesită o reflecție profundă cu privire la viitorul
bugetului UE și la eforturile comune ca europeni.

Ideea a primit un sprijin larg din partea deputaților
europeni, care au recunoscut presiunea la care este
supus sectorulagricol și care susțin că nu înțeleg logica
conform căreia Comisia găsește bani pentru orice, dar nu
găsește suficienți bani pentru agricultură.

Este nevoie de un sprijin pentru venituri cu valoare
reală pentru a asigura securitatea alimentară, iar Cadrul
Financiar Multianual rămâne singura modalitate care ar
avea un impact și ar putea combate inflația.

Cu toate acestea, s-a remarcat că șocul din
ultimele luni a fost resimțit diferit în UE, în Germania
agricultorii vîzându-și veniturile crescând cu 50 %, ceea
ce împiedică o acțiune unitară concertată.

(Sursa: www.euractiv.ro)

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30466/afir-a-finantat-peste-2-400-de-proiecte-de-utilitate-publica-in-mediul-rural
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30466/afir-a-finantat-peste-2-400-de-proiecte-de-utilitate-publica-in-mediul-rural
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Politici agricole mai puțin comune
O nouă politică agricolă se aplică până în 2027 celor 27 de țari membre ale UE, care este din ce în ce mai

puțin comună și care ține mai mult de juxtapunerea regimurilor naționale.
Mai multe țări membre au presat în acest sens, printre care Polonia și Irlanda, care au cerut o mai mare

autonomie de decizie, iar Comisia Europeană a răspuns favorabil așteptărilor și a rugat fiecare din statele membre
să-i prezinte un Plan strategic național (PSN) pentru a merge în acest sens, deși spiritul inițial era contrariul.

Însă Executivul european își rezervă dreptul de evaluare anual al acestor PSN,aducând corecturile pe care le
va considera necesare, existând astfel o libertate supravegheată a deciziilor.

Bunăoară, această supraveghere se va manifesta și prin controale din satelit ale exploatațiilor agricole și,
grație imaginilor Sentinel furnizate de programul european Copernicus, Comisia se va asigura că datorită
contribuției lor ecologice, culturile primare (gen leguminoase) sunt conforme cu declarațiile PAC ale agricultorilor.

În paralel, Bruxellesul a introdus, la cererea Franței, dreptul la eroare în declarațiile agricultorilor și
posibilitatea de a dialoga în loc de sancțiuni imediate.

Noua PAC se vrea într-adevăr mai virtuoasă pe planul mediului și cuprinde contracte legate de "Green Deal"
al UE care are ambiția de a face mai verzi toate sectoarele de activitate, limitând impactul climatic.

Reforma comportă un sistem de eco-regimuri premiate, iar fiecare țară având alegerile sale practice.
Nivelul de ajutor variază în funcție de efortul furnizat și de numărul de puncte atribuit fiecărei exploatații, după

cum are mai multe sau mai puține pășuni, terenuri nearabile sau acoperite cu vegetație, de exemplu.
O exploatație bio va primi 30 euro în plus la hectar, la fel și cele care sunt certificate HVE (Haute valeur

environnementale - Înaltă valoare de mediu) sau care practică agricultura de precizie.
Practicile favorabile biodiversității sunt recompensate, aducând un bonus de 7 euro/hectar fermelor cu garduri,

care practică terenuri lăsate pârloagă, dispun de borduri neproductive, bălți etc.
Ajutoarele directe pentru producție au crescut puțin, dar nu s-au schimbat fundamental în Franța, unde nu s-

a dorit să se bulverseze repartizarea ajutoarelor între crescători și cultivatori de cereale, reducându-se, totuși,
ajutoarele pentru bovine în avantajul celor care dezvoltă proteine vegetale.

De asemenea, s-a instaurat un ajutor de 10 milioane de euro pentru legumicultură, iar subvenția pentru
agricultorii care se convertesc la bio a fost sensibil majorată la 340 de milioane de euro (+36 %), obiectivul fiind
dublarea suprafeței și ajungerea la 18% din SAU (Suprafață agricolă utilă).

Instalarea tinerilor este dotată cu 200 de milioane de euro în Franța, trecând astfel de la 2 % la 3 % din totalul
plăților directe (6,7 miliarde de euro pe an), în încercarea înnoirii generațiilor.

Un efort este prevăzut pentru exploatațiile mici și mijlocii care vor primi peste 1 0% din ajutoarele directe,
(Sursa: https://www.rador.ro)

Ghișeul.ro - aplicație mobilă
Noua aplicație este disponibilă atât pe

telefoanele cu sistem de operare Android, cât și pe
cele cu iOS (iPhone).

Aplicația este rezultatul unui parteneriat încheiat
de ADR și Mastercard, fiind dezvoltată de Tremend,
subcontractor al Mastercard, cu sprijinul echipei ADR,
APERO și IndecoSoft.

Din punct de vedere al securității, aplicația a fost
testată de SRI, prin Cyberint.

Prin aplicația mobilă Ghișeul.ro pot fi plătite rapid
și sigur peste 400 de tipuri de servicii publice, taxe si
impozite, dar și amenzi, furnizate de 1.300 de instituții
și autorități, iar comisioanele tranzacțiilor sunt zero lei.

De asemenea, până în 31 martie, se obține o
reducere de până la 10% la plata online a impozitelor.

În viitor, prin aplicație se va putea plăti rovinieta
și se va putea descărca și cazierul judiciar.

În primă fază, de la 1 februarie, cazierul se va
putea descărca doar de pe site-ul www.ghiseul.ro.

Platforma Ghișeul.ro are 1,5 milioane de
utilizatori, iar rata de creștere a acestora a fost în 2022
de peste 350.000.

De la 1 ianuarie 2023, peste 65.000 de conturi
noi au fost făcute, adică o medie de 3.000 pe zi.

Numărul total de tranzacții realizat prin
intermediul platformei este de 9 milioane de plăți, în
2022 fiind procesate peste 3,7 milioane de tranzacții.

În anul 2023, platforma Ghișeul.ro nu mai este
folosită doar pentru impozitele anuale, 30 % dintre
utilizatori apelând și la alte servicii, interacționând mai
mult cu platforma.

Aplicația Ghișeul.ro este rezultatul unui efort de
mai bine de un an, fiind efectuate peste 650 de teste
de utilizatori sau de securitate cibernetică, fiind un
exemplu de parteneriat public-privat de succes.

Pentru viitor, scopul este transformarea aplicației
Ghișeul.ro, din platforma gateway a interacțiunii online
cu statul, într-un marketplace al plăților pentru toate
serviciilor publice.

Există deja aproape 400 de plăți disponibile în
platformă și se lucrează intens pentru interconectarea
a cât mai multor instituții și servicii publice, de la nivel
local și central.

(Sursa: www.euractiv.ro)

Cazierul judiciar online
Cazierul judiciar va putea fi eliberat online, potrivit

unui proiect de lege promulgat recent și care prevede
completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind
cazierul judiciar, în sensul simplificării procedurii de
obținere a documentului.

Astfel, s-a decis că și eliberarea actului, nu doar
depunerea cererii să fie făcută în formămelectronică.

Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă
electronică sunt semnate cu semnătură electronică
calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice.

Potrivit proiectului, în 6 luni de la data intrării în
vigoare a legii, vor fi stabilite procedurile pentru
eliberarea în formă electronică a cazierului judiciar.

De asemenea, în termen de trei luni de la data
intrării în vigoare vor fi definitivate procedurile.

(Sursa: www.euractiv.ro)

http://www.euractiv.ro/social/cazierul-judiciar-se-va-putea-elibera-online-32088
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Atingerea obiectivelor digitale
Comisia Europeană a anunțat intrarea în vigoare

a Programului de politică pentru 2030 „Calea către
deceniul digital, program ce reprezintă un mecanism
de monitorizare și cooperare în vederea atingerii
obiectivelor comune pentru transformarea digitală a
Europei până în 2030.

Până în 2030, statele membre ale UE își vor
configura politicile digitale pentru a atinge țintele în 4
domenii, pentru îmbunătățirea competențelor digitale
de bază și avansate ale cetățenilor, îmbunătățirea
adoptării de noi tehnologii (cum ar fi în materie de
inteligență artificială, date și cloud, în întreprinderile din
UE, inclusiv în întreprinderile mici), asigurarea
progresului UE în materie de conectivitate,
infrastructură de calcul și de date, precum și punerea
la dispoziție online a serviciilor și a administrației .

Aceste ținte reflectă obiectivele programului de
politică, cum ar fi asigurarea unei tehnologii digitale
sigure și securizate, un mediu online competitiv pentru
IMM-uri, practici sigure în materie de securitate
cibernetică, accesul echitabil la oportunități digitale =,
precum și dezvoltarea de inovații durabile, eficiente din
punct de vedere energetic și al utilizării resurselor.

Împreună, obiectivele și țintele deceniului digital,
vor orienta acțiunile statelor membre, care vor fi
evaluate de Comisie într-un raport anual privind stadiul
îndeplinirii obiectivelor deceniului digital.

Un nou grup de experți la nivel înalt, Comitetul
pentru deceniul digital, va consolida, de asemenea,
cooperarea dintre Comisie și statele membre în ceea
ce privește aspectele legate de transformarea digitală.

De asemenea, va fi creat un nou forum pentru a
reuni diferitele părți interesate.

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

Dezvoltarea cloud-ului guvernamental

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
(MCID), coordonator de reformă și investiție, prin
Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) –
Organismul Intermediar de Promovare a Societății
Informaționale (OIPSI), a publicat Ghidul Investiției I2
– Dezvoltarea cloud-ului și migrarea în cloud.

Obiectivul general al apelului de proiecte este
modernizarea tehnologiilor utilizate în instituțiile
publice astfel încât acestea să fie dezvoltate pentru
cloud (cloud ready), dezvoltând, în același timp, noi
aplicații native pentru migrația în cloud.

Obiectivele specifice ale apelului sunt
identificarea instituțiilor care dețin aplicații/sisteme
informatice ce deservesc servicii digitale
guvernamentale și prioritizarea lor și minim 30 de
aplicații de servicii digitale guvernamentale dezvoltate
pentru cloud (cloud ready) vor migra către soluții de tip
platformă ca serviciu (PaaS) sau infrastructură ca
serviciu (IaaS).

Tipul apelului de proiecte este necompetitiv, cu
termen limită de depunere.

ADR este beneficiarul investiției și, în această
calitate, va asigura, pe baza unor acorduri de
parteneriat, pregătirea și migrarea în cloud-ul
guvernamental a minim 30 de aplicații/sisteme
informatice, deservind servicii digitale guvernamentale.

Bugetul total estimat este de 87.500.000 euro,
finanțare asigurată prin PNRR.

(Sursa: https://www.research.gov.ro)

Digitalizarea producției și
distribuției de filme

Ministerul Culturii (MC), prin Unitatea de
Management a Proiectului (UMP), în calitate de
coordonator de reforme și investiții (CRI) și de furnizor
și administrator al Schemei de ajutor de minimis,
lansează apelul Sprijinirea inițiativelor culturale de
accelerare a digitalizării producției și distribuției de
filme, finanțat în cadrul PNRR, Componenta 11 -
Turism și cultură, Investiția 7. Accelerarea digitalizării
producției și distribuției de filme.

Obiectivul general al acestei investiții este de a
consolida capacitatea microîntreprinderilor și a IMM în
producția și distribuția de filme și de a accelera
tranziția digitală a producătorilor și distribuitorilor de
filme din România prin creșterea capacităților de
producție digitală, distribuție, marketing și promovare,
inclusiv tehnologii de arhivare digitală.

Solicitanții eligibili sunt întreprinderi de tip
microîntreprinderi și IMM-uri, conform Anexa nr. I la
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17
iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de
ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea
articolelor 107 și 108 din tratat, dar și alte persoane
juridice care nu se încadrează la prima categorie.

Ele trebuiesc sî îndeplinească, cumulativ,
condiția să nu fi fost subiectul unei decizii emise de
către Comisia Europeană/instanțe naționale/alt furnizor
de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei, de recuperare
a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care
au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost
deja executată şi creanţa integral recuperată.

De asemenea, trebuie să fie producători sau
distribuitori de filme care,la data depunerii dosarului de
finanțare, au autorizat, după caz, (la sediu, punct de
lucru sau la terți), cel puțin unul dintre codurile eligibile,
respectiv CAEN 5911 – Activități de producție
cinematografică, video și de programe de televiziune,
CAEN 5912 – Activități de post-producție
cinematografică, video și de programe de televiziune
sau CAEN 5913 – Activități de distribuție a filmelor
cinematografice, video și a programelor TV.

În cazul în care au statut de asociație/fundație, la
data depunerii dosarului de finanțare au scopul și/sau
obiectivele, domeniul de activitate, printre altele, în
sectorul de producție sau distribuție de film, conform
documentelor statutare legale.

În plus, valoarea cumulată a veniturilor
totale/cifrei de afaceri a solicitantului din ultimii 3 ani
fiscali încheiați reprezintă cel puțin 15 % din valoarea
proiectului propus, solicitantul a realizat cel puțin un
proiect de producție/distribuție de film în ultimii 5 ani,
iar proiectul depus de Solicitant prevede atingerea
valorilor țintă minime aferente indicatorilor de proiect,
prevăzuți la art. 43 din prezentul ghid.

În cererea de finanțare sunt descrise activitatea
de formare profesională a personalului pentru a obține
competențe digitale pentru editare/ post - producție
pentru produse digitale și activitatea de dezvoltare și
distribuție de conținut digital, iar în bugetul detaliat al
proiectului sunt costurilor asociate acestor activități.

Bugetul total este de 5 milioane euro, suma
maximă alocată unui proiect fiind de 100.000 euro.

Proiectele se depun pînă la 23 martie 2023, ora
16:00, pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro.

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

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30429/s-a-lansat-primul-ciclu-de-cooperare-si-monitorizare-in-vederea-atingerii-obiectivelor-digitale-ale-ue-pentru-2030
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30429/s-a-lansat-primul-ciclu-de-cooperare-si-monitorizare-in-vederea-atingerii-obiectivelor-digitale-ale-ue-pentru-2030
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30523/pnrr-ghidul-pentru-dezvoltarea-cloud-ului-guvernamental-publicat-in-consultare-publica
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30523/pnrr-ghidul-pentru-dezvoltarea-cloud-ului-guvernamental-publicat-in-consultare-publica
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30422/pnrr-conditiile-draft-de-finantare-pentru-apelul-dedicat-digitalizarii-productiei-si-distributiei-de-filme
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30422/pnrr-conditiile-draft-de-finantare-pentru-apelul-dedicat-digitalizarii-productiei-si-distributiei-de-filme
https://proiecte.pnrr.gov.ro/
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Planul de redresare al UE
Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene s-

au angajat să atingă peste 5.000 de "ținte și repere"
pentru a primi credite europene.

Fondurile europene ar trebui să servească drept
motiv pentru a iniția reforme structurale ambițioase
care în mod normal nu ar fi realizate.

În vara lui 2020, la înființarea planului
european de redresare, pentru o sumă fără
precedent de peste 723 de miliarde de euro, mai multe
state – Austria în special – au pledat pentru ca plata
subvențiilor și împrumuturile să fie condiționate.

Idee ce a prevalat - pentru a-și primi cota, fiecare
țară trebuie să justifice în fața Comisiei Europene că a
întreprins reforme și a atins obiective specifice.

Aceste condiții sunt menite să asigure că planul
își respectă promisiunile: construirea unei Europe mai
rezistente din punct de vedere economic și ecologic,
ajutând în același timp țările cele mai fragile să își
recupereze întârzierile.

Dar rămâne o marjă de interpretare,
angajamentele fiind mai mult sau mai puțin ambițioase
în funcție de țară, nefiind totdeauna respectate.

La doi ani și jumătate după ce a pus bazele
planului, Comisia Europeană se află în fața unei
dileme - ar trebui să ceară aplicarea strictă a foii de
parcurs, chiar dacă aceasta înseamnă înghețarea a
zeci de miliarde de euro?

Sau să accepte compromisuri cu privire la
obiective, cu riscul reducerii efectelor scontate ale
stimulului economic?

Mai ales că 723,8 miliarde euro - valoarea
Planului de redresare și reziliență lansat în 2021 - este
cea mai mare sumă eliberată vreodată de UE.

