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REPERE DIN AGENDA PUBLICĂ A CONDUCERII INSTITUŢIEI PREFECTULUI -  JUDEŢUL  HUNEDOARA  

ÎN  PERIOADA  15 - 19  NOIEMBRIE,  2021 

 

Facem cunoscute publicului următoarele acțiuni din agenda publică a domnului Călin 

Petru MARIAN, prefectul județului Hunedoara și a subprefectului SZÉLL Lőrincz: 

Eveniment Data 

Întâlnire operativă cu şefii şi coordonatorii structurilor de specialitate din Instituţia 
Prefectului - judeţul Hunedoara 

15 noiembrie 2021 

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ 
Hunedoara, DSP Hunedoara și  SJPI Hunedoara 

15 noiembrie 2021 

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Rapoltu Mare, domnul Roman Octavian 15 noiembrie 2021 

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Bucureșci, domnul Ghilean Mircea Florin 15 noiembrie 2021 

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Beriu, domnul Bîc Emil Moise 15 noiembrie 2021 

Întâlnire de lucru cu directorul Direcției Județene de Statistică, doamna Movileanu 
Silvia 

16 noiembrie 2021 

Participare în cadrul emisiunii televizate „În lumina adevărului” - InfoHD 16 noiembrie 2021 

Întâlnire de lucru la Ministerul Tineretului și Sportului - București 16 noiembrie 2021 

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Vața de Jos, domnul Liviu Ioan Lință 17 noiembrie 2021 

Întâlnire de lucru cu reprezentantul IJJ Hunedoara 17 noiembrie 2021 

Deplasare în comuna Vața de Jos, pentru a urmări  stadiul lucrărilor derulate în 
satul Ocișor, în cadrul proiectului „Modernizare străzi și ulițe din comuna Vața de 
Jos” cu finanțare din bugetul local 

17 noiembrie 2021 

Întâlnire de lucru cu administratorul special al CEH Hunedoara, Cristian Roșu și 
cu liderul de sindicat „Muntele”, Darius Câmpean 

18 noiembrie 2021 

Întâlnire de lucru cu directorul general al APA PROD S.A și  director „Dezvoltare 
Investiții”, Simona Petruțiu 

19 noiembrie 2021 

Participare în cadrul proiectului „Coletul cu artă”, desfășurat la Casa de Cultură a 
Studenților din Petroșani 

19 noiembrie 2021 

Cancelaria Prefectului  
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SELECȚIE DE ACTE NORMATIVE APĂRUTE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI  

ÎN PERIOADA   15 - 19 NOIEMBRIE, 2021 

M. OF. NR. 1096/ 17 NOIEMBRIE 2021 

 1831 - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Ordin pentru aprobarea Procedurii privind 

exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenți, a sistemului național 
privind factura electronică RO e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de 
completare ale formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici 

nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura“ 

M. OF. NR. 1097/ 17 NOIEMBRIE 2021 

 273 - Parlamentul României - Lege pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 

 1219 - Guvernul României - Hotărâre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru 
compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-
mai 2021 asupra sectorului apicol“ 

M. OF. NR. 1098/ 18 NOIEMBRIE 2021 

 1195 – Guvernul României - Hotărâre pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Uricani din 

cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului 
Energiei 

 1196 – Guvernul României -  Hotărâre pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Paroșeni din 

cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului 
Energiei 

M. OF. NR. 1103/ 19 NOIEMBRIE 2021 

 1125 – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Ordin pentru aprobarea Schemei de 

ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată 
- componenta distribuție, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), 

axa prioritară (AP) 7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare 
în orașele selectate, obiectivul specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de 
transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate/axa prioritară (AP) 10 Protejarea 

sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice 
și utilizarea surselor regenerabile de energie, obiectivul specific 10.2 Creșterea eficienței energetice 
și utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale și 
reziliente a economiei, după caz 

M. OF. NR. 1105/ 19 NOIEMBRIE 2021 

 2503 – Ministerul Sănătății - Instrucțiune privind aprobarea Procedurii de administrare a testelor 

rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unitățile de 
învățământ 

Descărcați  ADOBE READER - http://get.adobe.com/reader/  
Sursa: Monitorul Oficial al României - http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor.html 

  

  

http://get.adobe.com/reader/
http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor.html
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INFORMAŢIE EUROPEANĂ 

 

Președinția slovenă a Consiliului UE: 1 iulie-31 decembrie 2021 

Prioritățile președinției slovene sunt determinate de deviza sa: „Europa. 

Rezilientă. Împreună.” 

Programul președinției se axează pe patru domenii principale: 

 redresarea, reziliența și autonomia strategică a UE 

 un proces de reflecție privind viitorul Europei 

 stilul de viață european, statul de drept și valorile europene 

 sporirea nivelului de securitate și stabilitate în vecinătatea Europei 

Site-ul președinției slovene: https://slovenian-

presidency.consilium.europa.eu/en/  

Președinția slovenă a Consiliului UE va depune eforturi pentru a contribui în mod activ la consolidarea rezilienței UE 

la crizele sanitare, economice, energetice, climatice și cibernetice. Colaborarea, sprijinirea reciprocă și acțiunile 

solidare pentru binele fiecărui cetățean european vor fi esențiale pentru consolidarea rezilienței UE. 

  

NOUTĂȚI – INFORMAȚII UTILE 

Codul Ocupațiilor din România a fost actualizat: 65 de noi ocupații au fost introduse și alte 62 
au fost eliminate 

Ministrul Muncii și Protecției Sociale a emis vineri, 19 noiembrie 2021 două ordine prin care se 

actualizează Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) și se simplifică procedura de actualizare 

periodică la cererea utilizatorilor, ce  urmează a fi transmise la președintele Institutului Național de 
Statistică în vederea  semnării. În urma acestui demers, au fost introduse în Clasificarea Ocupațiilor din 

România 65 de noi ocupații, dintre care 45 la cererea utilizatorilor și 20 ca urmare a preluării unor 
ocupații din Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, Competențelor, Calificărilor și Ocupațiilor, care se 
regăsesc în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior. 

3 ocupații au fost mutate dintr-o grupă de bază în altă grupă de bază corespunzătoare și alte 2 au fost 
redenumite conform cerințelor actuale ale pieței muncii. 15 dintre ocupațiile nou introduse țin de 
domeniile IT și digitalizare. Pe de altă parte, au fost eliminate din Clasificarea Ocupațiilor din România 62 
de ocupații care nu se mai practică. Acestea din urmă vor fi însă introduse într-o grupă reziduală, 

existând posibilitatea de a fi activate la cererea angajatorilor.    

„România se dezvoltă, iar piața muncii trebuie să fie pregătită să facă față unei competiții internaționale. 
Prin introducerea unor meserii ale viitorului și trecerea ocupațiilor care nu se mai practică într-o grupă 

specială, reziduală, am făcut un prim pas pentru adaptarea forței de muncă la noile cerințe ale pieței. 
Este important, de asemenea, ca angajatorii să fie încurajați să se adreseze Ministerului Muncii pentru 
actualizarea permanentă a Clasificării Ocupațiilor din România, atunci când doresc introducerea unei noi 

ocupații cerute pe piață, redenumirea celor care există în COR sau eliminarea altora care nu se mai 
practică. Am flexibilizat mult procedura și am introdus noi termene, astfel încât cererile de actualizare a 
Clasificării Ocupațiilor din România să fie soluționate în maximum 20 de zile lucrătoare. Toate aceste 
modificări sunt utile și necesare pentru că, odată introdusă în COR o nouă ocupație, se vor putea 

organiza programe de formare și se vor putea standardiza calificările, astfel încât să existe forță de 
muncă calificată în ocupația cerută pe piața muncii”, a declarat Raluca Turcan, ministrul Muncii. 

Clasificarea Ocupațiilor din România se actualizează trimestrial sau ori de câte ori se impune, iar 

procedura de actualizare a fost simplificată pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor - agenți 

economici, administrația publică centrală și locală, unități bugetare, indiferent de forma de proprietate, 
organizațiile patronale, sindicale, profesionale și politice, fundațiile, asociațiile, persoanele fizice și 

juridice - care solicită introducerea, eliminarea, redenumirea sau mutarea unei ocupații într-o altă grupă: 

 S-a introdus fișa descriptivă a ocupației care va ajuta utilizatorul în completarea descrierii 
ocupației; Au fost eliminate memoriul justificativ, studiile și analizele necesare până acum pentru 
actualizarea la cerere; 

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/
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 A fost realizat un model-tip al cererilor; 

 În cazul noilor ocupații care necesită aviz pentru a fi introduse în COR, Ministerul Muncii este cel 
căruia îi revine sarcina depunerii cererii și obținerii avizului de la ministerul de resort sau, după 
caz, de la asociaţiile profesionale / aviz consultativ emis de comitetul sectorial aferent ramurii de 

activitate sau de către Asociația Națională a Comitetelor Sectoriale din România, fără a fi 
necesară implicarea utilizatorilor în această procedură. Termenul prevăzut pentru transmiterea 
cererii către ministerul de resort este de două zile lucrătoare, răspunsul urmând a fi primit în 
termen de 5 zile lucrătoare și comunicat apoi de către Ministerul Muncii către solicitant în termen 

de 10 zile lucrătoare; 

 Dacă cererea de introducere a unei noi ocupații depusă de angajator se suprapune cu o ocupație 
existentă în Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, Competențelor, Calificărilor și Ocupațiilor 
(ESCO), aceasta va fi preluată în COR fără a mai fi nevoie de avize suplimentare; 

 Prin excepție, pentru introducerea în COR a unei profesii reglementate la nivel național, chiar 
dacă aceasta este inclusă în ESCO, va fi necesară obținerea avizului din partea ministerului de 
resort; 

 A fost introdusă o nouă reglementare potrivit căreia, periodic, din 4 în 4 ani, Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale și Institutul Național de Statistică, pe baza unor analize ale pieței muncii, 

elimină din COR ocupațiile care nu se mai practică pe piața muncii, prin ordin comun al acestor 
instituții; 

 S-a reglementat posibilitatea ca MMPS să respingă cererile de introducere a ocupațiilor care 
contravin legii și bunelor moravuri; 

 Cererile pentru actualizarea COR depuse de către utilizatori la Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale vor fi soluționate în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării 
acestora. 

Documentele necesare introducerii, modificării, eliminării sau radierii unei ocupații din COR pot fi depuse 

de către solicitant la Ministerul Muncii atât în format letric, cât și prin e-mail, fiind acceptată semnătura 
electronică calificată. 

Sursa: Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

* 

Comisia Europeană a decis prelungirea cadrului temporar privind ajutoarele de stat până la 

30 iunie 2022! 

Astăzi, 18 noiembrie 2021, Comisia Europeană a decis să prelungească până la 30 iunie 2022 Cadrul 
temporar privind ajutoarele de stat (care ar fi urmat să expire la 31 decembrie 2021). Acest lucru va 

permite statelor membre ca, acolo unde este necesar, să își prelungească schemele de sprijin și să se 
asigure că întreprinderile încă afectate de criză nu vor fi private brusc de sprijinul de care au nevoie. În 
paralel, Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape evoluțiile pandemiei de COVID-19 și incidența 
altor riscuri pentru redresarea economică. 

Comisia a introdus, de asemenea, pentru o nouă perioadă, limitată, două noi instrumente menite să 
creeze stimulente directe pentru investiții private și măsuri de sprijinire a solvabilității orientate spre 
viitor, respectiv: 

 Măsuri de sprijin pentru investiții, care să ajute statele membre să remedieze problema 
deficitului de investiții cauzat de criză. Statele membre pot crea stimulente pentru ca 

întreprinderile să realizeze investiții și pot utiliza acest instrument pentru a accelera 
tranziția verde și cea digitală. Măsura include garanții pentru evitarea denaturărilor 

nejustificate ale concurenței. De exemplu, stimulentele ar trebui să vizeze un grup larg de 
beneficiari și ajutoarele să fie întrun cuantum limitat. Statele membre pot folosi acest instrument 
până la 31 decembrie 2022. 

 Măsuri de sprijin pentru solvabilitate pentru a mobiliza fonduri private care să fie puse la 

dispoziție pentru investiții în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), inclusiv în întreprinderile 
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nou-înființate și în întreprinderile mici cu capitalizare medie. Statele membre pot acorda 
garanții intermediarilor privați, creându-le stimulente pentru a investi în aceste tipuri de 

întreprinderi și a le oferi acestora din urmă un acces mai ușor la finanțare prin capitaluri proprii, 

ceea ce pentru întreprinderi este adesea dificil de realizat în mod individual. Acest instrument 
este deosebit de relevant având în vedere creșterea nivelului de îndatorare a întreprinderilor în 
timpul crizei. Statele membre pot folosi acest instrument până la 31 decembrie 2023. 

Pe lângă alte măsuri adoptate, Comisia: 

 a prelungit de la 30 iunie 2022 la 30 iunie 2023 posibilitatea, acordată în temeiul cadrului 
temporar, ca statele membre să convertească instrumente rambursabile (de exemplu, garanții, 
împrumuturi, avansuri rambursabile) în alte forme de ajutor, cum ar fi granturile directe; 

 a adaptat valorile maxime ale anumitor tipuri de ajutoare proporțional cu durata prelungită; 

 a oferit clarificări cu privire la utilizarea dispozițiilor excepționale privind flexibilitatea din 
Orientările Comisiei privind salvarea și restructurarea; 

 a prelungit cu încă 3 luni lista ajustată a țărilor cu riscuri neasigurabile pe piața privată, în 
contextul asigurării creditelor la export pe termen scurt (STEC) (de la 31 decembrie 2021 până 
la 31 martie 2022). 

Sursa: Comisia Europeană 

* 

România, implicată în noile proiecte PESCO, dedicate domeniului apărării 

Consiliul a adoptat marți, 16 noiembrie 2021, o decizie de actualizare a listei de proiecte care urmează 
să fie realizate în cadrul cooperării structurate permanente a UE (PESCO). 