Aceste împrumuturi și granturi urmăresc
relansarea economiei continentului, zguduită de criza
provocată de pandemie, cu obiectivul proclamat de a
crea o Europă "mai verde" și "mai bine adaptată la
provocările actuale și viitoare.

Pentru a vedea cum a fost elaborat acest plan și
cum s-au cheltuit banii, s-a creat o alianță de redacții
din întreaga Europă, cu sprijinul fondului IJ4EU
(Investigative Journalism for Europe).

Obiectivele planurilor de redresare prezentate de
state sunt prezentate ca "ținte și etape", sintagmă care
reunește programele de subvenții și reformele.

Fiecare cerere de plată trimisă la Bruxelles
trebuie să fie însoțită de un inventar al promisiunilor
făcute și onorate, cu documente justificative.

În total, Comisia Europeană va trebui să judece
respectarea a peste 5.000 de "ținte și etape" până în
2026, în paralel cu eliberarea de fonduri.

Bunăoară, în vara anului 2021, Franța a primit o
primă tranșă de subvenții de 5,1 miliarde de euro după
validarea planului său, din cele 40 de miliarde
solicitate de la Bruxelles.

Apoi a primit o a doua plată de 7,4 miliarde de
euro pe 4 martie 2022, după ce și-a justificat
îndeplinirea celor 38 de angajamente pentru 2021.

La scara celor 27 state, în ianuarie 2023, 94 din
cele 338 de miliarde planificate au fost plătite granturi,
precum și 45 din cele 386 de miliarde împrumuturi.

În spatele cifrelor, ambiția obiectivelor este
variabilă, lucru discutat și în cadrul negocierilor
premergătoare lansării planului de redresare, în 2020.

Potrivit unui document de 250 de pagini care
sintetizează aceste negocieri, publicat de Bruxelles ca

răspuns la o solicitare de acces la documente
administrative, mai multe state precum Franța, Cipru
sau Ungaria au fost în favoarea includerii în "ținte și
repere" a reformelor deja implementate.

De altfel, din cauza Franței, a fost necesar să se
evite ca statele să amâne anumite reforme cu scopul
exclusiv de a le face obiective ale planului acesta fiind
și motivul pentru care reformele deja realizate sunt
incluse în angajamentele planului de redresare depus
de Franța în aprilie 2021 (ex. noua metodă de calcul a
ajutorului personal pentru locuință).

Cel puțin șapte state membre au implementat
deja "angajamente" în planurile lor astfel că 23 din
primele 37 de obiective ale planului german și
jumătate (13 din 26) din primele angajamente ale
planului olandez sunt incluse în plan.

Un alt mare truc l-a reprezentat includerea în
planurile naționale a transpunerilor directivelor
europene în legislația națională sau a obiectivelor
legate de aceste angajamente europene, care ar fi
trebuit în principiu adoptate indiferent de situație.

Acest lucru nu a împiedicat cel puțin opt țări
(Bulgaria, Croația, Cipru, Italia, Lituania, România,
Slovacia și Spania) să profite de ea.

Roma a inclus astfel în planul său un program de
control al poluării aerului până la sfârșitul anului 2021,
lucru deja cerut de o directivă europeană din 2016, pe
care Italia ar fi trebuit să o respecte din aprilie 2019.

În schimb, Guvernul german a prevăzut să
investească 712 milioane euro pentru a ajuta
cercetarea privind vaccinurile împotriva Covid,
obiectivul fiind de a avea doi candidati la vaccin
sprijiniți de finanțare (aprobată de Agenția Europeană
pentru Medicamente) până în septembrie 2021.

La acea vreme, BioNTech avea deja propriul
aprobat, dar rivalul său german CureVac nu, Germania
având astfel un obiectiv neatins, Comisia fiind în drept
să reducă fondurile acordate Germaniei.

Nu a fost stabilită nicio regulă clară în acest
stadiu pentru a rezolva situații de acest tip.

În primul rând pentru că cererile de plată de la
Bruxelles nu corespund sumelor angajate de state.

Apoi pentru că poate fi de înțeles că nu sunt
atinse toate țintele planului, Comisia discutând, de la
caz la caz ,cu statele membre.

Curtea de Conturi Europeană a criticat această
situație într-un raport și a pledat pentru o metodologie
clară de calcul a reducerilor de plată în cazul
neîndeplinirii obiectivelor, pentru un tratament echitabil.

Deocamdată 11 state au primit deja fonduri
europene legate de atingerea "țintelor și reperelor" lor.

Unele joacă cartea timpului precum Belgia, care
trebuie să implementeze o reformă a pensiilor , la fel și
guvernul francez al cărei reformă a pensiilor este
prinsă în planul de redresare, dar nu face parte din
angajamentele formale care condiționează subvențiile.

Polonia și Ungaria vor fi analizate și ele
îndeaproape, ambele țări având probleme cruciale
legate de statul de drept pentru a debloca plăți.

Cele mai dificile 'ținte și repere' sunt programate
pentru anii 2025 și 2026, la sfârșitul planului de
redresare, ceea ce menține problema acordării fonduri
în strictă actuallitate și acuitate.

Astfel că exisă riscul ca, în 2026, să fie judecat
mai mult pe marile ambiții economice și de mediu
decât pe respectarea precisă a celor 5.000 de
obiective și etape ale sale.

(Sursa: https://www.rador.ro)
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Europenii așteaptă măsuri
suplimentare

Creșterea costului vieții este preocuparea cea
mai presantă pentru 93 % dintre europeni, potrivit celui
mai recent Eurobarometru al Parlamentului European.

Sprijinul pentru UE rămâne stabil la un nivel înalt
și cetățenii se așteaptă ca Uniunea să continue să
lucreze la soluții pentru atenuarea efectelor crizelor.

În fiecare stat membru al UE, mai mult de 7 din
10 respondenți sunt îngrijorați de creșterea costului
vieții, cele mai mari procente înregistrându-se în
Grecia (100 %), Cipru (99 %), Italia și Portugalia
(ambele 98 %).

În România, 82% dintre respondenți sunt
îngrijorați de costul în creștere al traiului.

Prețurile în creștere, inclusiv pentru energie și
alimente, sunt resimțite în toate categoriile
sociodemografice, precum și în toate mediile
educaționale și socio-profesionale.

La nivel european, al doilea cel mai menționat
motiv de îngrijorare, cu 82 %, este reprezentat de
amenințarea sărăciei și a excluziunii sociale.

Pe locul trei sunt două motive de îngrijorare
(ambele 81 %): schimbările climatice și răspândirea
războiului din Ucraina în alte țări.

În România, extinderea războiului din Ucraina
produce îngrijorare pentru 78 % dintre respondeți, iar
sărăcia și excluderea socială reprezintă al treilea motiv
de îngrijorare (76 %).

Cetățenii se așteaptă ca UE să continue să
lucreze la soluții pentru atenuarea efectelor agravante
ale crizelor consecutive care au lovit continentul.

Sprijinul crescut pentru UE se bazează pe
experiența din ultimii ani, UE demonstrând o
capacitate remarcabilă de a uni și de a implementa
măsuri eficiente.

Deocamdată, însă, cetățenii nu sunt mulțumiți de
acțiunile întreprinse la nivel național și la nivelul UE.

Doar 1/3 dintre europeni își exprimă satisfacția
față de măsurile luate de guvernele lor naționale sau
de UE pentru a aborda creșterea costului vieții.

Analizând situația financiară a cetățenilor, potrivit
acestui sondaj, consecințele crizelor multiple se resimt
din ce în ce mai mult.

Aproape jumătate din populația UE (46%) afirmă
că nivelul lor de trai a fost deja redus din cauza
consecințelor pandemiei , a consecințelor războiului
asupra Ucrainei și a crizei costului vieții.

Alți 39 % nu și-au redus încă nivelul de trai, dar
se așteaptă ca acest lucru să se întâmple în anul
următor - o perspectivă destul de sumbră pentru 2023.

Un alt indicator grăitor al constrângerilor
economice din ce în ce mai mari este creșterea
ponderii cetățenilor care se confruntă cu dificultăți de
plată a facturilor „de cele mai multe ori” sau „uneori”, o
creștere de la 30% la 39% față de toamna anului 2021.

Oamenii sunt îngrijorați în mod firesc de
creșterea costului vieții, deoarece din ce în ce mai
multe familii se străduiesc să își acopere cheltuielile de
la o lună la alta.

De aceeaa, UE trebnuie să vină cu soluții care să
țină facturile sub control, să limiteze inflația și să ajute
creșterea economică, protejând persoanele cele mai
vulnerabile din societate.

Multiplele crize geopolitice din ultimii ani continuă
să reprezinte provocări apăsătoare pentru cetățeni și
decidenți politici.

Cu inflația la cel mai înalt nivel din ultimele
decenii, cetățenii din cele 27 state ale UE doresc ca
Parlamentul European să se concentreze asupra luptei
împotriva sărăciei și excluziunii sociale (37 %).

Sănătatea publică rămâne relevantă pentru mulți
cetățeni europeni (34 %), la fel ca și acțiunile continue
împotriva schimbărilor climatice (31 %).

Sprijinul pentru economie și crearea de noi locuri
de muncă (31 %) ocupă un loc important pe listă.

Cetățenii din România participanți la acest sondaj
ar dori ca prioritățile Parlamentului European să fie:
sprijinul pentru economie și crearea de noi locuri de
muncă (37 %), sănătatea publică (36 %), lupta
împotriva sărăciei și a excluziunii sociale (28 %).

În același timp, crizele recente și, în special,
războiul împotriva Ucrainei consolidează sprijinul
cetățenilor pentru UE, 62 % considerând că
apartenența la UE este „un lucru bun” (unul din cele
mai mari rezultate înregistrate din 2007).

66 % din cetățenii europeni consideră că
aderarea țării lor la UE este importantă, iar 7 2%
consideră că țara lor a beneficiat de pe urma
apartenenței la UE.

În acest context, „pacea” revine în mintea
cetățenilor europeni ca unul dintre motivele
fundamentale și fondatoare ale Uniunii.

Contribuția UE la menținerea păcii și la
consolidarea securității reprezintă principalele beneficii
ale aderării la UE pentru 36 % dintre europeni, o
creștere de șase puncte față de toamna anului 2021.

În plus, europenii consideră și că UE facilitează o
mai bună cooperare între statele membre (35 %) și
contribuie la creșterea economică (30 %).

Pentru respondenții din România, oportunitățile
de muncă pentru cetățeni reprezintă principalul
beneficiu al statutului de membru al EU (39 %), urmat
de îmbunătățirea nivelului de trai (27 %).

Pe locul trei sunt indicate în aceeași măsură
(26 %) menținerea păcii și consolidarea securității și
contribuția la creșterea economică.

Sondajul Eurobarometru din toamna anului 2022
al Parlamentului European a fost realizat în cele 27 de
state, prin discuții față în față și interviuri video (CAVI)
- în Cehia și Danemarca, în total fiind efectuate 26.431
de interviuri (rezultate ponderate în funcție de
dimensiunea populației din fiecare țară).

(Sursa: www.euractiv.ro)
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Linia roșie a Occidentului
Aliații Kievului se tem să fie catalogați de Rusia

drept „cobeligeranți”, chiar dacă niciun text legal nu
definește exact unde începe acest statut.

După ce a dat undă verde pentru trimiterea de
tancuri Leopard 2 în Ucraina, Germania și-a
intensificat explicațiile pentru a-și justifica decizia, luată
după câteva luni de amânare.

Germania consideră, astfel, că face ceea ce este
necesar și posibil pentru a sprijini Ucraina, dar în
același timp se împiedică o escaladare a conflictului
spre un război între Rusia și NATO.

Mai ales că ambasadorul Rusiei la Berlin a
indicat imediat o „decizie extrem de periculoasă”,
dezvăluind dorința de „escaladare permanentă” a
Germaniei și a aliaților Kievului, poziție reiterată oficial,
ulterior, și de Kremlin, care a denunțat la rândul său
„implicarea directă” a Occidentului în conflict.

Dubla preocupare a cancelarului german – de a
sprijini Ucraina și de a evita un conflict direct cu Rusia
– este emblematică pentru linia pe care occidentalii au
încercat să nu o încalce încă de la începutul invaziei
ruse, în urmă cu aproape un an.

Înarmarea Ucrainei cu tancuri are ca scop, în
primul rând, să ajute Kievul să reziste dacă Rusia
lansează noi atacuri după o posibilă mobilizare
suplimentară în următoarele săptămâni.

Este vorba și de a ajuta Kievul să recâștige cât
mai mult teritoriu pierdut, în speranța încă îndepărtată
de a alunga armata rusă din țară sau, cel puțin, de a
se afla într-o poziție de forță în ipoteza unei negocieri.

Căci iarna nu a înghețat complet - așa cum se
credea - linia frontului și ucrainenii se tem, la fel ca și
aliații lor, de o nouă ofensivă rusă înainte de sfârșitul
iernii sau în primăvară.

Nici Ucraina și nici Rusia nu vor să audă de o
încetare a focului, mai ales că o astfel de perspectivă
ar fi o recunoaștere a eșecului pentru președintele rus,
care a cerut o predare totală din partea Ucrainei după
lansarea „operațiunii sale speciale”.

La fel, pentru liderul ucrainean, o încetare a
ostilităților ar fi în avantajul agresorului rus, care și-ar
consolida câștigurile teritoriale, privând Ucraina de
posibilitatea de a-și continua contraofensivele în
Donbas sau chiar în Crimeea.

Negocierile sunt văzute în ambele tabere ca un
mijloc de pregătire pentru următoarea lovitură.

O modalitate de a răspunde celor care consideră
că a venit timpul unei „ieșiri din criză” negociate,
pentru a evita o spirală și mai mortală, chiar o
confruntare nucleară.

Chiar și liderii europeni - care au făcut tot timpul
un efort pentru a menține deschis un canal de
comunicare cu beligeranții - au înțeles că negocierile
pe care le cer atunci când ucrainenii vor fi pregătiți
pentru asta nu ar trebui să fie la ordinea zilei și că
urgența este acum să-și întărească sprijinul militar
pentru Kiev, fără a intra în război cu Rusia.

Pe de altă parte, sprijinul militar occidental poate
fi interpretat ca un act de cobeligeranță, deși, conform
specialiștilor, niciun text legal nu definește exact unde
începe cobeligeranța.

Mai multe convenții, precum Carta Națiunilor
Unite din 1945 sau Convențiile de la Geneva din 1949,
precizează anumite elemente, dar „niciunul dintre
aceste corpusuri nu oferă un răspuns definitiv.

Astfel că acțiunea de a finanța, de a dota o țară
prin furnizarea de armament, de exemplu, a informării
sau antrenării unor forțe armate altele decât propriile
sale trupe (...) nu este de natură să permită
considerarea unui stat drept „parte la un conflict armat”
internațional și, prin urmare, „cobeligerant” în sensul
dreptului conflictului armat.

De altfel, se apreciază că nu există cobeligerantă
până când nu se trimit, oficial și declarat, trupe în
uniformă să lupte în Ucraina.

În aceste condiții cobeligeranța este un argument
al rușilor, care poartă război cu Ucraina din 2014.

Se vorbește, în 2022, de o altă dimensiune,
Rusia inventând un război cu „Occidentul colectiv”,
deși „NATO nu i-a declarat război, ci oferă doar ajutor
militar pentru a ajuta Ucraina pentru a se apăra.

Franța consideră că - contrar a ceea ce susține
Moscova - livrarea tancurilor de luptă către Ucraina „nu
este escaladare”, deoarece Kievul le folosește doar
pentru a-și elibera teritoriile.

Pentru a se asigura de acest lucru, aliații impun
ucrainenilor un „cadru de angajare” foarte strict pentru
materialele furnizate, chiar dacă este vorba de
informații clasificate.

Potrivit unei surse franceze, Parisul a cerut –
printre alte condiții – ca niciunul din tancurile ușoare
AMX-10 RC livrate să nu fie folosit pe teritoriul Rusiei.

Din acest motiv, aliații occidentali ai Kievului
refuză să furnizeze anumite echipamente militare.

Astfel, deși ucrainenii cer Statelor Unite să le
livreze rachete cu rază lungă de acțiune pentru a lovi
ținte rusești departe de front, acestea proiectile ghidate
- denumite ATACMS (Army Tactical Missile System) -
au o rază de acțiune de până la 300 de kilometri (de
aproape 4 ori mai mare decât cea a celor mai
puternice rachete deținute acum de ucraineni),
existând un risc prea mare ca ucrainenii să le
folosească pentru a lovi ținte adânc în teritoriul Rusiei.

Aceeași reținere se aplică, cel puțin pentru
moment, aeronavelor de luptă, cerute din dorința
ucrainiană de a impune aeronavelor rusești o formă de
„zonă interzisă” deasupra Ucrainei.

Căci avioanele F-16, avioane de luptă americane,
sunt relativ ușor de manevrat de către piloți obișnuiți
cu avioanele de origine sovietică.

Teama de a nu duce războiul la un nivel superior
justifică și întârzierea furnizării de tancuri grele.

Continuă însă discuțiile și dezbaterile despre
apărarea sol-aer, despre tancurile de luptă și
avioanele de luptă, funcție de contextul politic mondial
și de evoluția pe teatrul de război.

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

https://twitter.com/intent/tweet?text=Linia ro%C8%99ie a Occidentului, %C3%AEntre sprijinul pentru Kiev %C8%99i riscul de escaladare cu Moscova&url=https://www.euractiv.ro/extern/linia-rosie-a-occidentului-intre-sprijinul-pentru-kiev-si-riscul-de-escaladare-cu-moscova-32424&via=EurActivRomania
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Planurile românilor pentru 2023
Reveal Marketing Research a realizat un studiu

reprezentativ la nivel național, pentru a afla care sunt
așteptările și speranțele românilor de la noul an,
concluzionând că aceștiai privesc cu optimism 2023 -
5 din 10 cred că îi așteaptă o viață mai bună.

În plus, anul ce s-a încheiat a fost cel mai
satisfăcător pentru cei mai mulți dintre români (54 %)
în comparație cu 2020 (24 %) și 2021 (22 %) – ani
puternic marcați de restricțiile cauzate de pandemie.

O dată cu redobândirea mai multor libertăți,
românii au devenit mai relaxați și optimiști în 2022,
această atitudine reflectându-se și în sentimentele și
rezoluțiile acestora referitoare la noul an.

Așadar, 48 % dintre respondenți se declară
optimiști cu privire la 2023, în timp ce doar 15 % se
declară pesimiști.

Nivelul de optimism descrește o dată cu
înaintarea în vârstă, tinerii între 18 și 24 de ani (76 %)
fiind cei mai optimiști, iar persoanele peste 55 de ani
(18 %) cele mai puțin optimiste pentru 2023.

În ceea ce privește așteptările românilor de la
noul an, aceștia sunt cei mai optimiști cu privire la
îmbunătățirea situației financiare personale,
comparativ cu 2022 (43 %).

La polul opus, nivelul de pesimism atinge cele
mai mari valori dacă este luat în calcul parcursul țării
din următorul an, îmbunătățirea situației economice a
țării și diminuarea nivelului de corupție fiind percepute
ca obiective greu sau chiar imposibil de realizat de
către 46 %, respectiv 67 % dintre respondenți.

Doar 3 din 10 sunt de părere că în 2023 situația
de conflict din Ucraina se va ameliora/ finaliza sau că
situația Schengen se va rezolva.

În privința rezoluțiilor și speranțelor din sfera
personală și de familie, 15 % dintre români
intenționează să se căsătorească sau logodească în
2023, într-o măsură semnificativ mai mare cei cu
vârstele cuprinse între 25-35 de ani (26 %), în timp ce
33 % nu au astfel de planuri, în special tinerii între 18
și 24 de ani (70 %).

11 % dintre respondenți intenționează să aibă un
copil în noul an, într-o măsură semnificativ mai mare
cei cu vârste între 25 și 44 de ani (18 %).

Un sfert dintre români declară că intenționează
să își schimbe domiciliul în 2023, fie în altă locuință din
aceeași localitate (12 %), în altă localitate din țară (8 %)
sau în străinătate (4 %).

Locuitorii din mediul rural sunt mai statornici,
82 % declarând că nu vor să se mute în 2023, în
comparație cu 74 % în cazul locuitorilor din urban.

În ceea ce privește sfera profesională, 23 %
dintre români vor să își schimbe locul de muncă în
2023, îndeosebi tinerii între 18-34 de ani (32 %), iar
50 % să își păstreze actualul loc de muncă, valori

semnificativ mai mari fiind înregistrate în cazul celor
între 35 și 55 ani (59 %).

Raportându-se la nivelul de satisfacție cu
diferitele aspecte din viața de zi cu zi, românii sunt cei
mai mulțumiți de relațiile interpersonale pe care le au
cu familia (73 %), cu persoanele apropiate (67 %) sau
de relațiile sentimentale (62 %).

Tinerii cu vârste cuprinse între 18-24 de ani sunt
mulțumiți într-o mai mare măsură de sănătatea lor
(73 %) comparativ cu total eșantion (56 %), în timp ce
cei mai mulți dintre cei mai vârstnici de peste 55 de ani
(70 %) sunt mai mulțumiți de timpul lor liber (vs. 54 %
total eșantion).

Cele mai mici scoruri de satisfacție au fost
obținute de nivelul de mulțumire cu locul de muncă
(48 %) și de situația financiară prezentă (37 %),
locuitorii din mediul rural fiind multumiți într-o mai mică
măsură, în cazul acestora înregistrându-se scoruri de
42 %, respectiv de 28 %.

Când se gândesc la topul rezoluțiilor pentru noul
an, cei mai mulți din români își doresc să călătorească
mai mult (32 %), să petreacă mai mult timp cu familia
(3 0%) sau să mănânce mai sănătos (29 %).

În cazul persoanelor de peste 55 ani, adoptarea
unei alimentații sănătoase (42 %) și a unui stil de viață
mai sustenabil (15 %) sunt semnificativ mai importante
decât pentru total eșantion (29 %, respectiv 9 %).

De asemenea, aceștia își doresc într-o mai mare
măsură decât ceilalți să acorde mai mult timp
pasiunilor lor (24 % vs. 16 % total eșantion).

Românii își mai doresc mai mult timp liber (18 %),
într-o măsură semnificativ mai mare locuitorii din
mediul urban vs. cei din mediul rural (20 % vs. 11 %) și
cei cu vârste cuprinse între 45-55 ani (27 %).

Și aspectul fizic joacă un rol important în noul an
având în vedere că 22 % declară că își doresc să
slăbească în noul an, mai multă atenție subiectului
acordând femeile (25 % vs. 18 % bărbații) și tinerii
între 18-24 de ani (29 %).

30 % dintre tinerii între 18-24 de ani își doresc
mai mult să aibă un stil de viață mai activ și să meargă
la sală comparativ cu 16 %, total eșantion.

Dacă ne îndreptăm atenția către tinerii cu vârste
cuprinse între 25-34 de ani, observăm că pentru
aceștia este importantă într-o mai mare măsură
dezvoltarea profesională, aceștia dorindu-și mai mult
să își schimbe locul de muncă (21 % vs. 12 % total
eșantion) și să investească timp în cursuri de
dezvoltare personală și profesională (15 % vs. 8 %
total eșantion).

Studiul s-a desfășurat online în perioada 28
decembrie 2022-1 ianuarie 2023 pe un eșantion
reprezentantiv pentru universul persoanelor cu vârsta
18+, utilizatori de internet din mediul urban și rural,
mărimea eșantionului a fost de 1.005 respondenți, iar
eroarea maximă de eșantionare este +/-3.1% la un
nivel de încredere de 95%.

(Sursa: www.euractiv.ro)
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Valorificarea talentelor în Europa
Europa are talent, dar el trebuie stimulat, cu

atât mai mult cu cât UE trece printr-o tranziție
demografică importantă.

Acest lucru este cu atât mai necesar în regiunile
afectate de scăderea forței de muncă și de ponderea
scăzută a persoanelor cu studii superioare, precum și
în regiunile afectate de plecarea tinerilor.

Dacă nu va fi abordată, această tranziție va
genera disparități teritoriale noi și în creștere pe
măsură ce regiunile îmbătrânesc și rămân în urmă
privind ște numărul și competențele forței lor de muncă.

Aceasta poate schimba peisajele demografice
ale Europei, împiedicând reziliența și
competitivitatea UE.

Asigurarea faptului că regiunile care se confruntă
cu o capcană a dezvoltării talentelor devin mai
reziliente și mai atractive este esențială în cadrul
angajamentului UE de a nu lăsa pe nimeni și niciun
loc în urmă.

Comisia lansează „mecanismul de stimulare a
talentelor”, care va sprijini regiunile UE afectate de
declinul accelerat al populației în vârstă de muncă
să formeze, să păstreze și să atragă persoanele,
aptitudinile și competențele necesare pentru a aborda
impactul tranziției demografice.

Mecanismul este prezentat în Comunicarea
privind valorificarea talentelor în regiunile Europei,
prima inițiativă-cheie din 2023 care contribuie la Anul
european al competențelor, astfel cum a fost propus
de Comisie, și care urmărește să dea un nou impuls
inițiativelor de recalificare și perfecționare.

Comunicarea oferă soluții adaptate, bazate pe
realitatea locului și multidimensionale, inclusiv
utilizarea fondurilor și a inițiativelor UE existente pentru
a sprijini regiunile cele mai afectate de tranziția
demografică în curs și de efectele sale secundare și
pentru a preveni apariția unor noi disparități teritoriale.

De asemenea, Comisia publică și raportu din
2023 privind impactul schimbărilor demografice,
care actualizează raportul demografic din 2020.

Acesta trece în revistă tendințele demografice și
impacturile care au fost identificate în lumina evoluțiilor
recente, cum ar fi Brexitul, pandemia de COVID-19
sau agresiunea militară împotriva Ucrainei.

Potrivit raportului, pentru a asigura prosperitatea
și bunăstarea viitoare în UE, este esențială abordarea
provocărilor generate de tranziția demografică.

Printre aceste provocări se numără îmbătrânirea,
precum și scăderea populației în general și scăderea
populației în vârstă de muncă, dar și creșterea
disparităților teritoriale, inclusiv decalajul tot mai
accentuat dintre zonele urbane și cele rurale.

Raportul analizează dacă și în ce mod modelele
demografice stabilite sunt accelerate sau perturbate,
iar atunci când aceste fenomene se manifestă, raportul
analizează dacă perturbările sunt tranzitorii sau au un
impact de durată asupra schimbărilor demografice.

Statele membre ale UE se confruntă cu un
declin puternic al populației lor în vârstă de muncă,
segment de populație care a scăzut cu 3,5 milioane
de persoane între 2015 și 2020 și care se
preconizează că va scădea cu încă 35 milioane de
persoane până în 2050.

82 de regiuni din 16 state (reprezentând 30 %
din populația UE) sunt grav afectate de scăderea
populației în vârstă de muncă, de o proporție scăzută a

absolvenților de studii superioare sau de o mobilitate
negativă a populației de 15-39 de ani.

Aceste regiuni se confruntă cu provocări
structurale specifice, cum ar fi ineficiențele de pe piața
forței de muncă, din sistemele de educație, formare și
învățare în rândul adulților, performanțele scăzute în
domeniul inovării, al guvernanței publice sau al
dezvoltării întreprinderilor și accesul redus la servicii.

Mai multe dintre aceste regiuni se află deja într-o
„capcană a dezvoltării talentelor”, în timp ce celelalte
se vor confrunta cu acest risc în viitorul apropiat.

Dacă rămâne nesoluționată, această situație va
amenința prosperitatea pe termen lung a UE.

Comisia va dezvolta mecanismul de stimulare
a talentelor bazat pe 8 piloni:

1. În 2023, va fi lansat un nou proiect-pilot
pentru a ajuta regiunile care se confruntă cu o
„capcană a dezvoltării talentelor” să elaboreze, să
consolideze, să dezvolte și să pună în aplicare
strategii adaptate și cuprinzătoare, precum și să
identifice proiecte relevante pentru formarea,
atragerea și reținerea lucrătorilor calificați.

Se va acorda sprijin regiunilor-pilot selectate pe
baza unei cereri deschise.

2. O nouă inițiativă privind „Adaptarea
inteligentă a regiunilor la tranziția demografică” va
fi lansată în 2023 pentru a ajuta regiunile din care
tinerii sunt mai predispuși să plece să se adapteze la
tranziția demografică și să investească în dezvoltarea
talentelor prin intermediul unor politici adaptate, bazate
pe realitatea locului.

Regiunile beneficiare vor fi selectate pe baza
unei cereri deschise.

3. Prin intermediul cererii de propuneri lansate
în cadrul IST 2023, instrumentul de sprijin tehnic
(IST) va sprijini statele membre, la cerere, să pună în
aplicare reforme la nivel național și regional, necesare
pentru a aborda problema reducerii populației în vârstă
de muncă, lipsa competențelor necesare și pentru a
răspunde nevoilor pieței locale.

4. Programele politicii de coeziune și
investițiile interregionale pentru inovare vor stimula
inovarea și oportunitățile de locuri de muncă de înaltă
calificare, contribuind astfel la îmbunătățirea
posibilităților de păstrare și atragere a talentelor.

5. O nouă cerere de propuneri pentru acțiuni
inovatoare va fi lansată în cadrul „Inițiativei urbane
europene” pentru a testa soluții bazate pe realitatea
locului, gestionate de orașe în declin care abordează
provocările legate de formarea, păstrarea și atragerea
lucrătorilor calificați.

6. Pe o pagină web dedicată vor fi indicate
inițiativele UE care sprijină dezvoltarea talentelor.

Acest lucru va facilita accesul regiunilor
interesate la informații cu privire la politicile UE în
domenii precum cercetarea și inovarea, formarea,
educația și mobilitatea tinerilor.

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/communications/2023/harnessing-talent-in-europe-s-regions_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/communications/2023/harnessing-talent-in-europe-s-regions_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10431&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10431&furtherNews=yes
https://commission.europa.eu/document/download/c00f88d7-1fdf-40bd-b177-84253fa5bc2b_en?filename=the_impact_of_demographic_change_in_a_changing_environment_2023.pdf
https://commission.europa.eu/document/download/c00f88d7-1fdf-40bd-b177-84253fa5bc2b_en?filename=the_impact_of_demographic_change_in_a_changing_environment_2023.pdf
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/valorificarea-talentelor-europa-un-nou-impuls-pentru-regiunile-ue-2023-01-17_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1056/IP_20_1056_EN.pdf
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/valorificarea-talentelor-europa-un-nou-impuls-pentru-regiunile-ue-2023-01-17_ro
https://eismea.ec.europa.eu/programmes/interregional-innovation-investments-i3-instrument_en
https://www.urban-initiative.eu/
https://www.urban-initiative.eu/
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7. Se vor face schimburi de experiență și se
vor disemina bunele practici.

Regiunile vor avea posibilitatea de a înființa
grupuri de lucru tematice și regionale pentru a aborda
provocările profesionale sau teritoriale specifice.

8. Vor fi dezvoltate cunoștințele analitice
necesare pentru a sprijini politicile bazate pe date
concrete privind dezvoltarea regională și migrația.

Se subliniază și modul în care instrumentele și
politicile UE existente pot sprijini revitalizarea
economică și dezvoltarea competențelor adecvate
pentru a atrage activități cu potențial ridicat în regiunile
afectate, și prin coordonarea semestrului european.

Noua Agendă europeană pentru inovare
stabilește Inițiativa privind talentul tehnologic
aprofundat, o inițiativă emblematică specifică menită
să răspundă deficitului de talente din sectoarele
tehnologiilor profunde, integrând regiunile din Europa.

De asemenea, Comunicarea subliniază modul în
care politica de coeziune ajută și va continua să ajute
aceste regiuni să își diversifice economia, să
îmbunătățească accesibilitatea serviciilor, să
sporească eficiența administrației publice și să
asigure implicarea autorităților regionale și locale
prin strategii specifice bazate pe realitatea locului.

În fine, aceasta oferă, de asemenea, numeroase
exemple de inițiative naționale și regionale și de bune
practici care abordează în mod eficace provocările
structurale într-un context local, sporind atractivitatea
regiunilor pentru talente.