Prin urmare, 14 proiecte noi vor fi adăugate la lista celor 46 de proiecte existente care au fost 
dezvoltate în cadrul PESCO începând din decembrie 2017. 

Noile proiecte reprezintă încă un pas înainte în direcția obiectivului de a investi și de a dezvolta împreună 

în domeniul apărării, cu precădere în domeniul aeronautic și în cel spațial. De exemplu, Strategic Air 
Transport for Outsized Cargo (SATOC) acoperă un deficit critic prin dezvoltarea unei soluții europene 
pentru transportul de mărfuri supradimensionate și grele, folosind o abordare treptată. Medium size 
Semi-Autonomous Surface Vehicle (M-SASV) va dezvolta un vehicul cu multiple module de misiune 

și va oferi o mai mare flexibilitate operațională și o mai mare protecție a echipajului, putând fi utilizat 
pentru operațiunile pe litoral, precum și pentru grupurile operative navale. Next Generation Small 
RPAS (NGSR) va dezvolta următoarea generație de drone tactice menite să fie utilizate de unitățile 

militare în domeniile maritim și aerian, precum și pentru dubla utilizare (civilă-apărare), și anume de 
organizațiile de aplicare a legii sau de agențiile de intervenție în caz de dezastre/de urgență. Defence 
of Space Assets (DoSA) va spori eficiența operațională a UE în domeniul spațial prin utilizarea optimă a 

activelor spațiale actuale și viitoare prin funcții spațiale transversale de acces, de apărare pasivă și de 
eficiență operațională prin formare. 

Lista noilor proiecte mai cuprinde: Essential Elements of European Escort (4E) pentru zona maritimă, 
Future Medium-size Tactical Cargo (FMTC), Rotorcraft Docking Station for Drones, Small Scalable 

Weapons (SSW), și Air Power pentru sistemele aeriene. Main Battle Tank Simulation and Testing 
Centre (MBT-SIMTEC) și EU Military Partnership (EU MilPart) sunt incluse în domeniul sistemelor 
terestre, iar Common Hub for Governmental Imagery (CoHGI) face parte din domeniul spațial. În cele 

din urmă, Automated Modelling, Identification and Damage Assessment of Urban Terrain (AMIDA-UT) și 
Cyber Ranges Federations (CRF) sunt incluse în sistemele de apărare cibernetică și 

C4ISR (comandă, control, comunicații, calculatoare). 

De asemenea, Consiliul a adoptat două recomandări care stabilesc obiective mai precise pentru cea de a 
doua fază inițială a PESCO 2021-2025 și privind progresele înregistrate de membrii proiectului în ceea ce 
privește îndeplinirea angajamentelor lor. 

 

 



BULETINUL INFORMATIV AL INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL HUNEDOARA 

Anul  
2021 

Numărul 46 
15 – 19 noiembrie Pagina  7 

h d . p r e f e c t u r a . m a i . g o v . r o   

   

 

Context și etapele următoare 

Cooperarea structurată permanentă sau PESCO este una dintre pietrele de temelie ale politicii de 
apărare a UE. A fost instituită în 2017, pentru a le permite statelor membre ale UE să coopereze mai 

strâns în domeniul securității și al apărării. Acest cadru permanent de cooperare în domeniul apărării le 
permite acelor state membre care doresc și sunt capabile să facă acest lucru să dezvolte în comun 
capabilități de apărare, să investească în proiecte comune și să îmbunătățească contribuția și 

disponibilitatea operațională a forțelor lor armate. 

Până în prezent, 25 de state membre ale UE și-au asumat angajamentele mai stricte care stau la baza 
PESCO. Prin decizia de astăzi, numărul proiectelor de colaborare a crescut la 60, acoperind diverse 

domenii, cum ar fi: centrele de formare, sistemele de formațiuni terestre, sistemele maritime și aeriene, 
cibernetică și facilitarea serviciilor multiple comune sau spațiu. 

Cele 25 de state membre care participă la PESCO sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, 
Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, 

Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria. 

Descarcă lista proiectelor 

Sursa: Consiliul UE 

* 

POCU: Noi liste cu cereri de finanțare aprobate și respinse în cadrul a 3 apeluri 

Ministerul Investițiilor a publicat astăzi, 17 noiembrie 2021, mai multe liste a cererilor de finanțare 
aprobate și respinse în cadrul mai multor apeluri, respectiv: 

 Lista cererilor de finanțare care au fost respinse după etapa conformității administrative și a 

eligibilității (CAE) pentru apelul de proiecte „/986/6/20 – Standardizare și evaluare unitară 

pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV” 

Descarcă lista 

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. 

Contestațiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul 
notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în 
documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”. 

 Lista intermediară nr. 12 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității 

administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ Condiții specifice 
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fiselor de 
proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ 
OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate - perioada 05.08.2021 – 09.11.2021 

Descarcă lista 

Începând cu data de 09.11.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această 
etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării 

conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare. 

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. 

Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul 

notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în 
documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”. 

 Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-
financiară (ETF) pentru apelul POCU/983/1/1/ Creşterea ocupării tinerilor NEETs someri cu 

vârsta înre 16 – 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţă în 
regiunile eligibile (Centru, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia) – AP 1„Iniţiativa 
Locuri de muncă pentru tineri” 

Descarcă lista 

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/33762
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/33758
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/11/2740317a75c7003e63c13e8b0ef012f5-1.pdf
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/33759
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/11/2740317a75c7003e63c13e8b0ef012f5-2.pdf
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/33760
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Începând cu data de 17 noiembrie 2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în 
această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Decizia privind finalizarea procesului de 

evaluare în etapa verificării tehnico-financiare (ETF) și grilele de evaluare. 

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. 
Contestaţiile (dacă este cazul) se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul 
precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-financiare (ETF), potrivit pașilor descriși 

în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”. 

Sursa: MIPE 

* 

A fost publicată lista finală a administratorilor de grant pe apelul Innotech Student! 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul 

Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene a publicat astăzi, 17 noiembrie 2021, listele finale ale 
cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, după finalizarea 
procesului de soluționare a contestațiilor, pentru apelul de proiecte POCU/829/6/13/ Creșterea 

numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de 
muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu 
accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI – Innotech Student, respectiv. 

Descarcă lista finală a proiectelor selectate la finanțare 

Descarcă lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă 

Listele au fost publicate în urma publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern pentru 

suplimentarea bugetului la 134 de milioane de euro. 

68 de administratori de grant vor derula acceleratoare de afaceri pentru studenți și vor acorda finanțări 
de până la 100.000 de euro 100% nerambursabili pentru start-upurile înființate de aceștia.  

Sursa: MIPE 

* 

Lansarea Start-up Village Forum: Stimularea cercetării și inovării în comunitățile rurale și 
construirea unui antreprenoriat mai atractiv pentru tineri 

În cursul zilei de ieri, 16 noiembrie 2021, Comisia Europeană a anunțat lansarea Start-up Village 

Forum, creat pentru a aduna informații despre provocările și potențialul companiilor nou-înființate din 
mediul rural. Ca parte a viziunii pe termen lung a UE din iunie 2021 pentru zonele rurale și a Planului de 
acțiune al Comisiei pentru zonele rurale, Start-up Village Forum contribuie la stimularea cercetării 
și inovației în comunitățile rurale și contribuie la construirea unui antreprenoriat mai 

inovator, care va atrage oameni mai tineri și talentați. 

Forumul își propune să devină un spațiu deschis în care instituțiile și părțile interesate locale, 
regionale, naționale și europene să se poată întâlni, discuta și modela acțiuni pentru inovarea condusă 

de start-up-uri în zonele rurale. Forumul pentru inovare rurală va conecta actorii inovației rurale 
din UE și va spori dezvoltarea ecosistemelor de inovare rurală. Start-up Village Forum urmărește 
să ofere informații despre start-up-urile inovatoare din mediul rural, tipurile de inovații în care sunt 

implicate, serviciile pe care le așteaptă de la ecosistemele de inovare și modul în care acestea ar putea fi 
consolidate în viitor. 

Potrivit comunicatului oficial, evenimentul de lansare ar trebui, de asemenea, să contribuie 

la informarea antreprenorilor și a actorilor de inovare rurală cu privire la oportunitățile 

existente de care ar putea beneficia, de exemplu, în cadrul programelor UE de dezvoltare rurală și a 
politicii de coeziune. De asemenea, va oferi o înțelegere comună a conceptului de Start-up Village, a 
modului în care acesta se leagă de conceptul de Smart Villages și va deschide calea pentru ediții viitoare 

în următorii ani. 

Obiectivele mai ample ale Start-up Village Forum sunt: 

 Continua sprijinire a dezvoltării ecosistemelor de inovare rurală; 

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/11/2740317a75c7003e63c13e8b0ef012f5-3.pdf
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/33755
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/33756
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27713/hotararea-de-guvern-pentru-suplimentarea-bugetului-innotech-student-publicata-in-monitorul-oficial
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27713/hotararea-de-guvern-pentru-suplimentarea-bugetului-innotech-student-publicata-in-monitorul-oficial
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 Identificarea și analizarea factorilor declanșatori pentru inovare în zonele rurale; 

 Conectarea actorilor inovației din mediul rural din UE (cu accent pe start-up-uri); și 

 Oferirea unei mai bune înțelegi comune a conceptului de Start-up Village și evidențierea legăturii 
cu conceptul de Smart Villages. 

Sursa: Comisia Europeană  

* 

Indicele economiei și societății digitale 2021: Progrese generale în ceea ce privește tranziția 

digitală. România se situează pe locul 27 din cele 27 de state membre UE 

Comisia a publicat vineri, 12 noiembrie 2021, rezultatele indicelui economiei și societății digitale (DESI) 
2021, care urmărește progresele înregistrate în statele membre ale UE în ceea ce privește 

competitivitatea digitală în domenii precum capitalul uman, conectivitatea în bandă largă, integrarea 
tehnologiilor digitale de către întreprinderi și serviciile publice digitale. 

Rapoartele DESI 2021 prezintă, în cea mai mare parte, date din primul sau din cel de al doilea trimestru 

al anului 2020, oferind o perspectivă asupra principalelor evoluții ale economiei și ale societății digitale 
pe parcursul primului an al pandemiei de COVID-19. Cu toate acestea, efectele pandemiei de COVID-19 
asupra utilizării și a furnizării de servicii digitale și rezultatele politicilor puse în aplicare de atunci nu 
sunt incluse în datele sus-menționate și vor fi expuse mai clar în ediția din 2022. 

 

Toate statele membre ale UE au înregistrat progrese în domeniul digitalizării, însă nu există o imagine de 
ansamblu omogenă în rândul lor în acest sens. În pofida unei anumite convergențe, continuă să existe 

un decalaj mare între țările UE care dețin poziții fruntașe și cele cu punctajele cele mai mici în cadrul 
DESI. În ciuda acestor îmbunătățiri, toate statele membre vor trebui să depună eforturi concertate 
pentru a îndeplini obiectivele pentru 2030 stabilite în Deceniul digital al Europei. 

Situația României 

România se situează pe locul 27 din cele 27 de state membre ale UE în ediția din 2021 a Indicelui 
economiei și societății digitale (DESI). În ceea ce privește capitalul uman, România se situează 
pe locul 26, obținând un punctaj sub medie pentru majoritatea indicatorilor. 

În ceea ce privește numărul femeilor specialiste în domeniul TIC, România se situează pe locul 3, 
iar în ceea ce privește conectivitatea, s-au înregistrat în continuare progrese în 2020 în ceea ce 

privește acoperirea în bandă largă fixă, dar adoptarea serviciilor în bandă largă a progresat într-un ritm 

mai lent. Cu toate acestea, România se situează pe locul 7 datorită nivelului ridicat de utilizare a benzii 
largi de cel puțin 100 Mbps (52 %). 

Întreprinderile române nu profită pe deplin de tehnologiile digitale (schimbul electronic de informații, 

platformele de comunicare socială, volumele mari de date și cloud), cu excepția inteligenței artificiale, se 
arată în raportul de țară pentru România. 
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În ceea ce privește serviciile publice digitale, România se clasează pe ultimul loc în ceea ce 
privește indicatorii-cheie, cum ar fi serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, 

utilizatorii de servicii de e-guvernare și formularele precompletate. 

Descarcă raportul pentru România 

Principalele constatări ale raportului DESI 2021 în cele patru domenii 

În ceea ce privește competențele digitale, 56% dintre persoanele din UE au cel puțin competențe digitale 

elementare. Datele arată o ușoară creștere a numărului de specialiști TIC în câmpul muncii: în 2020, UE 
avea 8,4 milioane de specialiști TIC, față de 7,8 milioane în anul precedent. Având în vedere că 55% 
dintre întreprinderi au raportat dificultăți în recrutarea de specialiști TIC în 2020, această lipsă de 

angajați cu competențe digitale avansate este, de asemenea, un factor care contribuie la încetinirea 
transformării digitale a întreprinderilor în multe state membre. 

Doar 19 % dintre specialiștii în domeniul TIC și aproximativ o treime dintre absolvenții de științe, 
tehnologie, inginerie și matematică sunt femei. 

Datele privind conectivitatea arată o îmbunătățire a „rețelelor de foarte mare capacitate” (VHCN), 
demonstrând în special faptul că acestea sunt disponibile în 59 % dintre gospodăriile din UE. Procentul a 
crescut față de situația de acum un an, când rețelele respective erau disponibile numai în proporție de 

50%, însă este încă departe de acoperirea universală cu rețele gigabit (obiectivul deceniului digital 
pentru 2030). Acoperirea VHCN la nivel rural a crescut de la 22% în 2019 la 28% în 2020. În plus, 25 de 
state membre au alocat o parte din spectrul 5G, față de 16 state membre în urmă cu un an. Tehnologia 

5G a fost lansată comercial în 13 state membre, acoperind în principal zonele urbane. 

În ceea ce privește integrarea tehnologiilor digitale, s-a înregistrat o creștere semnificativă a utilizării 
tehnologiilor de tip cloud (de la 16% dintre întreprinderi în 2018 la 26% în 2020). Întreprinderile mari 
continuă să fie deschizătoare de drumuri în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor digitale: de exemplu, 

acestea utilizează schimbul electronic de informații prin intermediul sistemelor de planificare a resurselor 
întreprinderii (ERP) și software în cloud mult mai frecvent decât IMM-urile (80 % față de 35 % în ceea ce 
privește ERP și, respectiv, 48 % față de 25 % în ceea ce privește tehnologiile cloud). Cu toate acestea, 

doar o mică parte din întreprinderi utilizează tehnologii digitale avansate (14 % folosesc volume mari de 
date, 25 % ‒ IA și 26 % ‒ tehnologii cloud). 

Descarcă analiza europeană 

Sursa: Comisia Europeană 

* 

PNRR: Cerere de plată în valoare de 10 miliarde de euro din partea Spaniei 

Comisia Europeană a anunțat vineri, 12 noiembrie 2021, primirea primei cereri de plată din partea 
Spaniei în cadrul Facilității pentru redresare și reziliență (FRR) pentru o plată de 10 miliarde euro în 

sprijin financiar (fără prefinanțare). 

Planul național de redresare și reziliență al Spaniei va fi finanțat cu 69,5 miliarde euro sub formă de 
granturi. Plățile sunt bazate pe performanță și sunt condiționate de implementarea de către Spania a 
investițiilor și reformelor prezentate în planul său de redresare și reziliență. 

Această primă cerere de plată se referă la 52 de etape care acoperă mai multe reforme în domeniile 
mobilității durabile, eficienței energetice, decarbonizării, conectivității, administrației publice, 
competențelor, educației și politicii sociale, de muncă și fiscală. 

Comisia are acum două luni pentru a evalua cererea. Apoi, va trimite Comitetului Economic și Financiar 
al Consiliului evaluarea preliminară a îndeplinirii de către Spania a etapelor și obiectivelor necesare 

pentru această plată. 

Sursa: Comisia Europeană 

* 

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/33735
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/33736
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Discuțiile de conciliere pentru bugetul UE 2022 continuă astăzi. Comisia va trebui să prezinte 
un nou proiect de buget dacă acesta nu va fi aprobat 

Parlamentul European și Consiliul au suspendat vineri fără acord discuțiile privind bugetul UE pentru 

2022. 

Discuțiile vor continua astăzi, 15 noiembrie, ultima zi a perioadei de conciliere. 

În cazul în care comitetul de conciliere nu reușește să găsească un acord asupra unui text comun într-un 

termen de 21 de zile – care se încheie luni, 15 noiembrie la miezul nopții –, Comisia trebuie să 
prezinte un nou proiect de buget. 

În cazul în care comitetul de conciliere convine asupra unui text comun în termenul limită, atunci 

Parlamentul și Consiliul au la dispoziție 14 zile de la data acordului pentru a aproba textul comun. 

Fonduri-structurale.ro va reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi puse la dispoziție de către 
Parlamentul European. 

Context 

Parlamentul European a votat miercuri, 19 octombrie 2021, poziția sa față de bugetul UE 2022. 
Deputații au anulat majoritatea reducerilor făcute de Consiliu (1,43 miliarde euro în total) și au restabilit 
proiectul de buget la nivelul propus inițial de Comisie în liniile bugetare în cauză. 

Deputații au sporit finanțarea pentru anumite programe și politici, precum Orizont Europa (+ 305 
milioane euro peste bugetul propus de Comisie), Facilitatea pentru Conectarea Europei, care finanțează 
construirea unor rețele transeuropene de transport, energie și rețele digitale de înaltă calitate și durabile 

(+ 207 milioane euro) și programul LIFE pentru mediu și acțiune climatică (+ 171 milioane euro). 

Mai multe detalii sunt disponibile aici. 

Sursa: Parlamentul European 

* 

Acord provizoriu între Parlament și Consiliu asupra bugetului Uniunii Europene pentru 2022 

Parlamentul European a anunțat astăzi, 16 noiembrie 2021, încheierea unui acord provizoriu în ceea ce 
privește bugetul Uniunii Europene pentru anul 2022. 

Acordul dintre Parlament și Consiliu încheiat luni seara, cu puțin timp înainte de termenul limită al 
perioadei de conciliere, prevede peste 479,1 milioane de euro în plus față de propunerea Comisiei pentru 

priorități-cheie precum sănătatea, tinerii și acțiunea împotriva schimbărilor climatice. 

Cifrele preliminare sunt de 169,5 miliarde euro în credite de angajament și 170,6 miliarde euro în credite 
de plată. Cifrele detaliate vor fi disponibile ulterior. 

Deputații europeni au reușit să crească finanțarea pentru programe și politici precum programul de 
cercetare Orizont Europa (+100 de milioane euro peste nivelul Comisiei proiect de buget) și programul 
LIFE pentru mediu și acțiune climatică (+47,5 milioane euro). 

Programul pentru piața unică este completat cu 30 de milioane euro (inclusiv 10 milioane euro pentru 
sectorul turismului), iar Parchetul European cu 3,8 milioane euro, protejând banii contribuabililor 
europeni de criminali. 

Tinerii și sănătatea 

Conform Parlamentului, a fost majorat și bugetul programului Erasmus+ cu 35 de milioane euro. 
EU4Health a fost, de asemenea, impulsionat, cu alte 51 de milioane euro pentru a construi o Uniune 

Europeană a Sănătății puternice și pentru a face sistemele naționale de sănătate mai rezistente. 

Ajutor umanitar, migrație, asistență externă 

Instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională (NDICI - Global Europe) a fost 
completat cu 190 de milioane de euro, cu un accent deosebit pe combaterea pandemiilor, inclusiv prin 

vaccinări. 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27547/bugetul-ue-pentru-2022-alocari-suplimentare-pentru-programele-orizont-erasmus
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Ajutorul umanitar a fost suplimentat cu 211 milioane euro, pentru a permite Rezervei de solidaritate și 
ajutor de urgență să poată acoperi nevoile sporite ale Fondului de solidaritate al UE în legătură cu 

catastrofele naturale din UE. 

Ca parte a acordului general, au fost de asemenea convenite proiectele de buget rectificativ 5 și 6, care 
se concentrează pe ajutorul acordat refugiaților sirieni din Turcia și regiune și finanțarea a 200 de 
milioane de doze de vaccinare prin mecanismul COVAX. 

Pașii următori 

După ce Consiliul a adoptat în mod oficial acordul, acesta va fi supus aprobării Comisiei pentru bugete, 
apoi votat în plen în Parlamentul European (în timpul sesiunii din noiembrie de la Strasbourg) și semnat 

în lege de președintele acestuia. 

Aproximativ 93% din bugetul UE este destinat cetățenilor, regiunilor, orașelor, fermierilor și 
întreprinderilor. 

Sursa: Parlamentul European 

  

CONSULTĂRI 

Noi versiuni pentru Programele Operaționale Sănătate, respectiv Asistență Tehnică 2021-
2027 

UPDATE 15.11.2021: Versiunile actualizate ale Programelor Operaționale 2021-2027 sunt 

prezentate pentru consultare publică. Partenerii de dialog pot transmite observații până la data de 26 
noiembrie 2021, la adresa pos@mfe.gov.ro, pentru PO Sănătate, respectiv poat@mfe.gov.ro, pentru 
PO Asistență Tehnică. 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat noi versiuni ale Programului Operațional 
Sănătate, precum și Programului Operațional Asistență Tehnică, aferente perioadei de programare 2021-
2027. 

Programul Operațional Sănătate include 7 priorități, respectiv: 

 Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor oferite în 
regim ambulatoriu; 

 Servicii de reabilitare, paliație și îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de 
îmbătrânire a populației, impactului dizabilității și profilului epidemiologic al morbidității; 

 Creșterea eficacității sistemului medical pentru prevenție, diagnostic și tratament precoce al 

bolilor prioritare prin investiții în servicii și infrastructură; 

 Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești publice noi cu impact 
teritorial major; 

 Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical; 

 Digitalizarea sistemului medical; 

 Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de 
investigare, intervenție, tratament. 

Descarcă varianta POS la 11 noiembrie 2021 

Programul Operațional Asistență Tehnică are drept scop asigurarea unui proces de implementare 
eficientă și eficace a fondurilor în România și cuprinde următoarele priorități: 

 Asigurarea funcționării sistemului de coordonare și control al fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ și 
gestionarea PO; 

 Îmbunătățirea capacității de coordonare, gestionare și control şi asigurarea transparenţei 
fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ. 

mailto:pos@mfe.gov.ro
mailto:poat@mfe.gov.ro
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/33739
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Descarcă varianta POAT la 15 noiembrie 2021 

Conform MIPE, alocările menționate în documentele programelor sunt indicative, acestea putând suferi 
modificări in urma procesului de negociere cu Comisia Europeană. 

Sursa: MIPE 

  

APELURI – FINANȚĂRI 

Lansarea unei noi sesiuni pentru Programul Rabla pentru Electrocasnice! 

Începând de astăzi, 19 noiembrie 2021, ora 10:00, Administrația Fondului pentru Mediu organizează 
o nouă sesiune pentru Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice 
uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. 

Cea de-a doua ediție de anul acesta a programului se va desfășura la fel ca prima, respectiv etapizat. 

Persoanele fizice au la dispoziție 7 zile în vederea înscrierii în program prin crearea contului de utilizator 
în aplicația informatică. 

După înscrierea solicitanților prin crearea conturilor de utilizator, demarează etapele de selecție, în 

aplicația informatică, a voucherelor aferente echipamentelor noi. 

Perioada de derulare a unei etape de selecție a voucherelor dintr-o categorie este de 7 zile sau până la 
epuizarea bugetului alocat etapei respective. 

Bugetul alocat în anul 2021 pentru noua etapă a Programului este de 34 milioane lei. 

Echipamentele incluse în program și sumele aferente fiecărui echipament sunt: 

 400 de lei pentru mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător având cel puțin noua clasa 
energetică C; 

 400 de lei pentru mașini de spălat vase având cel puțin noua clasa energetică D; 

 400 de lei pentru aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, 
cu eficiență energetică la răcire cel puțin A++; 

 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel 
puțin noua clasă energetică E; 

 400 lei pentru televizoare având cel puțin noua clasă energetică G; 

 400 lei pentru uscătoare de rufe cu eficiență energetică cel puțin A++; 

 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an; 

 500 de lei pentru laptopuri; 

 300 de lei pentru tablete. 

Sursa: AFM 

* 

Tichete pentru suport educațional pentru 431.000 de elevi 

Preșcolarii și școlarii din ciclul primar și gimnazial, care provin din familii cu venituri modeste, vor primi 
tichete sociale pentru sprijin educațional, în valoare de 500 lei fiecare, a anunțat MIPE ieri, 18 noiembrie 

2021. 

Cererea de finanțare aferentă derulării acestui program social a fost aprobată, bugetul proiectului fiind 
suplimentat de la 130 milioane la 216,26 milioane lei, astfel încât de această facilitate să beneficieze 

cât mai mulți copii. 

Sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru categoriile de elevi cei mai 
defavorizați este un proiect implementat de MIPE, în parteneriat cu Ministerul Educației și finanțat prin 

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/33750
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Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020, având o alocare de 216,26 
milioane lei și 431.000 beneficiari finali eligibili. 

Tichetele sociale în format electronic oferă beneficiarilor posibilitatea alegerii rechizitelor școlare pentru 

copiii care frecventează o unitate de învățământ de stat – grădiniță sau școală generală, programul 
urmând să fie implementat pe parcursul a 2 ani școlari. 

Context 

Conform OUG nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai 
defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru 
sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a 

acestora, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii Schemei Naționale de Sprijin pentru Elevii 
cei mai Defavorizați sunt: 

 copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar – copiii preșcolari înscriși în 
învățământul de stat care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional acordat 

copiilor din familii defavorizate, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în 
învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar/gimnazial – copiii înscriși în 
învățământul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în 

programul național de rechizite școlare, conform Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind 
acordarea de rechizite școlare în anul școlar 2001-2002, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar 

pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de 
bază minim brut pe țară. 

Sursa: MIPE 

* 

Schema de ajutor pentru sectorul apicol, aprobată de Executiv 

În Ședința Guvernului din 17 noiembrie 2021 a fost aprobată Hotărârea privind schema „Ajutor de 
minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile 
manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol". 

Prin aprobarea actului normativ se reglementează acordarea unui ajutor de minimis apicultorilor de 23,7 
lei/familia de albine, pentru un număr de 2.246.866 familii de albine. 

Scopul acestui ajutor este susținerea activității în sectorul apicol pentru compensarea efectelor 
fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra 

sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producție. 

Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis este de 53.250.724 lei, reprezentând 
10.763.157,96 euro la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 

2021, respectiv 4,9475 lei pentru un euro. 

Sursa de finanțare este bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar perioada de depunere a cererilor şi documentelor însoțitoare este 

cuprinsă între a doua zi lucrătoare după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și 26 noiembrie 2021. 
Schema se derulează prin centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, iar 
termenul de plată este 31 decembrie 2021. 

Sursa: MADR 

* 

Schema HoReCa: Tutorial pentru accesarea deciziei de acceptare de principiu 

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a publicat ieri, 16 noiembrie 2021, tutorialul 
aferent accesării deciziei de acceptare de principiu de către beneficiarii Măsurii HoRecA în cadrul 
sistemului informatic integrat pentru înscrierea IMM-urilor afectate de impactul economic al pandemiei 

COVID-19, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile și de alte forme de ajutor de stat. 
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Conform MEAT, beneficiarii vor primi notificarea de admitere pe adresa de e-mail a reprezentantului 
legal (înregistrată în platforma granturi.imm.gov.ro în secțiunea Profilul meu) și în 

secțiunea Notificări din aplicația electronică de înscriere. 

Pentru a vizualiza decizia, beneficiarul va selecta persoana juridică înrolată (firma, societatea, etc) 
pentru care a depus cerere de finanțare din meniul entității juridice și va accesa modulul Depunere. 