Pentru a facilita învățarea reciprocă, Comisia va
colabora cu autoritățile naționale, cartografiind cele
mai acute provocări demografice identificate, precum

și exemple de politici și proiecte care vizează
gestionarea impactului schimbărilor demografice.

Comisia va raporta periodic cu privire la punerea
în aplicare a acestei comunicări.

Reamintim faptul că Comisia a adoptat deja un
Raport privind impactul schimbărilor demografice
în Europa în 2020 care a deschis calea pentru noi
inițiative în 2021, odată cu adoptarea Cărții verzi
privind îmbătrânirea populației și Viziunea pe
termen lung pentru zonele rurale ale UE în
perspectiva anului 2040.

Printre cele mai recente inițiative la nivelul UE
care sprijină statele membre în abordarea schimbărilor
demografice în diferite domenii și sectoare se numără
Strategia europeană privind serviciile de îngrijire,
împreună cu Recomandarea Consiliului privind
accesul la servicii de îngrijire pe termen lung de
înaltă calitate și accesibile din punct de vedere
financiar și Recomandarea Consiliului privind
educația și îngrijirea timpurie, Strategia
cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului și
Garanția europeană pentru copii, Pachetul de
sprijin pentru ocuparea forței de muncă în rândul
tinerilor, Recomandarea Comisiei privind un sprijin
activ eficace pentru ocuparea forței de muncă,
Recomandarea Consiliului privind asigurarea unei
tranziții echitabile către neutralitatea climatică,
Pachetul privind ocuparea forței de muncă în
rândul persoanelor cu handicap și propunerea ca
2023 să fie Anul european al competențelor, precum
și Comunicarea privind valorificarea talentelor în
regiunile Europei.

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

În căutarea unui nou job
Cel mai recent sondaj al platformei de recrutare BestJobs arată o teamă crescută în rândul angajaților în ceea

ce privește creșterea volumului de lucru, 74 % dintre angajați răspunzând că vor să își schimbe locul de muncă în
2023, peste 50 % din justificând că vor fi nevoiți să preia mai multe sarcini dacă echipele se reduc.

Alți 17 % se tem că veniturile lor vor scădea, 9 % se tem că vor ajunge la burnout și tot atâția sunt îngrijorați
că angajatorul va impune întoarcerea completă la birou.

Pentru a-și menține stilul de viață și în 2023, 75 % dintre respondenții sondajului declară că ar avea nevoie de
o creștere salarială, în timp ce 37 % își doresc mai multe oportunități de a avansa în carieră, iar 35 % se așteaptă
la mai multe beneficii extrasalariale.

20 % vor să primească mai mult sprijin din partea angajatorului pentru asigurarea unui echilibru dintre viața
personală și cea profesională, iar 26 % își doresc mai multă apreciere din partea angajatorului.

Nu în ultimul rând, peste 15 % vor să beneficieze de un program de lucru flexibil în 2023 și tot atâția vor să
aibă posibilitatea de a lucra de la distanță.

Lista beneficiilor extra-salariale pe care angajații doresc să le primească se mai află mai multe zile de
concediu de odihnă (37 %), program flexibil (35 %), posibilitatea de lucra de acasă (35 %), abonament la clinici
medicale private (28 %), cursuri și traininguri de specialitate (28 %) și pensia privată facultativă (25 %).

59 % dintre candidați preferă o companie privată, în timp ce 32 % s-ar îndrepta către o instituție de stat.
Referitor la tipul de job dorit, 77 % vor să lucreze full-time, la un angajator care să le ofere siguranța locului de

muncă, în timp ce aproape 10 % vor să fie contractori independenți/freelanceri, ca să poată alege când și pentru
cine să lucreze și astfel să își poată gestiona timpul mai bine.

În eventualitatea căutării unui nou loc de muncă, cele mai importante criterii vizate de candidați sunt salariul
(peste 8 0%), mediul de lucru (40 %), volumul de muncă (22 %) și dimensiunea companiei și implicit potențialul
acesteia de a rezista în fața unei crize economice ( 21 %).

Pe de altă parte, anul 2022 a fost cel mai bun an pe piața muncii pentru candidați și angajați, 7 din 10
respondenți apreciind că piața muncii continuă să le fie favorabilă, inclusiv în negocierile de angajare.

39 % dintre participanții la studiu au declarat că primesc lunar cel puțin o invitație la un interviu, iar 74 % că
sunt abordați de câteva ori pe an de recrutori.

Peste 1/2 din candidați susțin că sunt acum chiar și în poziția de a refuza o ofertă atrăgătoare financiar, iar
69 % cred că pot să obțină și un salariu mai mare, știind că existăun deficit de candidați în piață, doar 14 % fiind de
părere că angajatorii sunt cei care dețin avantajul competitiv în negocieri.

Studiul mai arată că IT-iștii, specialiștii în digital și în vânzări reprezintă profilurile cele mai căutate de
angajatori, urmați îndeaproape de cei cu experiență în industria ospitalității, transporturi și logistică.

(Sursa: www.euractiv.ro)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1056/IP_20_1056_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1056/IP_20_1056_EN.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ce2ab168-7f23-11ec-8c40-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ce2ab168-7f23-11ec-8c40-01aa75ed71a1
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/valorificarea-talentelor-europa-un-nou-impuls-pentru-regiunile-ue-2023-01-17_ro
https://rural-vision.europa.eu/rural-vision_en
https://rural-vision.europa.eu/rural-vision_en
https://rural-vision.europa.eu/rural-vision_en
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/valorificarea-talentelor-europa-un-nou-impuls-pentru-regiunile-ue-2023-01-17_ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2022-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2022-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2022-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2022-INIT/ro/pdf
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_ro
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_ro
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_ro
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/valorificarea-talentelor-europa-un-nou-impuls-pentru-regiunile-ue-2023-01-17_ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036
https://commission.europa.eu/publications/commission-recommendation-effective-active-support-employment-ease_en
https://commission.europa.eu/publications/commission-recommendation-effective-active-support-employment-ease_en
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/valorificarea-talentelor-europa-un-nou-impuls-pentru-regiunile-ue-2023-01-17_ro
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9107-2022-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9107-2022-INIT/ro/pdf
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/valorificarea-talentelor-europa-un-nou-impuls-pentru-regiunile-ue-2023-01-17_ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1597&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1597&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&newsId=10431&furtherNews=yes
http://www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
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30 de ani de Piață unică europeană
Anul acesta, UE sărbătorește cea de a 30-a

aniversare a pieței unice, una dintre realizările
majore ale integrării europene și unul dintre
principalele sale motoare.

Instituită la 1 ianuarie 1993, în urma semnării
Tratatului de la Maastricht la 7 februarie 1992, piața
permite libera circulație în UE a bunurilor, a serviciilor,
a persoanelor și a capitalurilor, facilitând viața
cetățenilor și deschizând oportunități pentru firme.

Inițial, piața unică a fost alcătuită din 12 țări ale
UE: Belgia, Danemarca, Germania, Irlanda, Grecia,
Spania, Franța, Italia, Luxemburg, Țările de Jos,
Portugalia și Regatul Unit, iar în prezent, ea cuprinde
cele 27 de state membre, Islanda, Liechtenstein și
Norvegia, iar Elveția are acces parțial.

Timp de 30 de ani, piața unică a condus la o
integrare fără precedent a piețelor între economiile
statelor membre, servind drept motor al creșterii
economice și al competitivității și sprijinind puterea
economică și politică a Europei la nivel mondial.

Ea jucat un rol-cheie în accelerarea dezvoltării
economice a noilor state membre, eliminând barierele
din calea intrării și stimulând creșterea economică.

Piața unică a fost esențială pentru a ajuta Europa
să facă față pandemiei și crizei energetice.

Menținerea și consolidarea integrității pieței unice
vor rămâne esențiale pentru a permite Europei să
răspundă în mod coordonat noilor provocări și să
sprijine competitivitatea economiilor europene.

Datorită pieței unice, UE a reușit să
îmbunătățească viața tuturor europenilor, inclusiv prin:

 Accelerarea tranziției către o economie
mai verde și mai digitală

Pactul verde european este strategia de
creștere a UE.

Pe baza propunerilor „Pregătiți pentru 55” și
„deceniul digital”, UE instituie un cadru de
reglementare care va sta la baza tranziției verzi și a
celei digitale, Strategia industrială însoțindu-le.

Piața unică contribuie, de asemenea, la
asigurarea disponibilității continue a factorilor de
producție esențiali pentru întreprinderile noastre,
inclusiv a materiilor prime critice și a tehnologiilor
avansate, cum ar fi semiconductorii.

 Garantarea unor standarde de siguranță
ridicate și a unor standarde tehnologice de vârf la
nivel mondial

Legislația UE le permite consumatorilor să aibă
încredere că toate produsele de pe piața unică sunt

sigure și se bazează pe standarde ridicate de protecție
a mediului, a lucrătorilor, a datelor cu caracter
personal și a drepturilor omului.

Aceste norme și standarde oferă întreprinderilor
europene un avantaj competitiv și consolidează poziția
Europei la nivel mondial, încurajând cursa spre
atingerea unor standarde înalte.

În prezent, UE stabilește standarde mondiale.
 Răspunsul la crizele recente cu o viteză și

o hotărâre fără precedent
Răspunsul la crizele recente, cum ar fi pandemia

și actuala criză energetică, se bazează pe o abordare
europeană comună și coordonată.

În timpul pandemiei, menținerea frontierelor
interne deschise și asigurarea bunei funcționări a
pieței unice au permis vaccinurilor, echipamentelor
medicale și altor materiale critice să ajungă la cei care
aveau nevoie de ele.

În prezent, răspunsul Europei la criza energetică
se bazează pe planul REPowerEU, care valorifică
puterea pieței unice pentru a permite UE să
achiziționeze în comun surse de energie mai
diversificate și să accelereze semnificativ dezvoltarea
și utilizarea energiei curate și din surse regenerabile.

Acest lucru a dus deja la reducerea dependenței
UE de combustibilii fosili din Rusia.

Pentru a asigura faptul că piața unică rămâne un
bun comun care oferă beneficii tuturor cetățenilor UE,
Comisia lucrează în permanență la dezvoltarea
acesteia în noi domenii și se asigură că normele care
sunt deja în vigoare funcționează în practică.

Comisia colaborează cu autoritățile publice ale
statelor, care împart responsabilitatea pentru aplicarea
eficace a normelor privind piața unică.

În decembrie 2022, cu ocazia lansării seriei de
evenimente marcând cea de a 30-a aniversare a pieței
unice, Comisia a prezentat un document analitic
privind situația actuală a pieței unice și rolul său de
motor al rezilienței UE.

În cursul anului 2023, vor avea loc numeroase
dezbateri, expoziții și campanii organizate în
colaborare cu părțile interesate din întreaga Uniune
pentru a promova succesele pieței unice și a implica
cetățenii într-o dezbatere privind viitorul acesteia.

În acest context, Comisia va publica o comunicare
în care va prezenta realizările și beneficiile
semnificative ale pieței unice, identificând și lacunele
în materie de punere în aplicare și prioritățile viitoare
pentru ca piața unică să joace un rol-cheie.

Reamintim faptul că Piața unică a fost instituită la
1 ianuarie 1993,

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

Regulamentul privind subvențiile străine
Acest nou set de norme menite să abordeze denaturările pieței cauzate de subvențiile străine va permite UE

să rămână deschisă schimburilor comerciale și investițiilor și va asigura totodată condiții de concurență echitabile
pentru toate companiile care își desfășoară activitatea pe piața unică.

Regulamentul se aplică tuturor activităților economice din UE, vizând concentrările economice (fuziuni și
achiziții), procedurile de achiziții publice și toate celelalte situații de piață.

Noul regulament conferă Comisiei competența de a efectua investigații cu privire la contribuțiile financiare
acordate de țări din afara UE companiilor care desfășoară activități economice în UE și de a remedia, dacă este
nevoie, efectele de denaturare a concurenței ale acestor contribuții.

Regulamentul privind subvențiile străine prevede 3 instrumente, a căror respectare va fi asigurată de Comisie:
 obligația companiilor de a notifica Comisiei concentrările care implică o contribuție financiară din partea

guvernului unei țări din afara UE în care compania care este achiziționată, una dintre părțile la fuziune ori
întreprinderea comună are o cifră de afaceri în UE de cel puțin 500 de milioane euro, iar contribuția financiară
străină implicată este decel puțin 50 de milioane euro.

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/30th-anniversary_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/30th-anniversary_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_3541
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/piata-unica-europeana-implineste-30-de-ani-2023-01-04_ro
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_3131
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/piata-unica-europeana-implineste-30-de-ani-2023-01-04_ro
https://single-market-economy.ec.europa.eu/about-us/chief-economist-team/single-market-economic-papers_en
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/piata-unica-europeana-implineste-30-de-ani-2023-01-04_ro
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 obligația companiilor de a notifica Comisiei participarea la proceduri de achiziții publice în care valoarea
estimată a contractului este de cel puțin 250 de milioane euro, iar contribuția financiară străină implicată este de
cel puțin 4 milioane euro per țară din afara UE.

Comisia poate interzice, în cazul unor astfel de proceduri, atribuirea contractelor către companiile care
beneficiază de subvenții ce denaturează piața;

 Pentru toate celelalte situații de piață, Comisia poate lansa investigații din proprie inițiativă (ex officio)
dacă suspectează că au fost acordate subvenții străine care denaturează concurența.

Este prevăzută și posibilitatea de a solicita transmiterea de notificări ad-hoc în cazul procedurilor de
achiziții publice și al concentrărilor de mai mici dimensiuni.

O concentrare economică notificată nu poate fi finalizată, iar un contract de achiziții publice nu poate fi atribuit
unui ofertant atâta vreme cât face obiectul unei investigații a Comisiei, iar în cazul nerespectării acestei obligații,
Comisia poate impune amenzi, a căror valoare poate ajunge până la 10 % din cifra de afaceri agregată anuală.

Comisia poate, de asemenea, să interzică finalizarea unei concentrări economice care a beneficiat de
subvenții sau atribuirea unui contract de achiziții publice unui ofertant care a primit subvenții.

Regulamentul conferă Comisiei competențe de investigare extinse pentru a putea culege informațiile
necesare, printre aceste competențe numărându-se trimiterea de solicitări de informații companiilor, efectuarea de
misiuni de stabilire a faptelor și derularea de investigații de piață cu privire la sectoare sau tipuri de subvenții.

Comisia se poate baza, de asemenea, pe informațiile privind piața transmise de companii, de statele membre
sau de orice persoană fizică sau juridică ori asociație.

În cazul în care constată că a fost acordată o subvenție străină și că aceasta denaturează piața unică,
Comisia poate pune în balanță efectele negative de denaturare a pieței în raport cu efectele pozitive ale subvenției.

Dacă efectele negative contrabalansează efectele pozitive, Comisia poate impune companiilor obligația de a
lua măsuri corective structurale sau nestructurale ori poate accepta angajamente de a remedia denaturarea.

Ca regulă generală, subvențiile a căror valoare este de mai puțin de 4 milioane euro într-o perioadă de trei ani
sunt considerate ca „nefiind susceptibile” să denatureze piața , în timp ce subvențiile cu valoare este sub pragurile
de minimis stabilite de UE pentru ajutoarele de stat sunt considerate ca neavând efecte de denaturare a pieței.

În contextul concentrărilor și al procedurilor de achiziții publice supuse obligației de notificare, Comisia poate
examina subvențiile străine acordate într-un interval de timp ce se poate extinde până la 3 ani înaintea tranzacției.

Regulamentul nu se aplică însă concentrărilor încheiate și achizițiilor publice inițiate înainte de 12 iulie 2023.
În toate celelalte situații, Comisia poate analiza subvențiile acordate cu până la zece ani în urmă, dar, cu toate

acestea, regulamentul se aplică doar subvențiilor acordate în cei cinci ani anteriori datei de 12 iulie 2023 în cazul în
care astfel de subvenții denaturează piața unică după începerea aplicării regulamentului.

Obligația de notificare aplicabilă companiilor va intra în vigoare la 12 octombrie 2023, după ce Comisia va
prezenta un proiect de regulament de punere în aplicare ce va clarifica normele și procedurile aplicabile, aducând
precizări privind formularele de notificare a concentrărilor și a procedurilor de achiziții publice, calcularea
termenelor, procedurile de acces la dosare și confidențialitatea informațiilor.

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

Prețuri mici
Pentru a se ajunge la datele de PIB se

calculează indicii prețurilor din fiecare țară, indicatori
care elimină diferențele de nivel dintre economii.

Este vorba de paritatea puterii de cumpărare,
indicator ce pleacă de la o valută ca bază de
comparare (până în 1996 Austria, apoi, din 1999,
media UE), după care se calculează indicii prețurilor
din diferite state, care exprimă cât costă, în moneda
luată drept referință, cumpărarea în fiecare țară a unui
volum identic de bunuri și servicii.

Deși par amănunte metodologice inutile, aceste
aspecte sunt importante, arătând latura științifică a
analizei și faptul că percepția publică sau individuală
asupra prețurilor din țara natală poate fi înșelătoare,
datele statistice fiind cele mai relevante.

La toate grupele, România este pe ultimele locuri,
cu cele mai mici prețuri din UE, aproape de Bulgaria.

La consumul final al gospodăriilor, România are
cele mai mici prețuri (55 % din media UE).

Foarte aproape se află Bulgaria, cu 56 %, și
Polonia, 60, iar cele mai mari prețuri sunt în Irlanda -
cu 44 %, Danemarca – 43 %, Luxemburg – 36 % și
Suedia – cu 30 % mai mult decât media europeană.

România are cele mai mici prețuri și la grupele
de mărfuri „Alimente și băuturi nealcoolice” - 70%,
„Transport”, la egalitate cu Bulgaria, 69%, și la
„Recreere și cultură” cu 63 % din media europeană.

În ceea ce privește mobila și echipamentele de
uz casnic și serviciile de cazare și restaurante,

Bulgaria are cele mai mici prețuri din UE, iar România
se află pe penultimul loc la aceste capitole.

La „băuturi alcoolice și țigări”, România este pe
locul trei dintre statele cu cele mai mici prețuri, 80 %
din medie, alături de Polonia și Bulgaria.

La îmbrăcăminte și încălțăminte, România este
printre statele cu cele mai mici prețuri, iar în ceea ce
privește tarifele de încălzire a locuinței, gaze naturale,
energie electrică și apă, cele trei state cu cele mai mici
tarife sunt Bulgaria, Polonia și România.

Trebuie remarcat că datele statistice se referă la
anul 2021, fiind posibil ca anul trecut, când a explodat
inflația și când statele au aplicat modele de sprijin
pentru consumatori de intensitate diferită, să apară o
serie de modificări ale ierarhiilor.

Privind spre zona de sus a clasamentului
prețurilor vom vedea la consumul gospodăriilor, cel
mai sintetic indicator, că 11 țări au prețuri peste media
europeană, în frunte cu Irlanda, Danemarca și
Luxemburg, în urmă fiind Austria - 111% , Germania –
108 % și Italia – 101 % din media europeană (16 state
având prețuri mai mici decât media europeană).

Eurostat a prezentat și datele privind produsul
intern brut pe locuitor calculat la paritatea puterii de
cumpărare, România fiind la 74 % din media
europeană și făcând parte dintr-un grup format din
Polonia, Portugalia, Ungaria, Letonia și Croația (între
70 %-80 %), cu valori mai mici mai fiind Slovacia,
Grecia și Bulgaria.

(Sursa: www.euractiv.ro)

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement_en
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/regulamentul-privind-subventiile-straine-intra-vigoare-norme-care-vor-asigura-caracterul-deschis-si-2023-01-13_ro
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11 miliarde de euro fonduri europene în 2022
Recent a avut loc o întâlnire de lucru între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Fondul Monetar

Internațional care a vizat evoluțiile privind implementarea programelor operaționale aferente actualei perioade de
programare, respectiv analizele privind evoluția ratei de absorbție, dar și modul în care Guvernul României
implementează Planul Național de Redresare și Reziliență.

România a înregistrat în ultimul an progrese semnificative în termeni de absorbție a banilor europeni, cât și a
tragerilor de bani aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, ca urmare a unei serii de măsuri la nivelul
programelor operaționale și PNRR care au accelerat absorbția fondurilor europene, în anul 2022, aspect care a
condus la atingerea unui nivel al fondurilor europene atrase în valoare de 11,3 miliarde de euro, din care 5 miliarde
de euro în cadrul Politicii de Coeziune și 6,3 miliarde de euro în cadrul PNRR.

Toate eforturile sunt concentrate către accelerarea absorbției fondurilor în 2023, după ce 2022 a fost anul cel
mai bun de când România accesează bani europeni, mai ales că atât Politica de Coeziune, cât și PNRR oferă
oportunități care pot fi valorificate pentru a finanța reforme și investiții vitale pentru societatea românească în
contextul economicactual.

În plus, PNRR va include capitolul RepowerEU, ceea ce înseamnă o alocare suplimentară de 1,3 miliarde
euro pentru finanțarea proiectelor care să contribuie la independența energetică a României.

Pe lângă ajustarea PNRR, se pregătește depunerea cererii nr. 3 de plată și se continuă eforturile pentru
îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate.

Programele operaționale aferente perioadei 2021 – 2027 vor completa finanțarea investițiilor și reformelor din
domeniile prioritare prevăzute în PNRR - energie, transport, educație, sănătate, digitalizare, mediu de afaceri.

Măsurile întreprinse la nivelul MIPE au fost diverse, de la lansarea de noi apeluri de proiect pentru mediul de
afaceri și autorități publice locale, până la crearea și modificarea cadrului legal astfel încât să fie deblocate
investițiile îngreunate ca proces al implementării din prisma creșterii prețurilor, cât și măsuri pentru accelerarea
implementării proiectelor de infrastructură.

Reprezentanții FMI au apreciat OU privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile care a condus la deblocarea a 7.000 de șantiere cu o
valoare a contractelor de finanțare a 13 miliarde de euro, cu un impact de 1,5 miliarde de euro asupra absorbției.

Au fost lansate 54 de apeluri de proiecte cu o valoare de 13,78 miliarde euro finanțate prin PNRR, iar prin
programele aferentei lui 2014 – 2020 au fost semnate pânăîn 2023 un număr de 14.703 contracte de finanțare, cu
valoare totală de 47,2 miliarde euro, din care 2.300, adică 3,3 miliarde de euro, în 2022.

S-a mai discutat și despre obiectivele ministerului în ceea ce privește necesitatea simplificării, digitalizării și
debirocratizării în domeniul fondurilor europene astfel încât ca, în perioada de programare 2021–2027, duratele
perioadele destinate proceselor de evaluare, selecție la finanțare și încheiere a contractelor de finanțare să se
reducă, iar accentul să treacă pe monitorizarea și implementare programelor și proiectelor.

În acest sens, Ministerul a întreprins consultări cu reprezentanții tuturor autorităților de management, pentru
a putea promova în perioada următoare măsurile necesare ca implementarea proiectelor să genereze o absorbție
într-o paradigmă normală, evitându-se concentrarea pe ultimii ani de implementare a măsurilor.

(Sursa: www.mfe.gov.ro)

Înființarea de posturi și acordarea
de majorări salariale

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a
lansat în dezbatere un act normativ pentru aprobarea
unui nou regulament-cadru privind stabilirea condițiilor
de înființare a posturilor în afara organigramei și a
criteriilor de acordare a procentului de majorare
salarială pentru activitatea prestată în proiecte
finanţate din fonduri europene nerambursabile și/sau
fonduri externe rambursabile, precum și pentru
implementarea proiectelor finanțate prin Mecanismul
de redresare şi reziliență.

Actul normativ stabilește condițiile de înființare a
posturilor în afara organigramei pentru implementarea
proiectelor finanţate din fonduri europene
nerambursabile sau pentru implementarea
Mecanismului de redresare şi rezilienţă prin act
administrativ al conducătorului instituției și/sau
autorității publice care va conține cel puțin numărul și
denumirea posturilor precum și nivelul de salarizare al
fiecărui post, conform tarifelor orare din ghidul
solicitantului – condiții generale și specifice aplicabile,
astfel cum au fost aprobate în cererile de finanțare de
către autoritatea finanțatoare care gestionează

programul din care este finanțat proiectul, în limita
bugetului aprobat.

De asemenea, sunt propuse criteriile de acordare
a procentului de majorare salarială pentru personalul
cu funcția de bază în instituţiile şi/sau autorităţile
publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate
din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri
externe rambursabile, precum și în proiectele finanțate
prin Mecanismul de redresare şi reziliență, respectiv
până la 20 ore se acordă o majorare salarială de 10 %,
între 21-40 ore - 20 %;, între 41-60 ore - 30 %, între
61- 80 ore - 40 %, iar peste 80 ore 50- %.

Se stabilesc și îndemnizațiile lunare ale
preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi
primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-
teritoriale care implementează proiecte finanţate din
fonduri europene nerambursabile, care se majorează
cu până la 25 % în funcție de numărul de proiecte
aflate în implementare pentru care UAT au calitatea de
beneficiar, drespectiv pentru 1 proiect se acordă o
majorare de 15 %, pentru 2 proiecte - 20 %, iar pentru
3 sau mai multe proiecte - 25 %.

Prin acest act normativ se propune și abrogarea
HG nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru anterior, având o tematică similară.

(Sursa: www.mfe.gov.ro)

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30527/mipe-am-depasit-11-miliarde-de-euro-fonduri-europene-in-2022
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30527/mipe-am-depasit-11-miliarde-de-euro-fonduri-europene-in-2022
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30407/noul-regulament-cadru-privind-infiintarea-de-posturi-in-afara-organigramei-si-acordarea-de-majorari-salariale-in-sistemul-public-pentru-implementarea-de-proiecte-din-fonduri-europene-in-consultare-publica
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30407/noul-regulament-cadru-privind-infiintarea-de-posturi-in-afara-organigramei-si-acordarea-de-majorari-salariale-in-sistemul-public-pentru-implementarea-de-proiecte-din-fonduri-europene-in-consultare-publica
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Nouă structură a Ministerului
Fondurilor

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a
lansat spre consultare publică un proiect de Hotărâre
de Guvern privind organizarea și funcționarea MIPE.

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial al
României nr.1192/12.XII.2022 a Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 170 din 8 decembrie 2022,
MIPE va îndeplini funcția de autoritate de management
pentru Programul operațional „Dezvoltarea
capacității administrative” , Programul operațional
„Capacitate administrativă” și pentru Programul
operațional regional, aferente perioadelor de
programare 2007-2013 și 2014-2020.

El va asigura și coordonarea programelor
regionale aferente perioadei 2021-2027.

În acest sens, prin actul normativ se are în vedere
reorganizarea, prin preluarea Direcției generale
programe europene capacitatea administrativă în
cadrul MIPE, precum și a activității, structurii și
personalului acesteia de la Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației, cu un număr alocat
de 78 posturi.

Va avea loc și reorganizarea prin preluarea
Direcției generale program operațional regional în
cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene,
precum și a activității, structurii și personalului acesteia
de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu un număr alocat de 179 posturi.

Se propune și reorganizarea/redimensionarea
Direcției cooperare europeană și internațională de la
22 posturi la 30 posturi prin suplimentarea cu 2 posturi
vacante și prin preluarea Biroului punct național de
contact pentru romi din cadrul Serviciului evaluare
programe și politici de coeziune socială, Direcția
generală programare și coordonare sistem, cu
încadrarea personalului în mod corespunzător.

Are loc și redenumirea Direcției generale creștere
inteligentă, digitalizare în Direcția generală program
operațional competitivitate, cu un număr alocat de 131
posturi, în vederea îndeplinirii rolului de AM pentru
POC 2014-2020 și pentru POS-CCE 2007-2013.

Proiectul de HG cuprinde și structura
organizatorică propusă pentru MIPE, care-și crește
numărul de personal de la 1.943 de posturi la 2.343.

(Sursa: www.mfe.gov.ro)

Intervențiilor specifice dezvoltării
rurale

Guvernul a aprobat cadrul general de
implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale
cuprinse în Planul Național Strategic - PAC 2023-2027
pentru care se asigură cofinanțare din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în cadrul
Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene.

PNS 2023-2027 dispune de un buget public de
circa 5,87 miliarde euro pentru dezvoltare rurală.

Având în vedere că implementarea unora dintre
intervențiile de dezvoltare rurală începe din primul
trimestru al anului 2023, a fost necesar ca până la
sfârșitul anului 2022 să fie aprobat cadrul normativ
național, prin care să se reglementeze aspecte ce
vizează sfera de competență a României, în calitate de
stat membru al Uniunii Europene.

Dispozițiile actului normativ sunt elaborate în
baza PNS 2023-2027, în limitele regulamentelor

europene aplicabile acestuia și ținând cont de
responsabilitățile ce revin României.

Actul normativ cuprinde norme privind: obiectul,
definiții, reguli comune de implementare pentru
intervențiile de dezvoltare rurală din PNS 2023-2027,
reguli specifice tipurilor de intervenție, dispoziții privind
selecția proiectelor de investiții, dispoziții privind
intervențiile cu caracter compensatoriu, asistența
tehnică și Rețeaua Rurală Națională pentru PS 2023-
2027, reguli financiare și dispoziții finale.

Se instituie astfel temeiul pentru elaborarea și
aprobarea în cel mai scurt timp a ghidurilor
solicitantului, care au rolul de a informa potențialii
beneficiari cu privire la oportunitățile de accesare a
fondurilor europene nerambursabile din cadrul FEADR
pentru implementarea de proiecte de investiții sau
accesarea altor tipuri de intervenții, cum sunt cele care
au caracter compensatoriu.

În anexa actului normativ sunt enumerate toate
intervențiile de dezvoltare rurală din PNS 2023 – 2027
pentru care se acordă sprijin financiar european din
bugetul UE, prin FEADR, și de la bugetul de stat, astfel
încât potențialii beneficiari să se poată orienta spre
intervențiile care răspund nevoilor lor.

Reamintim că PNS 2023-2027 a fost aprobat prin
Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2022)8783
din 07 decembrie 2022.

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

Obținerea statutului de proiect
transfrontalier

Agenția Executivă Europeană pentru
Infrastructură Climatică și Mediu (CINEA) a lansat cel
de-al doilea apel pentru obținerea statutului de proiect
transfrontalier în domeniul energiei din surse de
energie regenerabilă (CB RES status) și, implicit, de
includere pe lista proiectelor eligibile pentru finanțare
CEF (CB RES list).

Obținerea statutului oficial CB RES este o cerință
pentru a fi eligibil pentru sprijin financiar pentru studii și
lucrări în cadrul Programului Energie CEF.

Mai mult, obținerea statutului CB RES poate
aduce beneficii suplimentare, cum ar fi o vizibilitate
mai mare, o mai mare siguranță pentru investitori și un
sprijin mai puternic din partea țărilor UE.

Promotorii proiectelor candidat pentru statutul CB
RES pot participa la apel prin depunerea unei
cereri/aplicații prin EU SURVEY până la 3 mai 2023.

Se preconizează că lista CB RESsă fie adoptată
de Comisia Europeană până în toamna anului 2023 și
publicată în Jurnalul Oficial în noiembrie 2023.

De asemenea, se preconizează că următoarea
cerere de propuneri disponibilă în cadrul CEF Energy
pentru proiecte eligibile CB RES se va deschide
contextual cu intrarea în vigoare a noii liste CB RES.

(Sursa: https://cinea.ec.europa.eu/index_en)

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30396/cadrul-general-de-implementare-a-interventiilor-specifice-dezvoltarii-rurale-din-planul-strategic-pac-2023-2027-a-fost-aprobat
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30396/cadrul-general-de-implementare-a-interventiilor-specifice-dezvoltarii-rurale-din-planul-strategic-pac-2023-2027-a-fost-aprobat


BULETIN DE AFACERI EUROPENE Pagina 20

Proiecte prelungite cu 2 ani
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și

Administrației a anunțat prelungirea, cu până la 2 ani,
a valabilității contractelor de finanțare, în vederea
finalizării obiectivelor de investiții finanțate prin
Programul național de dezvoltare locală (PNDL).

Măsura vizează 3.798 de obiective de investiții,
iar, în cazul celor pentru care nu au fost transferate
sume de la buget stat, contractele nu pot fi prelungite.