Ulterior, decizia de admitere va fi disponibilă în Cereri transmise, în Documente (alături de formularul 

de depunere, recipisă, și alte documente, după caz). Aceasta poate fi descărcată de beneficiar prin 
apăsarea butonului Descarcă. 

Acțiunea descărcării cu succes a fișierului este marcată prin afișarea unui mesaj de tipul: „Fișierul a fost 

descărcat cu succes”. 

Descarcă tutorialul 

Context 

MEAT a transmis ieri faptul că a început procesul de transmitere a deciziilor de acceptare de principiu la 

finanțare, cu o pro-rată de 100%. Conform Ministerului, în aceasta etapă contractul nu este disponibil la 
descărcare, iar aplicanții care nu sunt de acord cu suma aprobată în urma evaluării pot depune 
contestație în termen de 5 zile de la data notificării. 

Sursa: MEAT 

* 

Start ONG: Atingerea nevoilor persoanelor vârstnice din mediul urban și organizarea de 
activități culturale nonformale, printre proiectele câștigătoare ale ediției din noiembrie 

11 organizații neguvernamentale și o instituție de învățământ au fost selectate câștigătoare în cadrul 

penultimului apel din cadrul Programului Start ONG, lansat la 1 noiembrie 2021. 

Deoarece a fost o lună specială în care organizațiile, fundațiile, instituțiile și grupurile informale au putut 
aplica doar la pragul I (corespunzător plafonului <1.000 de euro), Start ONG a dublat numărul de 

proiecte finanțate, bugetul proiectelor câștigătoare în această lună fiind de 11.833 de euro, se arată în 
anunțul oficial. 

 

Dintre activitățile proiectelor câștigătoare se numără: dăruirea de pachete familiilor nevoiașe, 
dezvoltarea competențelor antreprenoriale și skill-urilor conexe, dezvoltarea de competențe și utilizarea 

de metode și instrumente moderne în cadrul activităților educaționale, atingerea nevoilor persoanelor 
vârstnice din mediul urban, organizarea de activități culturale nonformale, crearea unui spațiu-resursă 

https://granturi.imm.gov.ro/
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/33754
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27710/horeca-solicitantii-vor-primi-incepand-de-astazi-notificari-cu-privire-la-procesul-de-evaluare
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pentru tânăra generație de tinere adulte, interesate de feminism și de a activa în sfera egalității de gen 
și altele. 

Statusul fiecărui aplicant din luna noiembrie este disponibil aici. 

Reamintim faptul că programul se desfășoară prin intermediul unor runde succesive de apeluri de 
proiecte lansate în fiecare lună, pe data de 1, începând cu ora 09:00, pe parcursul anului 2021 până în 
luna decembrie inclusiv, astfel că persoanele care nu au reușit să aplice în cadrul apelului din 

noiembrie, pot aplica până în decembrie 2021. 

Astfel, perioada de depunere a proiectelor în cadrul ultimului apel din acest an va fi redeschisă la 
1 decembrie 2021, ora 09:00. 

Pentru mai multe informații puteți consulta rubrica noastră de alte finanțări. 

Sursa: www.startong.ro  

* 

ONG-urile și instituțiile de învățământ pot aplica pentru granturi de până la 15.000 de dolari 
în cadrul Programului anual de finanțări al Ambasadei SUA la București! 

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, Biroul de Diplomație Publică, a anunțat Programul 
anual de finanțări prin acordarea de granturi mici în anul fiscal 2022. 

În cadrul programului pot aplica: 

 Organizații non-profit înregistrate, inclusiv grupuri de reflecție și organizații ale societății 
civile/non-guvernamentale cu experiență în programare 

 Instituții de învățământ non-profit sau guvernamentale 

 Instituții guvernamentale 

Propunerile trebuie să urmărească consolidarea relațiilor culturale dintre Statele Unite ale Americii și 
România prin schimburi educaționale și programe culturale care evidențiază valorile comune și 

promovează cooperarea bilaterală. 

Printre ariile prioritare se numără promovarea păcii și securității regionale și 
internaționale, promovarea standardelor euro-atlantice de democrație, stat de drept și 
incluziunea minorităților, precum și consolidarea economiei transatlantice, prin promovarea 

antreprenoriatului. 

Valoarea granturilor poate varia de la un minim de 5.000 de dolari la un maximum de 15.000 de dolari. 

Pentru mai multe informații puteți consulta secțiunea noastră de alte finanțări. 

Sursa: Ambasada SUA în România 

* 

Green Track Stops: Apel pentru propuneri de evenimente dedicat tinerilor privind 
biodiversitatea și natura 

On The Green Track (Pe traseul verde) este campania Uniunii Europene pentru tineri referitoare la 

biodiversitate și natură, organizată în colaborare cu Rețeaua Globală a Tineretului pentru Biodiversitate 
(Global Biodiversity Youth Network – GYBN), care va fi implementată în primăvara anului 2022, în 
anticiparea etapei a doua a Conferinței ONU a părților la Convenția privind diversitatea biologică, COP15-
CBD. 

The Green Track Stops sunt evenimente și activități organizate de către tineret pentru tineret în 
întreaga UE. 

Apelul la evenimente este deschis până inclusiv în 10 decembrie și este o invitație adresată cetățenilor, 

artiștilor, oamenilor de știință tineri și organizațiilor de tineret din UE de a se alătura călătoriei și a 
contribui la dezbatere într-un mod pertinent. 

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/33753
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/422/kaufland-romania-si-asociatia-act-for-tomorrow-start-ong-editia-2021
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/550/ambasada-s-u-a-la-bucuresti-programul-anual-de-finantari-prin-acordarea-de-granturi-mici-in-anul-fiscal-2022
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Evenimentele se pot desfășura oriunde pe teritoriul celor 27 de state membre ale UE în perioada martie-
mai 2022, în perioada premergătoare Conferinței COP15 privind biodiversitatea. 

Cine este eligibil pentru înscrierea și organizarea unui eveniment? 

Un popas pe traseul verde: 

 se poate organiza de către persoane cu vârsta între 18 și 30 de ani sau de către organizații, 
rețele și comunități de tineret din cele 27 de state membre ale UE; 

 trebuie să aibă loc în perioada cuprinsă între martie și mai 2022; 

 vizează una dintre temele următoare: 

o natura/biodiversitatea; 

o economia circulară; 

o zero poluare; 

o stil de viață; 

o aspecte generale; 

o altă temă; 

 poate avea formatul de conferință, reuniune, atelier, webinar, instructaj, hackathon, spectacol 
sau orice alt format sau activitate; 

 se poate desfășura online, offline sau ca eveniment hibrid; 

 se desfășoară în UE, în orice limbă a UE; 

 este cu intrare liberă; 

 urmărește să atragă și să implice cetățenii tineri. 

Context 

Campania face parte din strategia UE de comunicare înainte de COP15 și se va număra printre 
inițiativele emblematice din cadrul Anului European al Tineretului, bazându-se, ca atare, pe abordarea 

„pentru și de către tineri” de la început până la sfârșit. 

Pentru mai multe detalii privind înscrierea sunt disponibile aici. 

Înscrierile se pot face completând formularul de înscriere. 

Sursa: Comisia Europeană 

  

DIN ACTUALITATEA EUROPEANĂ 

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie: 161,5 milioane EUR pentru sprijinirea schimburilor de 
personal implicat în cercetare și pentru cofinanțarea de programe de formare 

Comisia a anunțat noi cereri de propuneri în cadrul componentelor privind schimburile de personal Marie 

Skłodowska-Curie (MSCA) și cofinanțarea de programe regionale, naționale și internaționale (COFUND). 

Cererea de propuneri COFUND din 2021, cu un buget total de 89 milioane EUR, 

se va încheia la 10 februarie 2022, iar cererea de propuneri din 2021 privind 

schimburile de personal, cu un buget de 72,5 milioane EUR, se va încheia la 9 
martie 2022. 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și 
tineret, a declarat: „Cercetătorii sunt viitorul științei în Europa. Pandemia ne-a 

arătat, încă o dată, cât de importanți sunt cercetătorii cu înaltă calificare. 

https://ec.europa.eu/environment/thegreentrack_ro
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GreenTrackStops2022
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/staff-exchanges
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/cofund
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Aceste două cereri de propuneri lansate astăzi le oferă cercetătorilor, instituțiilor, regiunilor și țărilor 
oportunități excelente de stimulare a cercetării în Europa.” 

MSCA COFUND oferă finanțare organizațiilor din statele membre ale UE sau din țările asociate la 

programul Orizont Europa pentru programe doctorale și postdoctorale noi sau existente. Acțiunea 
sprijină formarea și dezvoltarea carierei prin mecanisme de cofinanțare și promovează condiții de muncă 
excelente pentru cercetători, formare durabilă și mobilitate internațională, interdisciplinară și 

intersectorială. Schimburile de personal MSCA sprijină schimburile internaționale și intersectoriale pe 
termen scurt de membri ai personalului implicați în activități de cercetare și inovare. 

Scopul este dezvoltarea de proiecte de colaborare durabile între diferite organizații din sectorul academic 

și cel neacademic (în special IMM-uri), cu sediul în Europa și în afara acesteia. Cererile de propuneri se 
succed adoptării programului de lucru Orizont Europa 2021-2022. Acțiunile Marie Skłodowska-
Curie reprezintă programul emblematic de finanțare al UE, din cadrul programului Orizont 

Europa Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• , pentru educație doctorală și 

formare postdoctorală excepționale. Acestea contribuie la excelența în cercetare, la stimularea creării de 

locuri de muncă, a creșterii și a investițiilor prin înzestrarea cercetătorilor cu noi cunoștințe și 
competențe, precum și la stimularea cooperării în materie de cercetare la nivel transfrontalier, 
intersectorial și interdisciplinar. 

MSCA finanțează, de asemenea, dezvoltarea unor excelente programe de formare doctorală și 
postdoctorală și proiecte de cercetare în colaborare la nivel mondial. Mai multe informații sunt 
disponibile aici.  

* 

Normele UE au dus la un răspuns mai ferm în materie de justiție penală împotriva 
terorismului și la mai multe drepturi pentru victime, dar există în continuare provocări 

Ieri, 18 noiembrie, Comisia publică un raport de evaluare a normelor UE privind combaterea terorismului 

(Directiva 2017/541).  

 

În ansamblu, ca urmare a directivei, statele membre și-au consolidat 

abordarea asupra terorismului din punctul de vedere al justiției penale. 
Existența unor standarde minime pentru definirea și sancționarea 
infracțiunilor de terorism în cadrul UE are o valoare adăugată clară, 

prevenind existența unor lacune juridice care ar putea fi exploatate de 
teroriști. 

Directiva a contribuit, de asemenea, la consolidarea nivelului de asistență și protecție oferit victimelor 
terorismului. Impactul acesteia asupra drepturilor fundamentale a fost evaluat a fi just proporționat. În 

pofida acestei evaluări pozitive, există în continuare mai multe provocări în ceea ce privește punerea în 
aplicare a normelor, iar Comisia va continua să colaboreze cu statele membre pentru a aborda aceste 
aspecte. 

De exemplu, unele state membre raportează dificultăți în dovedirea intenției de a comite acte de 
terorism, în special în ceea ce privește culegerea de probe situate în afara teritoriului național. Pentru a 
aborda acest aspect, Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă vor continua să sprijine utilizarea 

informațiilor de pe câmpul de luptă pentru identificarea, depistarea și urmărirea penală a luptătorilor 
teroriști străini care se întorc, prin stabilirea celor mai bune practici, prin schimbul de informații, precum 
și prin finanțarea de proiecte. De asemenea, Comisia încurajează statele membre să utilizeze informațiile 
de pe câmpul de luptă privind persoanele suspectate de terorism pentru a crea alerte în Sistemul de 

Informații Schengen. Un alt aspect identificat în unele state membre se referă la provocările legate de 
clasificarea actelor violente de extremă dreaptă drept acte de terorism. 

În curând, Comisia le va transmite statelor membre o imagine de ansamblu a acțiunilor de combatere a 

extremismului violent de dreapta. În cele din urmă, victimele transfrontaliere ale terorismului se 
confruntă în continuare cu dificultăți în ceea ce privește primirea de asistență și protecție. Comisia 
îndeamnă insistent statele membre să desemneze puncte unice de contact pentru victimele terorismului. 

Pe lângă sprijinul pe care îl acordă statelor membre, Comisia își exercită competențele care îi revin în 
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temeiul tratatelor atunci când este necesar și a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva a 13 state membre, solicitându-le să asigure transpunerea corectă a normelor. Raportul 

urmează să fie prezentat Parlamentului European și Consiliului. 

De asemenea, Agenția pentru Drepturi Fundamentale va publica astăzi un raport mai detaliat Căutați  

traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••  care va include principalele constatări. Directiva 

este principalul instrument de justiție penală pentru combaterea terorismului în întreaga Europă. Aceasta 
include dispoziții care incriminează și sancționează infracțiunile legate de terorism, cum ar fi deplasarea 
în străinătate pentru a comite o infracțiune de terorism, întoarcerea în UE sau deplasarea în interiorul 

acesteia pentru astfel de activități, instruirea în scopuri teroriste și finanțarea terorismului, oferindu-le 
totodată victimelor terorismului dreptul la protecție, sprijin și asistență. Directiva constituie o parte 

importantă a Agendei UE privind combaterea terorismului Căutați traducerile disponibile pentru linkul  

precedentEN••• . Un document de lucru mai detaliat al serviciilor Comisiei Căutați traducerile  

disponibile pentru linkul precedentEN•••  este, de asemenea, disponibil online.  

* 

Europenii discută online în 24 de limbi străine. Și funcționează! 

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni din cadrul Conferinței privind viitorul Europei – acest 
unic și amplu exercițiu de democrație participativă desfășurat în perioada 2021/2022 – intră în a doua 
etapă, acum, în luna noiembrie. 

 

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni din 

cadrul Conferinței privind viitorul Europei – acest unic și amplu 
exercițiu de democrație participativă desfășurat în perioada 

2021/2022 – intră în a doua etapă, acum, în luna noiembrie: două 
grupuri de aproximativ  200 de europeni s-au întrunit începând cu 
luna noiembrie în cadrul unui eveniment cu desfășurare exclusivă 

online și au discutat în 24 de limbi străine despre viitorul Europei. O premieră mondială – care 
chiar a funcționat!! 

Reacțiile participanților au fost foarte bune: mulți dintre membrii grupurilor și-au exprimat recunoștința 

pentru șansa de a putea participa la un astfel de proces, atât de important, și au avut cuvinte de laudă 
pentru reușita unui astfel de eveniment, foarte complex din punct de vedere tehnic. 94% dintre 
participanții grupului 2 au răspuns că sunt foarte mulțumiți sau mulțumiți la întrebarea „cât de mulțumiți 
sunteți până acum de rezultatele întâlnirilor?”. 

Cetățeni aparținând tuturor categoriilor sociale, din toate statele membre ale UE, selectați în mod 
aleatoriu, au discutat, timp de 2,5 zile, despre diverse idei cu scopul de a formula linii directoare pentru 
recomandările finale care vor fi avizate în cadrul plenarei acestei Conferințe, pe care o vor urmări și 

instituțiile europene. În perioada 5-7 noiembrie, aproximativ 200 de europeni au dezbătut împreună o 
serie de  subiecte referitoare la munca în Europa, o economie a viitorului, o societate justă, educația în 
Europa, precum și la transformarea digitală care trebuie să fie etică și sigură. În perioada 12-14 

noiembrie, alți circa 200 de europeni s-au concentrat pe democrație și valorile acesteia, pe statul de 
drept și securitate. 

În ultimele două weekenduri ale lunii noiembrie vor avea loc alte sesiuni online în cadrul grupului 3 
(schimbări climatice/mediu, sănătate - 19-21 noiembrie) și în cadrul grupului 4 (UE în lume/migrație - 

26-28 noiembrie). Plenarele discuțiilor, care au loc în după-amiezile zilelor de vineri și duminică, 

se  transmit live pe platforma digitală multilingvă a Conferinței privind viitorul Europei. 

Europenii încă mai au posibilitatea să își împărtășească, pe platforma multilingvă, ideile pe care le au cu 

privire la politicile și activitățile UE. Acestea vor fi discutate în cadrul grupurilor și în cadrul plenarei 
Conferinței.  Alăturați-vă celor aproximativ 4 milioane de europeni care au vizitat platforma de 
discuții privind viitorul Europei și celor aproximativ 35.400 de participanți activi, implicați-vă 

în proces și contribuiți la construirea viitorului Europei, a viitorului dvs.! 

https://fra.europa.eu/en/publication/2021/combating-terrorism-rights-impact
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Faceți-vă auzită vocea! 

https://futureu.europa.eu/pages/getinvolved - #TheFutureIsYours 

* 

Siguranța rutieră: Comisia Europeană publică cifrele pentru 2020 privind accidentele rutiere, 
înainte de Ziua Mondială a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere 

În perioada premergătoare Zilei Mondiale a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere, care va fi 

duminica aceasta, Comisia Europeană a publicat ieri, 18 noiembrie, statisticile finale privind siguranța 
rutieră pentru anul 2020. 

 

În perioada premergătoare Zilei Mondiale a Comemorării 
Victimelor Accidentelor Rutiere, care va fi duminica aceasta, 
Comisia Europeană a publicat ieri, 18 noiembrie, statisticile finale 

privind siguranța rutieră pentru anul 2020, Căutați traducerile  

disponibile pentru linkul precedentEN•••  care arată că 

aproximativ 18.800 de persoane și-au pierdut viața într-un 

accident rutier anul trecut, ceea ce reprezintă o scădere anuală 
fără precedent, de 17 % față de 2019. În cazul României, în 2020, 

1646 de persoane și-au pierdut viața într-un accident rutier, ceea ce reprezintă o scădere de 12% față 

de 2019. 

Totuși, această scădere se datorează în mare parte impactului pandemiei de COVID-19, inclusiv 
consecințelor acesteia asupra mobilității. În pofida acestei scăderi considerabile, obiectivul de reducere 

cu 50 % a numărului de decese, care fusese stabilit pentru deceniul trecut, nu a fost atins. 

Prin urmare, această cifră subliniază necesitatea ca toate părțile implicate să își intensifice eforturile 
pentru ca UE să își  atingă „viziunea zero”, adică zero decese și vătămări grave pe șosele până în 2050. 

Raportul prezintă, de asemenea, o defalcare a numărului deceselor din UE în funcție de tipurile de 

utilizatori ai drumurilor și de vehiculele implicate în accidente. Rezultă că marea majoritate a deceselor 
survin în coliziuni care implică autoturisme și camioane și se subliniază necesitatea de a spori protecția 
utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, precum pietonii și bicicliștii. 

Politicile europene evoluează deja în această direcție, noile măsuri de securitate obligatorii introduse 

de Regulamentul privind siguranța generală Căutați traducerile disponibile pentru linkul  

precedentFR•••  vizând în special aceste măsuri. În plus, utilizatorii vulnerabili ai drumurilor trebuie 

luați în considerare în mod sistematic atunci când țările aplică Directiva privind gestionarea siguranței 

infrastructurii rutiere. Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentFR•••  După publicarea 

statisticilor, ieri, s-au acordat premiile anuale pentru excelență în domeniul siguranței rutiere, pentru 

diversele contribuții ale comunității membrilor Cartei Europene a Siguranței Rutiere Căutați traducerile  

disponibile pentru linkul precedentEN••• . Câștigătorul din partea României este Fundația Siguranța 

Auto Copii. Informații suplimentare sunt disponibile aici Căutați traducerile disponibile pentru linkul  

precedentEN••• .  

* 

Concurență: Comisia prezintă contribuția politicii în domeniul concurenței și a revizuirii 
acesteia la tranziția verde și digitală, precum și la o piață unică rezilientă 

Comisia Europeană a adoptat o comunicare privind o politică în domeniul concurenței pregătită 
pentru noi provocări. 

https://futureu.europa.eu/pages/getinvolved
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Comisia Europeană a adoptat o comunicare privind o politică în 

domeniul concurenței pregătită pentru noi provocări Căutați  

traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• , care stabilește 

rolul important al politicii în domeniul concurenței pentru a plasa 
Europa pe calea redresării, pentru tranziția verde și cea digitală, 

precum și pentru garantarea unei piețe unice reziliente. Comunicarea 
subliniază capacitatea intrinsecă a politicii în domeniul concurenței de 
a se adapta la noile circumstanțe ale pieței, la prioritățile de politică și 

la nevoile consumatorilor: de exemplu, astăzi, Comisia a adoptat cea 

de a șasea modificare a Cadrului temporar privind ajutoarele de stat Căutați traducerile disponibile  

pentru linkul precedentRO•••  pentru a le permite statelor membre să ofere sprijin specific 

întreprinderilor în timpul crizei provocate de coronavirus. În plus, Comisia urmărește în prezent o 
revizuire a instrumentelor politicii în domeniul concurenței pentru a se asigura că toate 
instrumentele din domeniul concurenței (controlul concentrărilor economice, controlul antitrust și 

controlul ajutoarelor de stat) rămân adecvate scopului și completează setul său de instrumente existent. 

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a 
declarat: „O punere în aplicare fermă a normelor în materie de concurență este esențială pentru ca 

întreprinderile și consumatorii să beneficieze pe deplin de avantajele pieței noastre unice. Aceasta le dă 
întreprinderilor de toate dimensiunile o șansă echitabilă de a concura. Se asigură astfel faptul că 
întreprinderile sunt incitate să ofere cele mai bune și mai inovatoare soluții pentru consumatori. De 

asemenea, aceasta le dă clienților posibilitatea de a alege produse și servicii, contribuind la lanțuri de 
aprovizionare fiabile și diverse. Acesta este motivul pentru care o politică eficientă în domeniul 
concurenței este necesară acum, mai mult ca oricând, pentru a oferi economiei europene suplețea și 

dinamismul necesare pentru a face față provocărilor cu care se confruntă. În același timp, normele în 

materie de concurență au o flexibilitate intrinsecă de adaptare. Am adoptat astăzi cea de a șasea 
modificare a Cadrului temporar privind ajutoarele de stat și suntem în plin proces de revizuire a politicii 
în domeniul concurenței, cu un domeniu de aplicare și o ambiție fără precedent.” 

De la crearea Uniunii Europene, politica în domeniul concurenței a contribuit la menținerea și stimularea 
prosperității economice a Uniunii. Punerea în aplicare fermă a normelor în domeniul concurenței a adus 
beneficii consumatorilor și întreprinderilor europene și a contribuit la dezvoltarea structurii dinamice și 

energice a economiei europene, formată din întreprinderi de toate dimensiunile. 

În prezent, Uniunea Europeană se confruntă cu noi provocări: ea trebuie să parcurgă calea abruptă către 
redresare în urma crizei provocate de coronavirus, permițând în același timp industriilor europene să își 
consolideze reziliența și să conducă dubla tranziție verde și digitală. O politică în domeniul concurenței 

eficientă și bine calibrată poate contribui la succesul acestei agende, care va necesita investiții publice și 
private extraordinare, inovare și o piață unică funcțională. 

Pentru a ilustra aceste aspecte, iată câteva exemple menționate în comunicare: 

 Pentru a contribui la răspunsul Europei la criza provocată de coronavirus și pentru a sprijini 
redresarea europeană, Comisia a adoptat cea de a șasea modificare a Cadrului temporar privind 
ajutoarele de stat, care prevede o prelungire limitată a măsurilor existente până la sfârșitul lunii iunie 
2022. Aceasta deschide calea către o eliminare treptată a măsurilor de criză, evitând în același timp 

efectele în cascadă disproporționate, și însoțește redresarea cu noi instrumente concepute pentru a 

demara și a atrage investiții private în faza de redresare (a se vedea mai multe informații aici Căutați  

traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• ). 

 Pentru a contribui la tranziția verde, viitoarele Orientări privind ajutoarele în domeniile 
climei, protecției mediului și energiei vizează sprijinirea eforturilor industriei în direcția 
decarbonizării, a circularității și a biodiversității, precum și a mobilității curate sau cu emisii zero și a 
eficienței energetice a clădirilor. 

În plus, Comisia intenționează să ofere orientări și securitate juridică pentru a permite cooperarea în 
vederea dezvoltării unor produse și procese de producție mai durabile, în cadrul actualizării 
regulamentelor orizontale de exceptare pe categorii și a orientărilor conexe. 
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 Pentru a contribui la tranziția digitală, viitoarele orientări privind ajutoarele de stat în 
domeniul rețelelor în bandă largă urmăresc să stimuleze dezvoltarea infrastructurii digitale prin 

facilitarea instalării și a adoptării de rețele în bandă largă care să răspundă nevoilor în evoluție rapidă ale 

utilizatorilor. 

În plus, Comisia a consolidat controlul achizițiilor potențial problematice din sectorul digital prin 
intermediul noilor sale orientări referitoare la aplicarea articolului 22 din Regulamentul privind 
concentrările economice. Statele membre sunt astfel încurajate să aducă la cunoștința Comisiei, în 

scopul examinării, tranzacțiile potențial problematice, chiar dacă acestea nu respectă pragurile naționale 
de notificare; acest demers îi permite Comisiei să analizeze achizițiile de societăți inovatoare care au un 
potențial competitiv dincolo de ceea ce ar indica cifra lor de afaceri, în special în sectorul digital. 

 Comisia va continua să sprijine eforturile în curs ale statelor membre de a concepe proiecte 
importante paneuropene de interes european comun (PIIEC) care depășesc împreună disfuncționalitățile 
pieței prin facilitarea inovării revoluționare și a investițiilor în infrastructură în principalele domenii 
prioritare verzi și digitale, și anume hidrogenul, cloud-ul, sănătatea și microelectronica. Viitoarea 

comunicare privind ajutoarele de stat pentru PIIEC va consolida și mai mult deschiderea PIIEC, va 
facilita participarea IMM-urilor și va clarifica criteriile pentru punerea în comun a resurselor naționale și a 
resurselor UE. 

 Pentru a contribui la reziliență prin intermediul unor piețe deschise și competitive, controlul 

concentrărilor economice la nivel european le va permite în continuare întreprinderilor să se 
extindă, garantând, în același timp, faptul că piețele rămân competitive și că lanțurile de aprovizionare 
rămân diversificate. În plus, politica antitrust le permite întreprinderilor din UE să își unească forțele 
pentru a aprofunda cercetarea și dezvoltarea, pentru a concepe, produce și comercializa produse sau 

entru a achiziționa în comun produsele sau serviciile necesare pentru activitățile lor. 

În sfârșit, având în vedere situația excepțională în ceea ce privește semiconductorii, relevanța 
acestora și dependența față de un număr limitat de furnizori într-un context geopolitic dificil, Comisia 

poate avea în vedere aprobarea de sprijin pentru acoperirea unor eventuale deficite de finanțare pentru 
crearea, în special, a unor instalații europene inedite în ecosistemul semiconductorilor. Un astfel de 
ajutor în temeiul articolului 107 alineatul (3) din TFUE ar face obiectul unor garanții solide în materie de 

concurență și, în același timp, ar asigura o distribuire pe scară largă și fără discriminare a beneficiilor în 
întreaga economie europeană. 

Pentru informații suplimentare 

Prelungirea cadrului temporar Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••  

Calendarul acțiunilor: Antitrust și concentrări economice; Ajutoare de stat Căutați traducerile disponibile  

pentru linkul precedentEN•••  

* 

Ajutoare de stat: Comisia trasează viitorul cadrului temporar pentru a sprijini redresarea 
economică în contextul pandemiei de coronavirus 

Ieri, 18 noiembrie, Comisia Europeană a decis să prelungească până la 30 iunie 2022 Cadrul temporar 

privind ajutoarele de stat (care ar fi urmat să expire la 31 decembrie 2021).  

Pentru a accelera redresarea, Comisia a decis, de asemenea, să 
introducă pentru o nouă perioadă, limitată, două noi instrumente 
menite să creeze stimulente directe pentru investiții private și măsuri 

de sprijinire a solvabilității orientate spre viitor. 