Astfel, din cele 3.350 de obiective de investiții
incluse în etapa I a PNDL (perioada 2015-2022), au
fost finalizate, 2.714 obiective, iar pentru 572 de
obiective de investiții au fost întocmite, la solicitarea
beneficiarilor, ordine de ministru și acte adiționale de
prelungire a perioadei de valabilitate a contractului de
finanțare pentru o perioadă de până la 2 ani.

Cele 572 de obiective au o alocare de 3,45
miliarde de lei, cu un rest de decontat de 1,19 miliarde.

Pentru mai puțin de 2 % din investițiile finanțate
prin PNDL I, mai exact 64 de obiective din cele 3.350,
contractele nu au mai fost prelungite.

În ceea ce privește etapa a II-a a PNDL
(perioada 2017-2022), dintre cele 7.218 obiective
incluse la finanțare, au fost finalizate, până în prezent,
3.992 obiective, iar pentru toate celelalte 3.226
obiective de investiții au fost întocmite ordine de
ministru și acte adiționale de prelungire a perioadei de
valabilitate a contractului de finanțare pentru o
perioadă de până la 2 ani.

Cele 3.226 de obiective au alocată, de la bugetul
de stat, suma de 19,05 miliarde de lei, cu un rest de
decontat de 6,37 miliarde de lei.

Potrivit comunicatului oficial, pentru perioada de
programare 2016-2023 din etapa I, se vor putea
prelungi, la sfârșitul anului 2023, la solicitarea
beneficiarilor, contractele pentru obiectivele de
investiții care nu vor fi finalizate.

În prezent, din cele 1.150 de obiective incluse în
această perioadă, 790 de proiecte sunt finalizate.

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

Programul Iluminat Public 2022
Administrația Fondului pentru Mediu a lansat cea

de-a doua sesiune de înscriere a solicitanților UAT
organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu în
cadrul Programului Iluminat Public.

Conturile create și utilizate pentru înscrierea în
cadrul Programului privind creșterea eficienţei
energetice a infrastructurii de iluminat public aferente
sesiunii din anul 2021 și 2022 rămân valabile și pot fi
accesate pentru depunerea cererilor de finanțare în
cadrul Programului (suma totală alocată sesiunii de
finanțare fiind de 500.000.000 lei).

Finanţarea se acordă în funcţie de categoria
unităţii administrativ-teritoriale, respectiv pentru
comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori -
maximum 1.000.000 lei, pentru comune cu o populaţie
de peste 5.001 de locuitori - maximum 2.000.000,
pentru oraşe - maximum 3.000.000, pentru municipii
de rang 0 - Bucureşti - maximum 50.000.000 lei,
pentru municipii de rang I - maximum 6.000.000 lei;
pentru municipii de rang II - maximum 5.000.000 lei.

Se decontează 100 % din cheltuielile eligibile ale
unui obiectiv de investiție și în limita sumelor acordate
pentru fiecare categorie de solicitanți.

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

Consolidarea clădirilor cu risc
seismic ridicat

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației, au fost aprobate o serie de
modificări la Legea nr. 212/2022 privind măsuri pentru
reducerea riscului seismic al clădirilor.

Astfel, pentru eficientizarea Programului național
de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, se
propune încadrarea, în categoria cheltuielilor eligibile
prin Program, și a cheltuielilor pentru elaborarea
expertizelor tehnice, în vederea încadrării clădirilor
într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor
de intervenție, pentru elaborarea auditului energetic și
pentru elaborarea certificatului de performanță
energetică după intervenţie.

Se elimină termenul de 60 de zile de la intrarea
în vigoare a legii bugetului de stat pentru transmiterea
solicitărilor de includere în Program și a aprobării
listelor-sinteză cu obiectivele propuse spre finanțare
prin raportare la creditele de angajament aprobate
anual cu această destinație, prevăzute în buget.

Prin aceste modificări, beneficiarii au posibilitatea
să transmită MDLPA solicitarea de includere în
Program și necesarul de sume de la bugetul de stat, în
orice moment, iar listele vor fi întocmite și
aprobate/completate pe măsura constatării îndeplinirii
cerințelor legale privind eligibilitatea includerii.

Pentru asigurarea predictibilității Programului,
întrucât sesiunea privind depunerea cererilor a început
cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul
2023 nr. 368/2022, eliminarea obligativității aprobării
listelor în limita creditelor de angajament va intra în
vigoare la 1 august 2023.

Reamintim că începând din acest an, Ministerul
derulează Programul naţional de consolidare a
clădirilor cu risc seismic ridicat, care, pentru anul
2023, are un buget alocat de 200 de milioane de lei din
credite bugetare și 500 milioane de lei credite de
angajament, iar finanțarea este de 100 %.

Ministerul nu cere cofinanțare nici de la locatari,
nici de la autoritățile locale sau centrale, iar Programul
este multianual, de interes și utilitate publică, derulat în
conformitate cu Legea nr. 212/2022, în cadrul
Programului fiind incluse atât clădirile de locuințe
multietajate, cât și clădirile publice, încadrate în clasa
de risc seismic RsI sau RsII.

Obiectivul Programului îl constituie finanțarea
proiectării și execuției lucrărilor de consolidare la
clădirile încadrate de către experți tehnici atestați
pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și
stabilitate în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin
raport de expertiză tehnică, realizată în conformitate
cu normativul Cod de proiectare seismică - Partea a
III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor
existente, indicativ P100-3, în vigoare la data solicitării
includerii în Program, în scopul creșterii nivelului de
siguranță la acțiuni seismice.

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

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30385/pndl-3-798-contracte-au-fost-prelungite-cu-o-perioada-de-pana-la-2-ani
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30385/pndl-3-798-contracte-au-fost-prelungite-cu-o-perioada-de-pana-la-2-ani
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30386/afm-inscrieri-deschise-pentru-programul-iluminat-public-2022
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30386/afm-inscrieri-deschise-pentru-programul-iluminat-public-2022
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30498/modificari-referitoare-la-programul-national-de-consolidare-a-cladirilor-cu-risc-seismic-ridicat
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30498/modificari-referitoare-la-programul-national-de-consolidare-a-cladirilor-cu-risc-seismic-ridicat
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Ghid pe Programul Regional Vest
2021-2027

ADR Vest, în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Regional (PR) Vest
2021-2027, a lansat în consultare publică varianta
draft a Ghidului solicitantului de finanțare - Mobilitate
urbană sustenabilă.

Obiectivul apelului de proiecte este creșterea
capacității, calității și atractivității transportului public
de călători, precum și a modurilor de transport
prietenoase cu mediul.

Beneficiari eligibili sunt UAT municipii reședință
de județ, municipii și orașe din Regiunea Vest, cât și
parteneriate între UAT municipii reședință de județ,
municipii sau orașe lider de parteneriat, și UAT județ/e,
UAT comună/e din zona definită în cadrul Strategiei
Integrate de Dezvoltare Urbană și tratată în Planul de
Mobilitate Urbană Durabilă, după caz, membri.

Activitățile eligibilie sunt achiziția de mijloace de
transport în comun - tramvaie, troleibuze, autobuze și
microbuze de tipul ,,zero emisii pentru transport urban
curat, inclusiv stații de încărcare și alimentare, dar și
investiții privind sistemele de transport public local de
călători și sistemele pentru transport alternativ
nemotorizat: linii de tramvai și troleibuz, infrastructură
pentru transportul nemotorizat, sisteme de bike-
sharing, achiziții de biciclete sau alte mijloace de
transport nemotorizate /ecologice.

Se pot finanța și investiții destinate reducerii
emisiilor de CO2 în zona urbană, integrate în cadrul
celor menționate mai sus: sisteme inteligente de
transport, e-ticketing, management de trafic,
management al flotei, soluții de organizare a traficului,
stații de transport public, parcări ,,Park�ۭ&Ride etc.

Alocarea financiară disponibilă este de 156,97
milioane euro, iar valoarea minimă eligibilă a
proiectului este de 500.000 euro, în timp ce valoarea
maximă este de 20.000.0000 euro - UAT municipii
reședință de județ:, 10.000.0000 euro - UAT municipii,
2.500.000 euro - UAT orașe, 2.500.000 euro - UAT
municipii și orașe din ITI Valea Jiului (pentru proiecte
depuse de un UAT municipiu sau oraș), 5.000.000
euro pentru proiecte în parteneriat între membrii ITI
Valea Jiului - cu o contribuție proprie de doar 2 %.

(Sursa: www.adrvest.ro)

Decontarea cheltuielilor la târguri
Guvernul a aprobat schema de ajutor de minimis

pentru participarea întreprinderilor cu activitate de
turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele
naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile din
străinătate, la care va fi prezent Ministerul
Antreprenoriatului și Turismului.

Programul vizează stimularea beneficiarilor prin
subvenții pentru promovarea produselor și serviciilor
turistice pe piețele externe.

Beneficiarilor schemei de minimis le vor fi
decontate 50 % din cheltuielile reprezentând prețul
transportului extern, fără a depăși echivalentul în lei a
500 euro, calculat la data semnării actului final privind
furnizarea ajutorului de minimis pentru 1
reprezentant/operator economic.

De asemenea, 50 % din cheltuielile reprezentând
prețul primei nopți de cazare, pentru câte un

participant de la fiecare operator economic expozant,
la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice
categoria 1 și integral cheltuielile pentru taxa de
participare, închirierea de spațiu pentru stand și
personalizarea, amenajarea și decorarea standului.

Valoarea totală estimată a ajutoarelor care pot fi
acordate pentru anul în curs este de 7.400.000 lei, din
fonduri de la bugetul de stat, numărul mediu al
beneficiarilor fiind de 200 de expozanți anual.

Reprezentanții mediului privat vor putea fi astfel
prezenți fără niciun cost la standurile organizate de
România, iar o parte dintre cheltuielile pentru transport
și cazare le vor fi decontate.

Măsura se poate traduce în atragerea unui
număr mai mare de turiști străini, în creșterea
încasărilor provenite din turism și, prin urmare, în
creșterea contribuției turismului la PIB.

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

Imigranții ilegali și returnarea
Conform calculelor preliminare, în 2022 au fost

detectate aproximativ 330.000 de treceri ilegale ale
frontierelor externe ale UE.

Acesta este cel mai mare număr din 2016 și o
creștere cu 64 % față de anul precedent.

După minimul impus de pandemie în 2020,
acesta a fost al doilea an consecutiv cu o creștere
bruscă a numărului de intrări ilegale.

Ruta Balcanilor de Vest a reprezentat aproape
jumătate din total, iar sirienii, afganii și tunisienii au
reprezentat împreună 47 % din sosiri, în 2022.

Numărul sirienilor aproape s-a dublat, ajungând
la 94.000 de unități, se arată în raport.

Numărul depistărilor în centrul Mediteranei,
comparativ cu 2021, a crescut cu mai mult de jumătate,
depășind cu mult 100.000 de sosiri.

Pe de altă parte, Consiliul UE a adoptat o decizie
prin care formulează recomandări Austriei de
remediere a deficiențelor identificate în evaluarea din
2020 legată de acquis-ul Schengen, cerându-i un plan
de acțiune pentru punerea în aplicare a tuturor
recomandărilor care vizează remedierea eventualelor
deficiențe identificate în raportul de evaluare.

Printre altele, în privința procedurilor de returnare,
se recomandă Austriei să prevadă, în toate deciziile de
returnare emise pentru cetățenii țărilor terțe aflați în
situație de ședere ilegală, obligația de a părăsi
teritoriul tuturor statelor spațiului Schengen pentru a
ajunge într-o anumită țară terță, să ia măsuri pentru a
se asigura că, atunci când țară terță de returnare nu a
fost specificată în decizia de returnare din cauza
imposibilității de a o identifica în conformitate cu
dreptul intern sau cu practica juridică națională,
principiul nereturnării este respectat; să modifice
dreptul intern în vederea transpunerii corecte a
articolului 3 punctul 3 din Directiva 2008/115/CE.

Austriei i se recomandă și să modifice dreptul
intern în ceea ce privește durata interdicțiilor de intrare,
pentru a alinia legislația la cea europeană.

De asemenea, se cere măsuri pentru a
îmbunătăți condițiile de luare în custodie publică din
centrele de cazare și că resortisanții țărilor terțe sunt,
în principiu, ținuți în custodie publică în regim deschis,
li se oferă mai frecvent o gamă mai largă de activități
recreative organizate și că toate camerele și spațiile
comune sunt dotate în mod corespunzător.

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

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30520/un-nou-ghid-pe-programul-regional-vest-2021-2027-publicat-in-consultare-publica
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30520/un-nou-ghid-pe-programul-regional-vest-2021-2027-publicat-in-consultare-publica
http://www.adrvest.ro)
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30496/mat-va-deconta-cheltuielile-de-participare-la-targurile-internationale-de-turism-ale-operatorilor-economici
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30496/mat-va-deconta-cheltuielile-de-participare-la-targurile-internationale-de-turism-ale-operatorilor-economici
http://www.imm.gov.ro)
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Conținutul online cu caracter
terorist

Comisia a decis să trimită scrisori de punere în
întârziere unui număr de 22 de state membre – Belgia,
Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Irlanda,
Grecia, Spania, Italia, Cipru, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia,
Portugalia, România, Slovenia, Finlanda și Suedia
pentru neîndeplinirea anumitor obligații prevăzute în
Regulamentul privind diseminarea conținutului online
cu caracter terorist, cum ar fi: obligația de a desemna
autoritatea sau autoritățile însărcinate să emită ordine
de eliminare a conținutului și de a notifica Comisiei
aceste autorități; obligația de a numi un punct de
contact public și de a stabili norme și măsuri privind
sancțiunile aplicabile în caz de neîndeplinire a
obligațiilor legale.

Faptul că în continuare pe site-urile web există
conținut cu caracter terorist reprezintă un risc grav
pentru cetățeni și pentru societate în ansamblul său.

Teroriștii utilizează în mod abuziv internetul
pentru a-și difuza mesajele menite să intimideze, să
radicalizeze, să recruteze și să faciliteze săvârșirea de
atacuri teroriste.

Recentele atacuri teroriste comise pe teritoriul
UE, cum ar fi cel foarte recent de la Bratislava din 12
octombrie 2022, ne reamintesc fără echivoc rolul pe
care conținutul online cu caracter terorist îl joacă în
planificarea și desfășurarea unor astfel de atacuri.

Pentru a combate această amenințare, Comisia
a prezentat o serie de măsuri și inițiative voluntare și
legislative care să contribuie la atenuarea ei.

Regulamentul privind conținutul online cu
caracter terorist oferă un cadru juridic care
garantează faptul că furnizorii de servicii de găzduire,
care pun conținutul utilizatorilor la dispoziția publicului,
combat utilizarea abuzivă a serviciilor lor pentru
diseminarea de conținut online cu caracter terorist.

Regulamentul privind conținutul online cu
caracter terorist se aplică de la 7 iunie 2022.

Furnizorii de servicii de găzduire sunt obligați să
elimine conținutul cu caracter terorist în termen de o
oră de la primirea unui ordin de eliminare din partea
autorității unui stat și să ia măsuri când platformele lor
sunt expuse la conținut cu caracter terorist.

Regulamentul privind conținutul online cu
caracter terorist se aplică tuturor furnizorilor de servicii
de găzduire care își oferă serviciile pe teritoriul UE,
inclusiv furnizorilor de platforme de comunicare socială,
de servicii de partajare de materiale video, de imagini
și de materiale audio.

El prevede obligația ca furnizorii care sunt expuși
la conținut cu caracter terorist să adopte măsuri
specifice, dar și sancțiuni pentru încălcări, incluzînd și
garanții solide pentru protejarea drepturilor
fundamentale, a libertății de exprimare și de informare.

Regulamentul conține, de asemenea, cerințe
clare privind acordarea de compensații utilizatorilor,
precum și privind întocmirea unor rapoarte anuale de
transparență de către furnizorii de servicii de găzduire
și de către autoritățile naționale competente.

Potrivit Regulamentului, statele trebuie să
desemneze o autoritate responsabilă, cu atribuții și
resurse adecvate, inclusiv un punct de contact.

Statele membre trebuie să se asigure că se
aplică sancțiuni atunci când furnizorii de servicii de

găzduire nu își respectă obligațiile care le revin în
temeiul Regulamentului privind conținutul online cu
caracter terorist; valoarea sancțiunilor financiare poate
ajunge până la 4 % din cifra de afaceri globală a
furnizorului de servicii de găzduire.

Ele trebuie să comunice Comisiei măsurile pe
care le-au adoptat pentru a-și îndeplini aceste obligații
de a desemna autoritățile responsabile și de a adopta
norme în materie de sancțiuni.

În absența unui cadru solid de punere în aplicare,
obiectivul Regulamentului privind conținutul online cu
caracter terorist ar fi compromis.

Scopul deciziei adoptate este de a asigura faptul
că statele membre în cauză își adaptează normele
naționale cât mai curând posibil la legislația UE.

Statele membre vizate au acum la dispoziție
două luni pentru a răspunde și pentru a remedia
deficiențele semnalate de Comisie.

În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia
poate decide să emită un aviz motivat.

Reaminitm faptul că în 2015, Comisia a lansat
Forumul UE pentru internet pentru a consolida
cooperarea voluntară dintre statele membre și
platformele de internet.

Forumul permite, pe de o parte, schimbul de
opinii cu privire la tendințele și evoluția utilizării
internetului de către teroriști, iar, pe de altă parte,
combaterea abuzului sexual online asupra copiilor.

Angajamentul de a combate terorismul, împreună
cu criminalitatea organizată și criminalitatea
informatică, a fost confirmat în Strategia UE privind o
uniune a securității pentru perioada 2020-2025.

Agenda privind combaterea terorismului ,
prezentată în decembrie 2020, a pus, la rândul său,
accentul pe prevenirea radicalizării online și offline,
inclusiv prin prezentarea unei propuneri de regulament
privind conținutul online cu caracter terorist.

Acest lucru a dus la adoptarea Regulamentului
privind conținutul online cu caracter terorist de către
legiuitorul UE la 29 aprilie 2021.

Pentru a detecta, a investiga și a combate
conținutul cu caracter terorist pe internet, inclusiv pe
platformele de comunicare socială, Unitatea UE de
semnalare a conținutului online (EU IRU) dezvoltă o
platformă a UE privind conținutul ilegal online (PERCI),
un sistem unic care conectează toate statele membre
cu scopul de a facilita introducerea de semnalări și
emiterea de ordine de eliminare a conținutului.

Toate statele au convenit să utilizeze acest
sistem pentru a facilita aplicarea TRegulamentului.

PERCI va permite coordonarea și schimbul de
informații în timp real, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, și
va facilita transmiterea de rapoarte de transparență cu
privire la activitățile care intră în domeniul de aplicare
al Regulamentului privind conținutul cu caracter terorist.

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32021R0784
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32021R0784
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3479
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/continutul-online-cu-caracter-terorist-comisia-ia-masuri-pentru-i-proteja-pe-cetateni-impotriva-2023-01-26_ro
https://ec.europa.eu/home-affairs/networks/european-union-internet-forum-euif_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX:52020DC0605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX:52020DC0605
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/continutul-online-cu-caracter-terorist-comisia-ia-masuri-pentru-i-proteja-pe-cetateni-impotriva-2023-01-26_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0795&qid=1669048018878&from=RO
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/continutul-online-cu-caracter-terorist-comisia-ia-masuri-pentru-i-proteja-pe-cetateni-impotriva-2023-01-26_ro
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc/eu-internet-referal-unit-eu-iru
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc/eu-internet-referal-unit-eu-iru
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Noul Bauhaus european - finanțare
suplimentară

Comisia prezintă primul Raport intermediar
privind noul Bauhaus european (NBE) care face
bilanțul realizărilor din primii doi ani ai inițiativei,
precum și primul instrument de evaluare a proiectului
privind noul Bauhaus european:

Noul Bauhaus european a creat o comunitate
largă de organizații și cetățeni din UE, a căror acțiune
se structurează în jurul unei viziuni comune ce
combină sustenabilitatea, incluziunea și estetica.

Principalele activități ale noului Bauhaus
european – inclusiv premiile NBE, primul festival și
laboratorul NBE – își arată deja rezultatele și au creat
o rețea transnațională ascendentă.

Datorită unei finanțări europene de peste 100 de
milioane euro, deja alocate, în prezent sunt în curs de
desfășurare în întreaga Europă proiecte din sfera NBE,
atât la scară redusă, cât și la scară largă.

Comisia va majora finanțarea pentru perioada
2023-24 cu încă 106 milioane euro, și asta doar din
fondurile speciale ale programului Orizont Europa.

Inițiativa a luat amploare, devenind o mișcare, cu
o comunitate activă și în plină dezvoltare, provenită din
toate statele membre ale UE și din afara acesteia.

Datorită celor peste 600 de organizații
partenere oficiale, de la rețele la nivelul UE până la
inițiative locale, NBE ajunge la milioane de cetățeni.

Inițiativa reunește persoane din medii diverse –
de la artă și design, industrii culturale și creative,
instituții de patrimoniu cultural, până la educatori,
oameni de știință și inovatori, întreprinderi, autorități
locale și regionale și inițiative cetățenești.

Încă de la început, NBE a încurajat și a inspirat
actorii locali, regionali și naționali să își creeze propriile
inițiative în domeniu.

Pentru a oferi un acces transparent la informațiile
referitoare la cererile de propuneri specifice noului
Bauhaus european, la beneficiari și la membrii
comunității acestuia, Comisia a creat Tabloul de bord
al NBE, o bază de date cuprinzătoare sub forma unei
hărți interactive.

Comunitatea NEB este activă și în Ucraina, unde,
printre altele, oferă contribuții atât pentru soluțiile
locative de urgență, cât și pentru planificarea pe
termen lung a reconstrucției.

Laboratorul NBE derulează trei proiecte-pilot
(locuințe de urgență, circularitate și consolidarea
capacităților), inventariind nevoile municipalităților
ucrainene și ale părților interesate ale acestora (de
exemplu, arhitecți, urbaniști, studenți și societăți de
construcții) în ceea ce privește reconstrucția pe termen
scurt și lung.

O serie de instrumente de consolidare a
capacităților destinate ucrainenilor, partenerilor NBE și
experților internaționali în reconstrucție vor deveni
disponibile în primul trimestru al anului 2023, pe baza
rezultatelor proiectelor-pilot.

Datorită unei finanțări bine canalizate din partea
diferitelor programe ale Uniunii Europene, NBE a
început să producă schimbări reale pe teren.

În 2022, au fost selecționate și au început să
funcționeze primele șase proiecte demonstrative
ale NBE – proiecte de transformare locală
reproductibile, la scară largă – finanțate în cadrul
programului Orizont Europa.

În 2023, vor fi lansate următoarele 10 astfel de
proiecte, în cadrul Acțiunilor inovatoare europene ale
politicii de coeziune.

Dacă luăm în calcul și proiectele la scară mai
mică derulate în întreaga Europă, investiția totală în
proiectele NBE sprijinite de diferite programe din CFM
în perioada 2021-2022 se ridică la peste 100 de
milioane euro.

Toate statele membre au integrat noul Bauhaus
european în programele lor din cadrul politicii de
coeziune pentru perioada 2021-2027, deschizând
calea pentru ca proiectele inspirate de NBE să
primească fonduri de coeziune.

Comisia prezintă acum și Busola NBE, un
instrument de evaluare care contribuie la înțelegerea
măsurii în care un anumit proiect încorporează
abordarea NBE.

Ea explică ce înseamnă cele trei valori ale NBE -
sustenabilitatea, incluziunea și frumosul - în contexte
specifice, precum și modul în care acestea pot fi
integrate și combinate cu principiile de lucru ale
participării și transdisciplinarității.

Pe baza acestei Busole, vor fi elaborate
instrumente de evaluare mai detaliate, începând cu
mediul construit.

De asemenea, Comisia va continua să lucreze
atât la integrarea NBE în programele UE, inclusiv în
contextul gestiunii partajate din cadrul politicii de
coeziune, cât și la sporirea finanțării inițiativei.

În 2023 și 2024, se vor aloca peste 106 milioane
euro pentru cererile de propuneri specifice NBE, în
cadrul misiunii și al clusterelor Orizont Europa.

În contextul Anului european al competențelor,
ediția din 2023 a premiilor NBEva pune accentul pe
educație și va extinde acoperirea geografică pentru a
include, pe lângă statele membre ale UE, și țările din
Balcanii de Vest.

În 2023, NBE va dezvolta și Academia NBE și
va institui cursuri de formare în domeniul construcțiilor
sustenabile, al circularității și al biomaterialelor, pentru
a accelera transformarea sectorului.

Proiectele în curs de desfășurare, cum ar fi
laboratorul NBE, vor continua să integreze NBE în
toate politicile. NBE consideră, de asemenea, că una
dintre sarcinile sale importante este de a-și spori
prezența în țări și regiuni, inclusiv în zonele rurale,
unde, până în prezent, activitatea NBE este redusă.

Datorită rutelor noului Bauhaus european din
cadrul acțiunii „DiscoverEU” a programului Erasmus+,
tinerii europeni vor avea în curând posibilitatea de a
descoperi peisajele și orașele minunate ale Europei și
de a afla totodată noutăți despre proiectele noului
Bauhaus european.

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

https://new-european-bauhaus.europa.eu/new-european-bauhaus-progress-report_en
https://new-european-bauhaus.europa.eu/about/dashboard_en
https://new-european-bauhaus.europa.eu/about/dashboard_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_2780
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_2780
https://new-european-bauhaus.europa.eu/document/405245f4-6859-4090-b145-1db88f91596d_en
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
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Câștigurile europarlamentarilor

Scandalul de corupție care a cuprins instituțiile
europene a readus în prim-plan chestiunea salariilor
europarlamentarilor.

Salariile și indemnizațiile sunt publice și pot fi
consultate pe site-ul oficial al Parlamentului European.

Salariul este același pentru europarlamentarii din
toate țările, puțin sub 9.400 de euro brut.

Net, sunt în jur de 7.300 de euro. În plus, fiecare
țară impune un impozit suplimentar, motiv pentru care
salariile eurodeputaților diferă în funcție de țară.

Dar salariile cresc și grație diferite indemnizații:
pe lângă rambursarea cheltuielilor de deplasare pentru
a participa la lucrările de la Bruxelles sau Strasbourg,
deputații beneficiază de o rambursare pentru
activitățile din afara țării lor care poate ajunge până la
un maximum de aproximativ 4.700 de euro pe an.

Indemnizația zilnică pentru costurile de cazare
inerente fiecărei zi de prezență la Bruxelles sau
Strasbourg pentru activități oficiale este de 338 de
euro, în timp ce indemnizația pentru cheltuielile de
birou - chirie, calculatoare, telefoane și alte rechizite -
este de aproape 4.800 de euro.

La sfârșitul mandatului, deputații primesc o
indemnizație tranzitorie echivalentă cu o lună de
salariu pentru fiecare an în care au fost în funcție, pe o
perioadă de maximum doi ani.

Deputații se pot pensiona la vârsta de 63 de ani:
pensia, acoperită din bugetul european, fiind egală cu
3,5 % din salariu pentru fiecare an întreg de mandat.

În fine, deputații au la dispoziție puțin sub 27.000
de euro pe lună pentru angajarea asistenților personali,
sumă care nu se plătește direct deputaților.
https://www.rador.ro/

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

Un Parlament mai transparent
Într-un interviu exclusiv acordat agenției EFE,

președinta Parlamentului European - PE, a reflectat
asupra primului său an la conducere și asupra
viitorului Parlamentului după Qatargate.

În ultimul an, blocul comunitar s-a confruntat cu
mai multe crize, inclusiv invazia Ucrainei, o criză a
inflației și un scandal de corupție care a zguduit din
rărunchi Parlamentul European.

În în aceste condiții, președinta PE a promis că
va folosi reacția forului legislativ la așa-numitul scandal

„Qatargate” pentru a face instituția „mai vizibilă,
eficientă, transparentă, modernă și mai deschisă”.

Scandalul a dus deja la mai multe arestări, pe
fondul acuzațiilor că europarlamentari și alți oficiali au
primit bani din Qatar și Maroc în schimbul influenței și
sprijinului politic.

Președinta PE a reiterat însă faptul că forul a
cooperat încă din prima zi cu autoritățile în acest dosar.

Referitor la europarlamentarul spaniol sancționat
recent pentru hărțuirea a trei asistenți, președinta PE a
precizat că i-a mandatat pe chestori (deputații
europeni care se ocupă de probleme administrative)
să vină cu măsuri specifice pentru a aborda cazurile
mai sistematice de hărțuire la locul de muncă și cum
trebuie să se procedeze la astfel de incidente.

Unii eurodeputați au și urmat cursuri de formare,
despre care s-a spus că trebuie să fie obligatorii.

Experții în transparență i-au îndemnat pe
europarlamentari să facă eforturi în vederea unor
reforme interne mai dure în urma scandalului
Qatargate, menționând că Qatar nu este singurul stat
care practică „diplomația carnetului de cecuri”.

În cadrul unei audieri a Comisiei speciale a
Parlamentului European pentru ingerințe străine, s-a
afirmat că nimeni nu trebuie să fie surprins de acuzații,
subliniind cum diplomați și politicieni francezi au cerut
bani și cadouri de la Qatar în anii 2010.

În urma scandalului Qatargate, președinta PE a
propus un set de reforme pentru a înăspri controale
asupra acțiunilor de lobby.

Printre acestea se numără interzicerea așa-
numitelor „grupuri de prietenie”, care creează legături
între eurodeputați și țări terțe.

Acestea includ și planuri de a introduce controale
regulate asupra tuturor lobbyiștilor înscriși în Registrul
de transparență, de a publica toate întâlnirile cu părți
terțe legate de un raport sau o rezoluție a PE și de a
declara orice călătorii în străinătate.

Ele au fost apreciate drept „un pas în direcția
corectă, dar care nu merge suficient de departe”,

S-a cerut introducerea înregistrării obligatorii
pentru reprezentanții țărilor terțe și s-a subliniat că
propunerile de reformă făcute nu vor oferi protecție
avertizorilor de integritate.

Deși deputații europeni au adoptat directiva UE
privind protecția avertizorilor în 2019, protecțiile legii
nu se aplică personalului din instituțiile europene, în
cazul căruia se aplică regulamente interne.

Asistenții și personalul din Parlamentul European
au unele dintre cele mai scăzute niveluri de protecție
din întreaga Uniune, iar această lipsă de protecție ar fi
putut contribui la neraportarea scandalului.

Scandalul a dezvăluit și că unii eurodeputații n-
au depus declarațiile de avere, inclusiv președinta PE.

Acest lucru, împreună cu lipsa unui regim de
sancțiuni pentru încălcarea regulilor privind declarațiile
financiare, a indicat o „cultură a impunității care s-a
dezvoltat în ultimul deceniu”.

(Sursa: www.euractiv.ro)
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Președinția Comitetului de Securitate al OSCE
România a preluat Președinția Comitetului pentru Securitate al OSCE - organism subsidiar al Consiliului

Permanent - urmând să îndeplinească acest mandat în 2023, la solicitarea actualei Președinții în-Exercițiu.
Atribuțiile Comitetului de Securitate al OSCE includ, printre altele, discutarea aspectelor non-militare și politice

de securitate, inclusiv implementarea angajamentelor în materie asumate de către statele participante la OSCE;
abordarea unor teme multisectoriale, care au legătură cu aspectele non-militare de securitate; susținerea
pregătirilor pentru organizarea Conferinței Anuale de Evaluare a Problematicii de Securitate a OSCE ("Annual
Security Review Conference” – ASRC); discutarea unor recomandări adresate Consiliului Permanent al OSCE
privind programul de lucru, inclusiv a acțiunilor de punere în practică și urmărire a recomandărilor formulate.

În contextul exercitării acestui mandat, România va sprijini realizarea obiectivelor organizației în domeniile
combaterii traficului de persoane, managementului frontierelor și combaterii terorismului.

Astfel, în cooperare cu Președinția-în-exercițiu a OSCE, deținută în 2023 de Macedonia de Nord, România va
acorda o atenție sporită îndeplinirii angajamentelor asumate de toate statele participante și va facilita consolidarea
eforturilor internaționale pentru combaterea amenințărilor transnaționale de securitate.