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu 
politica în domeniul concurenței, a declarat: „De la începutul 

pandemiei, cadrul temporar privind ajutoarele de stat a permis 
statelor membre să ofere sprijin specific și proporțional 
întreprinderilor aflate în dificultate, instituind totodată garanții pentru 

a menține condiții de concurență echitabile pe piața unică. Astăzi prelungim aplicarea acestuia cu șase 
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luni, până la sfârșitul lunii iunie a anului viitor. Această prelungire limitată oferă posibilitatea unei 
eliminări treptate și coordonate a măsurilor de criză, fără a se crea efecte în cascadă disproporționate, și 

reflectă previziunile de redresare puternică privind economia europeană în ansamblu. Pe de altă parte, 

vom continua să monitorizăm îndeaproape creșterea numărului de infecții cu COVID-19 și incidența altor 
riscuri la adresa redresării economice. Totodată, în scopul de a continua sprijinirea redresării, am 
introdus două noi instrumente de relansare a economiei și atragere de investiții private pentru o 

redresare mai rapidă, mai ecologică și mai digitală.” 

Având în vedere redresarea economică observată, Comisia a adoptat o prelungire limitată a cadrului 
temporar, cu încă șase luni, până la 30 iunie 2022. Acest lucru va permite statelor membre ca, acolo 

unde este necesar, să își prelungească schemele de sprijin și să se asigure că întreprinderile încă 
afectate de criză nu vor fi private brusc de sprijinul de care au nevoie. În paralel, Comisia va continua să 
monitorizeze îndeaproape evoluțiile pandemiei de COVID-19 și incidența altor riscuri pentru redresarea 
economică. 

În plus, Comisia a introdus o serie de ajustări specifice, printre care se numără două noi instrumente 
menite să contribuie la redresarea economiei europene într-un mod rezilient și durabil: 

 Măsuri de sprijin pentru investiții, care să ajute statele membre să remedieze problema 
deficitului de investiții cauzat de criză. Statele membre pot crea stimulente pentru ca întreprinderile să 

realizeze investiții și pot utiliza acest instrument pentru a accelera tranziția verde și cea digitală. Măsura 
include garanții pentru evitarea denaturărilor nejustificate ale concurenței. De exemplu, stimulentele ar 
trebui să vizeze un grup larg de beneficiari și ajutoarele să fie întrun cuantum limitat. Statele membre 

pot folosi acest instrument până la 31 decembrie 2022. 

 Măsuri de sprijin pentru solvabilitate pentru a mobiliza fonduri private care să fie puse la 
dispoziție pentru investiții în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), inclusiv în întreprinderile nou-
înființate și în întreprinderile mici cu capitalizare medie. Statele membre pot acorda garanții 

intermediarilor privați, creându-le stimulente pentru a investi în aceste tipuri de întreprinderi și a le oferi 
acestora din urmă un acces mai ușor la finanțare prin capitaluri proprii, ceea ce pentru întreprinderi este 
adesea dificil de realizat în mod individual. Acest instrument este deosebit de relevant având în vedere 
creșterea nivelului de îndatorare a întreprinderilor în timpul crizei. Statele membre pot folosi acest 

instrument până la 31 decembrie 2023. 

Pe lângă alte măsuri adoptate, Comisia: i) a prelungit de la 30 iunie 2022 la 30 iunie 2023 posibilitatea, 
acordată în temeiul cadrului temporar, ca statele membre să convertească instrumente rambursabile (de 

exemplu, garanții, împrumuturi, avansuri rambursabile) în alte forme de ajutor, cum ar fi granturile 
directe; ii) a adaptat valorile maxime ale anumitor tipuri de ajutoare proporțional cu durata prelungită; 
iii) a oferit clarificări cu privire la utilizarea dispozițiilor excepționale privind flexibilitatea din Orientările 

Comisiei privind salvarea și restructurarea; și iv) a prelungit cu încă 3 luni lista ajustată a țărilor cu 
riscuri neasigurabile pe piața privată, în contextul asigurării creditelor la export pe termen scurt (STEC) 
(de la 31 decembrie 2021 până la 31 martie 2022). 

Context 

Cadrul temporar privind ajutoarele de stat a fost adoptat la 19 martie 2020 și modificat pentru prima dată la 3 aprilie 

2020 Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• , sporindu-se posibilitățile de a oferi sprijin public 

pentru cercetarea, testarea și fabricarea de produse relevante pentru combaterea pandemiei, pentru a proteja locurile 

de muncă și pentru a sprijini în continuare economia. La 8 mai 2020 Căutați traducerile disponibile pentru linkul  

precedentRO••• , Comisia a extins a doua oară domeniul de aplicare al Cadrului temporar pentru a include măsuri 

de recapitalizare și de datorie subordonată. La 29 iunie 2020 Căutați traducerile disponibile pentru linkul  

precedentRO••• , Comisia a adoptat o a treia modificare prin care se extinde domeniul de aplicare al Cadrului 

temporar pentru a sprijini în continuare microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile nou-înființate și 

pentru a încuraja investițiile private. La 13 octombrie 2020 Căutați traducerile disponibile pentru linkul  

precedentRO••• , Comisia a prelungit Cadrul temporar până la 30 iunie 2021 (cu excepția măsurilor de 

recapitalizare, care puteau fi acordate până la 30 septembrie 2021) și a dat posibilitatea statelor membre să acopere 

o parte din costurile fixe ale întreprinderilor afectate de criză care nu erau acoperite de venituri. La 28 ianuarie 

2021 Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• , Comisia a adoptat o a cincea modificare prin care 
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se extinde domeniul de aplicare al Cadrului temporar prin majorarea plafoanelor stabilite în acesta și prin oferirea 

posibilității ca, până la sfârșitul anului 2022, anumite instrumente rambursabile să poată fi convertite în granturi 

directe. 

* 

Comisia adoptă noi propuneri menite să stopeze defrișările, să introducă inovări în 

gestionarea durabilă a deșeurilor și să asigure soluri sănătoase 

Comisia a adoptat astăzi, 17 noiembrie, trei noi inițiative care sunt necesare pentru a transpune în 
practică angajamentele asumate în cadrul Pactului verde european.  

Comisia propune noi norme menite să stopeze defrișările de care 

UE este răspunzătoare, precum și noi norme menite să faciliteze 
transferurile de deșeuri în interiorul UE pentru a promova 
economia circulară și a combate exporturile de deșeuri ilegale 

către țări terțe și transferul către acestea a provocărilor în materie 
de deșeuri. Comisia prezintă, de asemenea, o nouă Strategie 
privind solul care vizează să asigure refacerea, reziliența și 

protejarea adecvată a tuturor solurilor europene până în 2050. În 
propunerile de astăzi, Comisia prezintă instrumentele care permit 
trecerea la economia circulară, protejarea naturii și ridicarea 
nivelului standardelor de mediu din Uniunea Europeană și din 

întreaga lume. 

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a declarat: „Pentru a 
câștiga lupta purtată la nivel mondial împotriva crizei climatice și a celei legate de biodiversitate, trebuie 

să ne asumăm responsabilitatea de a acționa atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Regulamentul 
nostru privind defrișările răspunde apelurilor cetățenilor de a reduce la minimum contribuția europeană 

la defrișări și de a promova consumul durabil. Noile noastre norme care reglementează transferurile de 

deșeuri vor stimula economia circulară și vor asigura faptul că exporturile de deșeuri nu dăunează 
mediului sau sănătății umane în altă parte a lumii. Iar datorită strategiei noastre privind solul, acesta se 
va însănătoși, va fi utilizat în mod durabil și va beneficia de protecția juridică de care are nevoie.”  

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Dacă ne așteptăm ca 

partenerii noștri să adopte politici climatice și de mediu mai ambițioase, ar trebui noi înșine să punem 
capăt exportării poluării și sprijinirii defrișărilor de care suntem răspunzători. Propunerile de regulamente 
privind defrișările și transferurile de deșeuri pe care le înaintăm sunt cele mai ambițioase eforturi 

legislative depuse vreodată la nivel mondial pentru a rezolva aceste probleme. Odată cu aceste 
propuneri, ne asumăm responsabilitatea și ne respectăm angajamentele prin reducerea impactului 
nostru la nivel mondial asupra poluării și a declinului biodiversității. De asemenea, am prezentat o 

strategie inovatoare a UE privind solul, cu o agendă politică solidă, care își propune să acorde solului 
același nivel de protecție ca apei, mediului marin și aerului.” 

Comisia propune un nou regulament menit să stopeze defrișările și degradarea pădurilor de 

care UE este răspunzătoare Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• . Numai în 

perioada 1990- 2020, lumea a pierdut 420 de milioane de hectare de pădure – o suprafață mai mare 

decât cea a Uniunii Europene. Noile norme propuse ar garanta că produsele pe care cetățenii UE le 
cumpără, le utilizează și le consumă pe piața UE nu contribuie la defrișările și la degradarea pădurilor la 
nivel mondial. Principalul factor care contribuie la aceste procese este extinderea terenurilor agricole, în 

scopul producerii unor materii prime (soia, carne de vită, ulei de palmier, lemn, cacao și cafea) și a 
unora dintre produsele derivate ale acestora. 

Regulamentul stabilește norme privind obligația de diligență pe care trebuie să le respecte întreprinderile 

care doresc să introducă pe piața UE aceste materii prime, în vederea asigurării faptului că pe piața UE 
sunt autorizate numai produsele legale și care nu contribuie la defrișări. Comisia va utiliza un sistem de 
evaluare comparativă pentru a analiza țările și nivelul lor de risc de defrișări și de degradare a pădurilor 
generat de materiile prime care intră sub incidența regulamentului. 

Comisia va intensifica dialogul cu alte țări mari consumatoare și se va implica la nivel multilateral pentru 
unirea eforturilor. Prin promovarea consumului de produse care nu contribuie la defrișări și prin 
reducerea impactului UE asupra defrișărilor și a degradării pădurilor la nivel mondial, se preconizează că 
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noile norme vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră și declinul biodiversității. În fine, combaterea 
defrișărilor și a degradării pădurilor va avea impacturi pozitive asupra comunităților locale, inclusiv 

asupra celor mai vulnerabile persoane, cum ar fi populațiile indigene, care depind în mare măsură de 

ecosistemele forestiere. 

În cadrul Regulamentului revizuit privind transferurile de deșeuri Căutați traducerile disponibile  

pentru linkul precedentEN••• , Comisia își respectă promisiunea privind realizarea economiei circulare 

și reducerea la zero a poluării, propunând norme mai stricte privind exporturile de deșeuri, un sistem 
mai eficient de circulație a deșeurilor ca resursă și acțiuni hotărâte de combatere a traficului de deșeuri. 

Exporturile de deșeuri către țări care nu sunt membre ale OCDE vor fi restricționate; acestea vor fi 
autorizate numai dacă țările terțe doresc să primească anumite deșeuri și dispun de capacitatea 
necesară pentru a le gestiona în mod durabil. Transferurile de deșeuri către țările care sunt membre ale 
OCDE vor fi monitorizate și pot fi suspendate dacă generează probleme grave de mediu în țara de 

destinație. Conform propunerii, toate întreprinderile din UE care exportă deșeuri în afara UE ar trebui să 
se asigure că instalațiile care primesc deșeurile lor fac obiectul unui audit independent care să 
demonstreze că gestionează deșeurile într-un mod care nu dăunează mediului. 

În cadrul UE, Comisia propune simplificarea în mod considerabil a procedurilor în vigoare, facilitând 
reintrarea deșeurilor în economia circulară, fără a reduce nivelul de control necesar. Această propunere 
contribuie la reducerea dependenței UE de materiile prime primare și sprijină inovarea și decarbonizarea 

industriei UE în vederea îndeplinirii obiectivelor climatice ale UE. Noile norme aduc, de asemenea, 
transferurile de deșeuri în era digitală, prin introducerea schimbului electronic de documente. 

Regulamentul privind transferurile de deșeuri consolidează și mai mult acțiunile de combatere a traficului 
de deșeuri, una dintre cele mai grave forme de infracțiuni împotriva mediului, deoarece transporturile 

ilegale ar reprezenta până la 30 % din transferurile de deșeuri, cu o valoare anuală de 9,5 miliarde EUR. 

Îmbunătățirea eficienței și a eficacității regimului de asigurare a respectării normelor include instituirea 
la nivelul UE a unui grup de asigurare a respectării normelor privind transferurile de deșeuri, 

împuternicirea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) să sprijine investigațiile transnaționale 
efectuate de statele membre ale UE cu privire la traficul de deșeuri și instituirea unor norme mai stricte 
referitoare la sancțiunile administrative. 

În fine, Comisia prezintă astăzi și o nouă Strategie a UE privind solul Căutați traducerile disponibile  

pentru linkul precedentEN••• , o inițiativă importantă în cadrul Pactului verde european Căutați  

traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••  și al Strategiei UE în domeniul biodiversității 

pentru 2030 Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••  care vizează combaterea 

crizei climatice și a celei legate de biodiversitate. Solurile sănătoase constituie baza a 95 % din 

alimentele pe care le consumăm, găzduiesc peste 25 % din biodiversitatea din întreaga lume și 
reprezintă cel mai mare rezervor de carbon terestru de pe planetă. În prezent, 70 % din solurile din UE 
nu se află într-o stare bună. Strategia stabilește un cadru care prevede măsuri concrete pentru 

protecția, refacerea și utilizarea durabilă a solurilor și propune un set de măsuri voluntare și de măsuri 
obligatorii din punct de vedere juridic. Această strategie vizează sporirea cantității de carbon din sol în 
terenurile agricole, combaterea deșertificării, refacerea terenurilor și a solurilor degradate, precum și 

asigurarea faptului că, până în 2050, toate ecosistemele solului vor fi sănătoase. 

În strategie se afirmă că este necesar ca în UE solul să beneficieze de același nivel de protecție ca cel 
prevăzut pentru apă, mediul marin și aer. În acest scop se va elabora o nouă propunere de act legislativ 
privind sănătatea solului, care va fi prezentată până în 2023, în urma unei evaluări a impactului și a unei 

ample consultări a părților interesate și a statelor membre. Strategia mobilizează, de asemenea, 

implicarea societală și resursele financiare necesare, sprijină schimbul de cunoștințe și promovează 
practicile durabile de gestionare și monitorizare a solului, sprijinind ambiția UE privind o acțiune 

mondială în domeniul solului. 

Pentru informații suplimentare  

Întrebări și răspunsuri referitoare la noile norme privind produsele care nu contribuie la defrișări Căutați traducerile  

disponibile pentru linkul precedentRO•••  
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Fișă informativă referitoare la noile norme privind produsele care nu contribuie la defrișări Căutați traducerile  

disponibile pentru linkul precedentRO•••  

Propunerea referitoare la noul regulament menit să stopeze defrișările și degradarea pădurilor de care UE este 

răspunzătoare. Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••  

Întrebări și răspunsuri referitoare la normele revizuite privind transferurile de deșeuri Căutați traducerile disponibile  

pentru linkul precedentRO•••  

Fișă informativă referitoare la normele revizuite privind transferurile de deșeuri Căutați traducerile disponibile pentru  

linkul precedentRO•••  

Propunerea referitoare la Regulamentul revizuit privind transferurile de deșeuri Căutați traducerile disponibile pentru  

linkul precedentEN•••  

Întrebări și răspunsuri referitoare la Strategia privind solul Căutați traducerile disponibile pentru linkul  

precedentRO•••  

Fișă informativă referitoare la Strategia privind solul Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••  

Noua Strategie a UE privind solul Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••  

* 

Conferința privind viitorul Europei: Schimbările climatice – o provocare cu multe fațete 

Reprezentanța Comisiei Europene în România în parteneriat cu Departamentul de Relații Internaționale 
și Integrare Europeană al SNSPA au organizat miercuri, 17 noiembrie, dezbaterea ‘Schimbările climatice 
– o provocare cu multe fațete’. 

Reprezentanța Comisiei Europene în România în 
parteneriat cu Departamentul de Relații 
Internaționale și Integrare Europeană al SNSPA 

au organizat miercuri, 17 noiembrie, 
dezbaterea ‘Schimbările climatice – o provocare 
cu multe fațete’ sub egida Conferinței privind 
viitorul Europei. 

Participând la eveniment alături de experți din 
diverse domenii care se confruntă cu schimbările 
climatice și sunt angrenați în procesul tranziției 

verzi, Istvan JAKAB, Consilier Economic în cadrul 
Reprezentanței Comisiei Europene în România a declarat:  ‘Schimbarile climatice reprezintă o provocare 
globală pentru care Uniunea Europeană a găsit un răspuns prin Pactul Verde European, noua strategie 

de crestere economica a UE. Direcțiile de acțiune pe diverse sectoare economice au fost detaliate în 
pachetul Fit for 55, iar implementarea acestora contribuie la limitarea emissilor de gaze cu efect de seră 
și la atingerea neutralității climatice în 2050. Această dezbatere cu studenții se poate concentra pe ceea 
ce ei consideră important în privința schimbărilor climatice și în cadrul Conferinței privind viitorul Europei 

unde pot formula propuneri legate de aceste aspecte, Comisia angajându-se să răspundă la principalele 
teme discutate în cadrul Conferinței.’ 

Informații de context 

Despre eveniment 

Evenimentul organizat în parteneriat cu Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană 
al SNSPA s-a desfășurat in format online în data de 17 noiembrie 2021, în intervalul 17:00 – 18:30 

reunind experți in domeniu pentru a dezbate despre schimbările climatice și soluții relevante pentru 
România, dar și despre angajamentul tinerilor, știind că subiectul schimbărilor climatice reprezintă una 
dintre temele principale abordate din România în cadrul Conferinței privind Viitorul Europei. 
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Ce este Conferința privind viitorul Europei, cine poate participa si cum? 

Conferința privind viitorul Europei reprezintă o ocazie unică și oportună pentru toți cetățenii europeni din 
toate categoriile sociale și de pe tot cuprinsul Uniunii, tinerii jucând un rol central în conturarea viitorului 

proiectului european, de a dezbate provocările și prioritățile Europei. Indiferent de locul de proveniență 
sau de activitate, acesta este locul în care cetățenii pot reflecta la viitorul pe care și-l doresc pentru 
Uniunea Europeană. 

Se preconizează că, până în primăvara anului 2022, conferința își va prezenta concluziile astfel încât să 
ofere orientări privind viitorul Europei. 

Pentru a participa trebuie doar să alegeți dintr-o gamă largă de subiecte și să comunicați conferinței 

opinia dumneavoastră participând la evenimente sau prin intermediul platformei: Conferinţa privind 
Viitorul Europei (europa.eu) 

* 

Corpul european de solidaritate: peste 138 de milioane EUR pentru sprijinirea activităților de 

voluntariat ale tinerilor în 2022 

Comisia a lansat astăzi, 17 noiembrie, cererea de propuneri pentru 2022 în cadrul Corpului european de 
solidaritate. 

 

Corpul european de solidaritate Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••  este un 

program al UE destinat tinerilor care doresc să participe la activități 
de solidaritate în diverse domenii, de la ajutorarea persoanelor 

defavorizate, până la acțiuni în domeniul sănătății și al mediului, în 

întreaga UE și în afara granițelor sale. Această cerere de propuneri 
introduce posibilitatea ca participanții să se implice în operațiuni de 
ajutor umanitar în întreaga lume, pentru a crea legături de 

solidaritate între organizațiile și voluntarii din țările UE și oamenii și 
comunitățile din afara Uniunii. Această nouă componentă a 
proiectelor internaționale poartă denumirea de „Corpul voluntar 

european de ajutor umanitar”. 

Cererea de propuneri contribuie la multiplicarea oportunităților de 
solidaritate pentru tineri în cursul Anului european al tineretului 2022, punând la dispoziție aproape 139 

de milioane EUR pentru a finanța proiecte de voluntariat, de solidaritate și conduse de tineri, echipe în 
domenii cu prioritate ridicată, axate pe promovarea unor stiluri de viață sănătoase și pe conservarea 
patrimoniului cultural, precum și Corpul voluntar european de ajutor umanitar. Bugetul total 

al programului „Corpul european de solidaritate” pentru perioada 2021-2027 Căutați traducerile  

disponibile pentru linkul precedentRO•••  se ridică la 1 miliard EUR. Pe parcursul celor șapte ani ai săi, 

acest program al UE va permite unui număr de cel puțin 270 000 de tineri să participe la acțiuni de 

solidaritate. 

Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, Margaritis Schinas, a declarat: 
„Solidaritatea este o valoare esențială în Uniune și în relațiile noastre cu partenerii din întreaga lume. 

Corpul european de solidaritate reprezintă, pentru tânăra generație, o ocazie de a participa la proiecte 
de voluntariat. Această experiență formatoare le oferă tinerilor posibilitatea de a ajuta comunitățile și de 
a face ceva cu adevărat important. Sunt foarte mândru de faptul că programul evoluează și că include, 
pentru prima dată, operațiuni de ajutor umanitar. Tinerii au puterea de a schimba lumea, iar Comisia 

contribuie la realizarea acestei aspirații.” 

Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Mariya Gabriel, a declarat: „Tinerii au 
multe de oferit societății. În contextul Anului european al tineretului 2022, Corpul european de 

solidaritate va constitui un instrument important pentru sprijinirea participării și a angajamentului civic 
al tinerilor și îi va ajuta să construiască un viitor mai bun, mai ecologic, mai digital și mai favorabil 
incluziunii. Programul va oferi, pentru prima dată, oportunități de a contribui la operațiunile de ajutor 
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umanitar. În anul care vine, vom mobiliza voluntarii și în cadrul unor activități și proiecte de promovare 
a unui stil de viață sănătos și a patrimoniului cultural.” 

Programul le oferă tinerilor posibilitatea de a aduce o contribuție semnificativă la societate, de a dobândi 

o experiență deosebit de valoroasă și de a-și dezvolta noi competențe. El este deschis tinerilor cu vârste 
cuprinse între 18 și 30 de ani, în cazul activităților de solidaritate care abordează provocările societale, și 
celor cu vârste între 18 și 35 de ani, în cazul activităților de ajutor umanitar. 

Corpul european de solidaritate sprijină prioritățile politice ale UE și implică organizațiile și tinerii în 
proiecte menite să le abordeze. Programul: 

 promovează incluziunea și diversitatea, urmărind să le ofere tuturor tinerilor un acces egal 
la oportunitățile oferite de Corpul european de solidaritate; 

 sprijină proiecte și activități menite să protejeze, să conserve și să consolideze habitatele 
naturale și mediul, să sensibilizeze cu privire la durabilitatea mediului și să determine schimbări 
comportamentale; 

 contribuie la tranziția digitală prin sprijinirea de proiecte și activități care urmăresc să 
stimuleze competențele digitale, să promoveze alfabetizarea digitală și să dezvolte înțelegerea riscurilor 

și a oportunităților tehnologiei digitale; 

 îi implică și îi responsabilizează pe tineri, pentru ca aceștia să devină membrii activi ai 
societății și veritabili agenți ai schimbării. 

Tinerii care doresc să participe la activitățile Corpului european de solidaritate trebuie să se înregistreze 

pe portalul Corpului european de solidaritate Căutați traducerile disponibile pentru linkul  

precedentRO••• , unde pot căuta și găsi organizații care pun în aplicare proiecte. Grupurile de tineri 

înregistrați pe portalul Corpului european de solidaritate pot solicita finanțare și pentru proiecte de 
solidaritate conduse de ei înșiși. 

Orice organism public sau privat poate solicita finanțare pentru a desfășura activități în cadrul Corpului 
european de solidaritate. Aceste organizații trebuie să obțină o etichetă de calitate, care să certifice 

faptul că sunt în măsură să desfășoare activități de solidaritate de înaltă calitate, în conformitate cu 
principiile, obiectivele și cerințele programului. Ele își pot prezenta candidatura cu ajutorul agențiilor 

naționale ale Corpului european de solidaritate Căutați traducerile disponibile pentru linkul  

precedentRO••• , situate în toate statele membre ale UE și în toate țările terțe asociate la program, 

sau, în cazul acțiunilor centralizate, cu ajutorul Agenției Executive Europene pentru Educație și 

Cultură Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••  (EACEA). 

Cererea de propuneri pentru proiecte de voluntariat și de solidaritate este deschisă până la 23 februarie 
pentru proiectele care au loc în același an și până la 4 octombrie pentru proiectele din anul următor. 

Context 

Corpul european de solidaritate funcționează ca program finanțat de UE din octombrie 2018, iar în perioada 2018-

2020 a beneficiat de un buget operațional în valoare de 375,6 milioane EUR. Programul s-a bazat pe inițiativele 

anterioare ale UE în domeniul solidarității, urmărind să ofere un punct de acces unic organizațiilor active în sectorul 

solidarității și tinerilor care doresc să contribuie la societate în domeniile care contează cel mai mult pentru ei. Ca 

urmare a succesului inițiativei, Corpul european de solidaritate își va continua activitățile și în perioada 2021-2027 și 

le va extinde pentru a contribui la furnizarea de ajutor umanitar în țările terțe. 

Pentru informații suplimentare 

Fișă informativă Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••  

Ghidul programului 2022 

Cererea de propuneri Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••  

Site web Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••  
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* 

Dezinformare: Comisia salută noi semnatari potențiali ai Codului de bune practici și ai 
recomandărilor privind un cadru de monitorizare solid 

Astăzi, 16 noiembrie, Comisia salută alți 16 semnatari potențiali care s-ar putea alătura activităților de 
elaborare a Codului de bune practici consolidat privind dezinformarea și a celor 10 recomandări 
ale ERGA, prezentate ieri, 15 noiembrie. 

Astăzi, 16 noiembrie, Comisia salută alți 16 semnatari potențiali care s-
ar putea alătura activităților de elaborare a Codului de bune practici 

consolidat privind dezinformarea Căutați traducerile disponibile pentru  

linkul precedentEN•••  și a celor 10 recomandări ale Grupului 

autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media 
audiovizuale (ERGA), prezentate ieri, pentru ca acesta să devină un 

cadru solid de monitorizare bazat pe orientările Comisiei Căutați  

traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• . 

Věra Jourová, vicepreședinta pentru valori și transparență, a declarat: Le urez tuturor noilor semnatari 
bun venit alături de noi. Singura modalitate de a combate dezinformarea este colaborarea - între 
societatea civilă, întreprinderi și autoritățile de reglementare. Avem nevoie de un cod revizuit împotriva 

dezinformării, cu un cadru de monitorizare solid, bazat pe indicatori de performanță. A sosit momentul 
ca semnatarii actuali și potențiali să realizeze ceea ce și-au propus. Singurul cod pe care îl vom accepta 
este unul puternic și ambițios, care să pună în aplicare pe deplin orientările noastre, abordând 

deficiențele codului actual. 

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a adăugat: Nu există decât o singură modalitate de a 
combate cu eficacitate dezinformarea: toate părțile implicate trebuie să conlucreze în vederea atingerii 
acestui obiectiv comun. Îi felicit pe noii parteneri care s-au alăturat astăzi: acest lucru demonstrează 

voința lor reală de a se implica și de a-și asuma angajamente semnificative. Negocierile referitoare la 
actul legislativ privind serviciile digitale avansează rapid, așadar aștept cu interes să constat că există o 
bună cooperare atât între semnatarii existenți, cât și cu cei noi, pentru a ne asigura că noul cod este 

gata înainte de adoptarea noilor norme. Recomandările ERGA, inclusiv o analiză detaliată a programului 

lunar de monitorizare a dezinformării cu privire la COVID-19 Căutați traducerile disponibile pentru linkul  

precedentEN••• , vor contribui la conturarea unei monitorizări solide a codului consolidat. 