Asumarea acestui mandat relevă, o dată în plus, contribuția României la respectarea valorilor și principiilor
fundamentale ale OSCE în asigurarea securității și cooperării în Europa, aspect deosebit de important inclusiv în
contextul celei mai mari crize de securitate din Europa de după cel de-al doilea Război Mondial.

Mandatul - pe care țara noastră l-a mai avut în în 2015 și 2016 - reprezintă o recunoaștere a profilului activ al
României în cadrul OSCE privind susținerea rolului, valorilor și principiilor fundamentale ale organizației în
asigurarea păcii, securității și cooperării în Europa.

(Sursa: www.euractiv.ro)

Raportul GRECO
Ministerul Justiției a reacționat după

publicarea raportului Grupului de State împotriva
Corupției (GRECO) în privința implementării
recomandărilor făcute cu privire la prevenirea corupției
parlamentarilor și magistraților, afirmând că, în anul
2022, România a realizat un progres semnificativ față
de anul 2021.

Per total, 10/18 recomandări cu privire la
prevenirea corupției membrilor Parlamentului,
procurorilor și judecătorilor au fost implementate sau
tratate de o manieră satisfăcătoare.

Concluzia generală cu privire la România a
fost aceea că actualul nivel de conformitate al
României nu mai este „global nesatisfăcător”,
deoarece România a implementat satisfăcător sau a
tratat într-o manieră satisfăcătoare 7 din 13
recomandări cuprinse în raportul de evaluare aferent
rundei a patra și 3 din 5 recomandări din Raportul
follow-up la Raportul ad-hoc (Regula 34).

GRECO punctează faptul că adoptarea de către Senat
a noilor legi ale Justiției reprezintă pași înainte
importanți, care trebuie să fie urmați de un număr de
măsuri de implementare.

Raportul a remarcat faptul că au fost depuse
eforturi pentru creșterea rolului CSM și Inspecției
Judiciare ca răspuns la riscurile de integritate a
judecătorilor și procurorilor.
Eforturi au fost, dedicate stabilirii noii legislații pentru
magistrați pentru a le asigura independența.

De exemplu, referitor la Recomandarea xiii –
procedura de numire și revocare a procurorilor în/din
funcții de conducere, a fost calificată ca parțial
implementată, GRECO recunoscând faptul că
procedura de numire a fost făcută mai transparentă și
au fost stabilite criterii pentru numirea și revocarea
procurorilor.

Următorul raport referitor la măsurile luate
pentru implementarea recomandărilor rămase va fi
transmis GRECO până la data de 31 decembrie 2023.

(Sursa: www.euractiv.ro)

Infrastructura pentru biciclete
În cadrul investițiilor destinate transportului urban ecologic, UE a contribuit cu aproape 2 miliarde din bugetul

UE destinat perioadei 2014 – 2020 la construirea și renovarea unor piste pentru biciclete sau artere pietonale.
Dar, în pofida acestor investiții, mulți cicliști se plâng de această infrastructură construită la întâmplare și

nefuncțională, iar o serie de țări și de orașe continuă să folosească fondurile UE pentru construirea unor piste
înguste destinate cicliștilor, scuterelor nepoluante, pietonilor și cărucioarelor electrice, amestecându-le.

De asemenea, ele plasează pistele pentru biciclete în apropierea unor artere aglomerate – surse ale poluării și,
în pofida faptului că țările cheltuiesc miliarde de euro pentru construirea unor șosele, în ultimul deceniu, numărul
victimelor printre bicicliști nuscade.

Din discuțiile cu cicliști, experți și activiști din patru țări membre ale UE (Cehia, Lituania, Malta și România)
reise faptul că aspectul neglijent, cum ar fi drumul abrupt, conflictele între pietoni pe tema unor spații înguste,
ieșirile ascunse destinate mașinilor și aspectul general neîngrijit al rețelelor destinate ciclismului i-au împiedicat pe
cetățenii cei mai vulnerabili să se poată deplasa cu bicicleta.

Din cercetări reiese că separarea celor care se deplasează mai rapid (mașinile) de cei care se deplasează mai
lent (pietonii), duratele scurte de deplasare și niște rute mai bune spre școli reprezintă cea mai bună modalitate de
promovare a ciclismului, iar teama pentru siguranță, poluarea și ocolișurile sunt principalii factori descurajanți.

În Cehia, cei mai mulți menționează probleme legate de niște rute neconvenabile și nesigure, cu intersecții
neclare și fără alternative, despre piste care în străzi principale periculoase, în care traficul este împărțit cu mașinile.

Femeile, persoanele în vârstă, dar mai ales familiile cu copii nu se simt în siguranță atunci când folosesc
asemenea drumuri.

javascript:void(0)
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În total, în perioada 2014 – 2020, 110 milioane
de euro din sprijinul financiar acordat de UE au fost
cheltuite pentru construirea unor noi drumuri și pentru
renovarea celor vechi destinate cicliștilor și pietonilor,
toate reprezentând 357 de kilometri și 294 de proiecte.

Deseori, orașele cehe construiesc porțiuni din
drumurile de pe teritoriul lor fără o strânsă cooperare
cu localitățile învecinate, iar conflictele pe tema
proprietății rămân deseori nesoluționate, pistele
destinate cicliștilor fiind întrerupte din loc în loc.

În parte, problema ar putea fi explicată prin
numărul localităților care răspund de construirea
infrastructurii destinate bicicletelor.

Cehia cuprinde aproape 6300 de localități,
aproape cele mai multe din UE, orașele cehe fiind cele
mai mici din OECD, ori crearea unei rețele de
asemenea rute necesită cooperarea tuturor.

Este dat exemplul unei biserici care a refuzat ca
un drum finanțat UE să treacă prin terenul aflat în
proprietatea sa, situație care nu e unică, existând
multe drumuri care nu formează o rețea continuă.

În Lituania, analiza a arătat că municipalitatea
construiește deseori niște piste de mai puțin de 2 km,
adesea prea înguste ca să poată corespunde
standardelor, fiind întrerupte de stații de autobuz și de
ieșiri sau terminându-se brusc.

Lituania a alocat 10 milioane de euro ca să
construiască piste pentru pietoni și pentru bicicliști, dar
apar situații când ele sunt blocate cu mașini sau rampe
ce duc la treceri pietonale subterane.

Ca să-și poată respecta promisiunea de a reduce
poluarea în orașe și de a veni în ajutorul mediului,
infrastructura europeană destinată cicliștilor trebuie să
facă în așa fel, încât toată lumea să fie mulțumită.

Interes există, mai ales la femeile care doresc
mai mult să folosească niște alternative la transportul
obișnuit cu mașina, după cum rezultă din niște
cercetări, potrivit unui studiu din 2020 al Biroului
Suedez de Inovații sau dintr-un sondaj efectuat de
Eurobarometer în 2019.

De asemenea, femeile merg mai mult pe
bicicletă comparativ cu bărbații în țările unde
infrastructura destinată cicliștilor este mai sigură, de
exemplu, în Olanda și în Danemarca.

Potrivit experților, pentru ca șoselele destinate
cicliștilor să fie mai confortabile, asemenea drumuri
trebuie construite acolo unde cicliștii sunt separați mai
sigur de mașini.

Cu toate acestea, în Cehia sunt sute de piste
vopsite în ultimii cinci ani pe șoselele principale.

Dar, potrivit experților, vopsitul unei piste pentru
biciclete pe o șosea deja existentă nu e cea mai bună
și mai ales, sigură soluție.

Condiția absolut necesară pentru a convinge cât
mai mulți oameni să meargă pe bicicletă este aceea
de a face ca drumul să fie cu adevărat sigur, asta
însemnând construirea unor piste separate.

Deși, proporțional, România se numără printre țările
cu cei mai puțini cicliști din UE, pentru cicliști, țara este
una dintre cele mai periculoase, înregistrându-se anual
aproximativ 180 de decese (o cifră apropiată de
mortalitatea ridicată la nivel general datorată accidentelor
de circulație).

Iar siguranța nu se îmbunătățește odată cu trecerea
timpului.

Potrivit unor date din 2020 ale Observatorului
European vizând Siguranța Rutieră, în perioada 2016 –
2018, numărul cicliștilor decedați a crescut cu 14 %
comparativ cu nivelul din perioada 2009 – 2011.

În afara traficului haotic, cicliștii se mai plâng și de
calitatea și siguranța scăzută a infrastructurii destinate
bicicletelor.

În Cluj-Napoca, o serie de piste pentru bicicliști au
fost construite, în ultimii ani, cu fonduri ale UE, iar
numărul persoanelor care folosesc bicicleta ca mijloc de
transport a crescut vizibil.

Cicliștii recunosc că siguranța pe drumuri s-a
îmbunătățit, atât autoritățile, cât și șoferii arătându-se mai
atenți în privința cicliștilor.

Și calitatea infrastructurii pentru biciclete se
îmbunătățește treptat.

Pe de altă parte însă, infrastructura destinată
bicicletelor rămâne fragmentată și nu se prea acordă
atenție creării unei infrastructuri coerente și sigure care
să le permită oamenilor să se deplaseze de la periferia
orașelor spre centru.

Pistele întrerupte brusc creează deseori situații
neplăcute în trafic.

Atât cicliștii, cât și motocicliștii trebuie să cunoască
foarte bine asemenea puncte fierbinți’ ca să poată evita
accidentele.

Pentru o persoană mai puțin antrenată și mai puțin
obișnuită să meargă cu bicicleta, unele greutăți
întâmpinate în trafic s-ar putea dovedi insurmontabile.

Deseori, administrațiile naționale și locale sunt
incapabile să facă planuri destinate bicicliștilor.

Chiar dacă proiectantul este de specialitate, el
trebuie să facă lucrurile în conformitate cu prevederile
naționale și i se va cere să facă totul conform directivelor
la nivel național și regional, adesea rezultând produse de
foarte proastă calitate.

Primind multe resurse financiare din partea UE,
resurse cu care să poată finanța o infrastructură verde
destinată bicicletelor în completarea drumurilor obișnuite,
regiunile și orașele continuă să construiască fără să se
gândească la bicicliști sau la pietoni.

Pentru a construit niște drumuri destinate cu
adevărat tuturor și pentru a proteja mediul, autoritățile
locale vor trebuie să se angajeze într-o strânsă
colaborare în loc să se limiteze doar la a număra
kilometrii construiți și banii UE folosiți.

(Sursa: https://www.rador.ro)
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India - rival al Chinei?
Producția nu e punctul ei forte, iar tehnologia, de

una singură, n-o va ajuta.
Vizita premierului japonez la Washington le-a

amintit americanilor că Japonia a devenit cel mai
important aliat al SUA.

De asemenea, s-a reliefat tot mai pregnant mie
că viitorul regiunii indo-pacifice se află în mare măsură
în mâinile Indiei.

Istoria Asiei poate fi interpretată comparând
economiile Indiei și Chinei.

Conform calculelor Băncii Mondiale, în dolari
ajustați la inflație, PIB-ul Indiei era în 1980 64 % din
cel al Chinei.

Până în 2001, când China a aderat la
Organizația Mondială a Comerțului, economia Indiei tot
reprezenta doar 28 % din cea a Chinei.

Și, în ciuda mai multor ani de creștere rapidă
care au urmat, până în 2021 economia Indiei
rămăsese chiar și mai mult în urmă, ajungând să
reprezinte doar 17 % din cea chineză.

Chiar dacă India a prins din urmă China în ce
privește populația și și-a construit o industrie
cibernetică de talie mondială, ea tot n-a reușit să
devină acel gen de mare producător care ar putea să
rivalizeze cu greutatea economică a Chinei în Asia.

Dezvoltarea inegală a influențat pe parcursul
istoriei moderne politica mondială mai mult decât
pricep mulți oameni.

Startul timpuriu al Marii Britanii în Revoluția
Industrială a făcut ca ea să devină în secolul 19
deopotrivă atelierul și stăpânul lumii.

Și cum restul Europei a prins Londra din urmă,
puterile occidentale au reușit să domine practic
întreaga lume.

Succesul industrial timpuriu al Japoniei a făcut
din ea cea mai mare putere a Asiei până la finalul
secolului 19, iar Japonia imperială era numită uneori și
„Marea Britanie a Asiei”.

Supremația regională li s-a urcat la cap
conducătorilor Japoniei, drept pentru care au apucat-o
pe o cale distructivă către hegemonie, care i-a dus în
cele din urmă la înfrângere.

Acum, succesul Chinei a făcut din ea cea mai
mare putere regională - și pe unii de la Beijing îi
tentează s-o ia și ei pe calea Japoniei imperiale.

Dacă în ultimii 40 de ani economia Indiei ar fi
ținut pasul cu cea a Chinei, țara ar fi avut acum un PIB
de 10 trilioane de dolari, în loc de 2,73 trilioane.

Cu cheltuielile militare pe care o economie de o
asemenea talie și le-ar permite și cu influența
economică și politică pe care un astfel de PIB le-ar fi
conferit-o antreprenorilor și diplomaților indieni, n-ar
mai fi existat o „amenințare chineză” în Indo-Pacific.

Când și dacă decalajul dintre India și China va
începe să se reducă, și balanța puterii în Asia va
începe să se modifice, iar China va fi nevoită să-și
regândească abordările regională și globală.

Problema Americii în Asia nu e că China e prea
bogată, ci că India e prea săracă.

Pe termen scurt și mediu dezechilibrul dintre cei
doi giganți asiatici va obliga SUA să colaboreze cu
aliații lor pentru a ține la respect ambițiile Chinei.

Dar chiar și în timp ce ne concentrăm pe
pericolul limpede și imediat, nu trebuie să scăpăm din
vedere tabloul general.

SUA și India au fost și vor mai fi în dezacord în
multe privințe, însă interesele naționale ale Americii sunt
strâns legate de succesul Indiei.

Cea mai mare realizare economică a Indiei de până
acum a fost dezvoltarea unui sector cibernetic de talie
mondială.

Orașe precum Bangalore și Hyderabad au devenit
importante centre IT, iar ascensiunea sectorului
tehnologic a început să stimuleze și constituirea unei
clase de mijloc.

Dar, de unul singur, sectorul cibernetic nu e
suficient pentru a asigura acea creștere epocală de care
India are nevoie.

Dacă India dorește să scape de sărăcie pe plan
intern și să se afirme pe scena mondială în calitate de
egal al Chinei, ea trebuie să devină o mare putere în
domeniul producției.

Banca Mondială estimează că în 2021 India avea
360 de milioane de copii de cel mult 14 ani, cu 112
milioane mai mulți decât China.

IT-ul va oferi locuri de muncă doar unei mici
proporții a acestor tineri.

Pentru sutele de milioane de muncitori indieni care
nu vorbesc engleza și au cunoștințe slabe de matematică
un loc de muncă într-o fabrică reprezintă unica
modalitate fezabilă de a scăpa de sărăcie.

Producția pentru piața mondială nu e unul dintre
punctele forte ale Indiei. Infrastructura proastă, curentul
electric scump și fluctuant, legislația complicată a muncii
și a terenurilor și birocrația exasperantă au împiedicat
India să ia parte la anterioarele valuri de industrializare a
Asiei.

Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Singapore,
Vietnam și, evident, China au surclasat cu toate India în
cursa industrializării.

Astăzi însă, un cumul de factori externi și interni îi
oferă Indiei șansa de a le prinde din urmă.

Pe plan internațional, producătorii caută să-și
reducă dependența de China.

Pe plan intern, guvernul vrea o prosperitate mai
mare, pe care sectorul cibernetic n-o poate aduce de
unul singur.

Ani de investiții în autostrăzi, căi ferate și porturi,
cărora li se adaugă și reforme legislative, au redus măcar,
dacă nu au eliminat, obstacolele care au ținut vreme
îndelungată investitorii străini la distanță.

În timp ce indienii încearcă să-și facă țara mai
atractivă pentru investițiile străine, decidenții americani
trebuie să-și aducă aminte că creșterea economică a
Indiei e esențială pentru obiectivele e din Indo-Pacific.

Cum strategia comercială americană se adaptează
la noua eră a competiției între marile puteri, trebuie să ne
asigurăm că produsele fabricate în India au acces la
piețele americane.

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