Comisia se așteaptă ca semnatarii să se bazeze în mare măsură pe aceste recomandări și să implice 
ERGA în procesul de elaborare, în special în ceea ce privește monitorizarea codului. Comisia salută faptul 
că Twitch, Adobe, Havas, The Bright App, Neeva, Reporteri fără Frontiere, VOST Europe, 

Organizația Țărilor de Jos pentru cercetare științifică aplicată (TNO), Maldita, PagellaPolitica, 
Demagog, MediaMath, Integral Ad Science, inițiativa GARM, Crisp Thinking și Newsback s-au 
alăturat procesului de redactare ca noi viitori semnatari ai codului. Această participare extinsă va face ca 

noul Cod de bune practici să devină un instrument mai eficace în combaterea dezinformării. 

* 

UE investește peste 1 miliard EUR în proiecte inovatoare pentru decarbonizarea economiei 

Uniunea Europeană investește peste 1,1 miliarde EUR în 7 proiecte inovatoare de mare anvergură în 
cadrul Fondului pentru inovare. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2021/11/ERGA-Recommendations-for-the-new-Code-of-Practice-on-Disinformation-as-adopted-05-11-2021-1.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
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Granturile vor sprijini proiectele care vizează introducerea pe piață a 
tehnologiilor revoluționare în industriile energointensive, a 

hidrogenului, a captării dioxidului de carbon, a utilizării și stocării 

energiei și a energiei din surse regenerabile. Proiectele sunt situate în 
Belgia, Italia, Finlanda, Franța, Țările de Jos, Norvegia, Spania și 
Suedia. 

Vicepreședintele executiv Timmermans a declarat: Inovarea este 
esențială pentru a oferi soluțiile de care avem nevoie în acest deceniu 
pentru a menține nivelul încălzirii globale la 1,5 grade. Alături de 

reducerea drastică a emisiilor, inovarea ne oferă o cale către 
îndeplinirea Acordului de la Paris. Prin decizia de astăzi se acordă sprijin concret proiectelor din domeniul 
tehnologiilor curate din întreaga Europă și, astfel, aceste proiecte pot să extindă tehnologiile 
revoluționare care sprijină și accelerează tranziția către neutralitatea climatică. Pachetul „Pregătiți 

pentru 55” propune majorarea Fondului pentru inovare, astfel încât și mai multe proiecte și idei 
europene inovatoare să poată avansa în cursa inovării climatice la nivel mondial. 

Cele 7 proiecte au fost selectate pentru finanțare în cadrul primei cereri de propuneri din cadrul Fondului 

pentru inovare Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••  care vizează proiecte de 

mare anvergură, și anume proiecte cu costuri totale de capital de peste 7,5 milioane EUR. Aceste 
proiecte au fost evaluate de experți independenți în ceea ce privește capacitatea lor de a reduce emisiile 
de gaze cu efect de seră în raport cu tehnologiile convenționale și de a inova dincolo de stadiul actual al 

tehnologiei, fiind, în același timp, suficient de mature pentru a permite implementarea lor rapidă. Printre 
celelalte criterii de selecție se număra potențialul de scalabilitate și de rentabilitate al proiectelor. 

Proiectele selectate vizează o gamă largă de sectoare relevante pentru decarbonizarea diferitelor părți 
ale industriei și ale sectoarelor energetice din Europa, cum ar fi industria chimică, industria siderurgică, 

industria cimentului, rafinăriile, energia electrică și energia termică. Toate proiectele fie fac deja parte 
din centre industriale, fie lansează clustere de decarbonizare ale industriilor interconectate.  

Prezentarea pe scurt a proiectelor 

Industrii energointensive: un proiect din Suedia vizează eliminarea completă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră generate de producția de oțel prin utilizarea hidrogenului din surse regenerabile în Gällivare și 
Oxelösund. Un alt proiect, în Finlanda, va demonstra două modalități de producere a hidrogenului curat 

la o rafinărie din Porvoo, prin intermediul energiei din surse regenerabile și prin captarea CO2 și stocarea 
permanentă a acestuia în Marea Nordului. În Franța, un proiect va capta emisii inevitabile într-o fabrică 
de ciment și, în parte, va stoca CO2 din punct de vedere geologic în Marea Nordului și, în parte, îl va 
integra în beton. Pentru a reduce emisiile în producția de hidrogen și de substanțe chimice, un proiect 

din Belgia va dezvolta un lanț valoric complet de captare, transport și stocare a carbonului în portul 
Anvers. 

Energie din surse regenerabile: un proiect din Italia va dezvolta o linie-pilot la scară industrială pentru 

fabricarea de celule fotovoltaice inovatoare și de înaltă performanță în Catania. Un alt proiect din Spania 
va transforma deșeurile municipale solide nereciclabile din El Morell în metanol, un combustibil chimic de 
bază esențial și cu emisii reduse de dioxid de carbon. Un alt proiect din Suedia va crea o instalație la 

scară largă de bioenergie cu captare și stocare a dioxidului de carbon în cadrul centralei sale existente 
de cogenerare a energiei termice și electrice pe bază de biomasă din Stockholm. 

Etapele următoare 

Pentru proiectele câștigătoare încep să fie elaborate acorduri individuale de grant cu Agenția Executivă Europeană 

pentru Climă, Infrastructură și Mediu Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••  (CINEA), 

organismul de punere în aplicare a fondului. Se preconizează că acestea vor fi finalizate în primul trimestru al anului 

2022, permițând astfel Comisiei să adopte decizia corespunzătoare de acordare a grantului și să demareze procedura 

de distribuire a granturilor. 

La 26 octombrie, Comisia a lansat a doua cerere de proiecte de mare anvergură Căutați traducerile disponibile  

pentru linkul precedentRO••• , termenul-limită fiind 3 martie 2022. Toate proiectele care nu au fost câștigătoare în 

cadrul primei cereri de propuneri sunt invitate să se înscrie din nou. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1250
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1250
javascript:void(0)
https://cinea.ec.europa.eu/index_en
https://cinea.ec.europa.eu/index_en
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_5473
javascript:void(0)
javascript:void(0)


BULETINUL INFORMATIV AL INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL HUNEDOARA 

Anul  
2021 

Numărul 46 
15 – 19 noiembrie Pagina  31 

h d . p r e f e c t u r a . m a i . g o v . r o   

   

 

Pentru mai multe informații  

Proiecte de mare anvergură din Fondul pentru inovare Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••  

Site-ul web al Fondului pentru inovare Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••  

A doua cerere de proiecte de mare anvergură 

Propunere de revizuire a Directivei EU ETSCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• 

* 

Comisia salută acordul privind bugetul anual al UE pentru 2022 

Luni seara, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, pe baza unei propuneri a Comisiei 
Europene, au ajuns la un acord politic informal privind bugetul UE pentru 2022, al doilea în cadrul 

financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027 

Luni seara, 15 noiembrie, Parlamentul European și Consiliul Uniunii 
Europene, pe baza unei propuneri a Comisiei Europene, au ajuns 

la un acord politic informal privind bugetul UE pentru 2022, al 
doilea în cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2021-
2027. Acordul are ca obiect angajamente în valoare de 169,5 
miliarde EUR și plăți în valoare de 170,6 miliarde EUR. Odată 

adoptat, bugetul ar permite UE să mobilizeze fonduri semnificative 
pentru un răspuns continuu al UE la pandemia de COVID-19 și la 
consecințele acesteia, pentru a lansa o redresare durabilă, precum 

și pentru a proteja și a crea locuri de muncă. Acesta ar atrage 
investiții suplimentare într-o Europă mai verde, mai digitală și 

mai rezilientă, protejând în același timp persoanele cele mai vulnerabile din vecinătatea sa și din 

întreaga lume. 

Referitor la acordul politic de ieri, comisarul Johannes Hahn, responsabil cu bugetul și administrația, a 
declarat: Acest acord confirmă faptul că toate instituțiile sunt pregătite să ajungă la un compromis în 
interesul unui buget, care va sprijini o redresare durabilă și tranziția necesară a UE, în beneficiul tuturor. 

” 

Bugetul convenit ieri va direcționa fondurile către domeniile în care acestea pot avea cel mai mare 
impact, în funcție de nevoile cele mai importante în materie de redresare ale statelor membre ale UE și 

ale partenerilor UE din întreaga lume. 

Mai exact, s-a convenit să se aloce: 

 49,7 miliarde EUR în angajamente pentru a sprijini redresarea, stimulând investițiile în coeziunea 
economică, socială și teritorială; 

 53,1 miliarde EUR politicii agricole comune și 971,9 milioane EUR Fondului european pentru 
pescuit și afaceri maritime, pentru fermierii și pescarii din Europa, dar și pentru consolidarea rezilienței 
sectorului agroalimentar și a sectorului pescuitului și pentru asigurarea anvergurii necesare a măsurilor 
de gestionare a crizelor. 

 12,2 miliarde EUR programului Orizont Europa, pentru a sprijini cercetarea UE în domenii 
precum sănătatea, sectorul digital, industria, domeniul spațial, clima, energia și mobilitatea și 613,5 
milioane EUR Programului privind piața unică, sprijinind competitivitatea și IMM-urile, inclusiv în sectorul 
turismului; 

 839,7 milioane EUR programului „UE pentru sănătate” în vederea sprijinirii uniunii europene a 

sănătății și pentru a oferi un răspuns cuprinzător la nevoile în materie de sănătate ale cetățenilor 
europeni; 

 1,2 milioane EUR în cadrul Fondului pentru o tranziție justă pentru a asigura faptul că tranziția 
către neutralitatea climatică este benefică pentru toți și 755,5 milioane EUR în cadrul programului LIFE 
pentru sprijinirea acțiunilor în domeniul mediului și al combaterii schimbărilor climatice; 

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/large-scale-projects_en
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2021
https://ec.europa.eu/info/files/revision-eu-emission-trading-system_en
javascript:void(0)
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 2,8 miliarde EUR Mecanismului pentru interconectarea Europei, sumă destinată investițiilor într-o 
infrastructură de transport modernă, de înaltă performanță, pentru a facilita conexiunile transfrontaliere; 

 3,4 miliarde EUR programului Erasmus+, pentru a investi în tineri, și 406 milioane EUR pentru 
sectorul cultural și cel creativ, prin intermediul programului Europa creativă; 

 1,1 miliarde EUR Fondului pentru azil migrație și integrare și 809,3 milioane EUR Fondului de 
gestionare integrată a frontierelor în vederea intensificării cooperării în domeniul gestionării frontierelor 
externe, inclusiv 25 de milioane EUR pentru protecția frontierei cu Belarus, precum și în ceea ce privește 
politica în domeniul migrației și azilului, care include, de asemenea, fonduri suplimentare pentru 

angajamentele de relocare; 

 227,1 milioane EUR Fondului pentru securitate internă și 945,7 milioane EUR Fondului european 
de apărare pentru a sprijini autonomia strategică și securitatea europeană; 

 15,2 miliarde EUR pentru sprijinirea vecinilor noștri și a dezvoltării și cooperării internaționale. 
Acordul include majorări specifice pentru Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 

cooperare internațională (IVCDCI) – Europa globală (190 de milioane EUR, cu o atenție deosebită 
acordată Afganistanului și Siriei, precum și pentru programul de ajutor umanitar (211 milioane EUR) 
pentru a aborda situațiile de criză din întreaga lume. 

Defalcarea completă pe rubrici este prezentată mai jos: 

Bugetul UE pentru 2022 (în milioane EUR):     

CREDITE PE RUBRICI 
Bugetul 2022 

Angajamente Plăți 

1. Piața unică, inovare și sectorul digital 21 775,1 21 473,5 

2. Coeziune, reziliență și valori 56 039,0 62 052,8 

– Coeziune economică, socială și teritorială 49 708,8 56 350,9 

– Reziliență și valori 6 330,2 5 701,8 

3. Resurse naturale și mediu 56 235,4 56 601,8 

Cheltuieli de piață și plăți directe 40 368,9 40 393,0 

4. Migrație și gestionarea frontierelor 3 091,2 3 078,3 

5. Securitate și apărare 1 785,3 1 237,9 

6. Vecinătate și întreaga lume 17 170,4 12 916,1 

7. Administrația publică europeană 10 620,1 10 620,2 

Instrumente speciale tematice 2 799,2 2 622,8 

Total credite 169 515,8 170 603,3 

Sursă: Comisia Europeană: Cifre exprimate în milioane EUR, în prețuri curente 

Împreună cu bugetul pentru 2022, instituțiile UE au convenit să aprobe amendamentele propuse la 

bugetul 2021, astfel cum au fost prezentate de Comisie la începutul acestui an în proiectele de buget 

rectificativ 5 și 6. După finalizarea procesului de aprobare, Comisia va fi în măsură să majoreze ajutorul 
umanitar pentru refugiații sirieni din Turcia și să contribuie la accelerarea vaccinărilor la nivel mondial 
prin furnizarea unui număr suplimentar de 200 de milioane de doze pentru țările cu venituri reduse. 

În paralel cu bugetul anual pentru 2022, țările UE se vor baza în continuare pe sprijinul oferit de 
instrumentul de redresare NextGenerationEU și de Mecanismul de redresare și reziliență. 
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Comisia a adoptat în prezent evaluări pozitive ale planurilor de redresare și reziliență prezentate de 22 
de state membre. Ulterior, Consiliul a aprobat fiecare dintre aceste evaluări. Până în prezent, Comisia a 

plătit 52,3 miliarde EUR sub formă de plăți de prefinanțare către șaptesprezece state membre. 

Ce urmează? 

Bugetul anual pentru 2022 va fi acum adoptat în mod oficial de Consiliul Uniunii Europene și de 
Parlamentul European. Votul în plen, care va marca sfârșitul procesului, este programat pentru 24 

noiembrie 2021. 

Informații suplimentare 

Bugetul pe termen lung pentru perioada 2021-2027 Căutați traducerile disponibile pentru linkul  

precedentRO•••  

Planul de redresare Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••  

Bugetul anual pe 2022 Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••  

* 

Conferința privind viitorul Europei: grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni 

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

În perioada 5-7 noiembrie, aproximativ 200 de cetățeni ai UE, selectați 

aleatoriu din toate statele membre, s-au reunit pentru a doua oară online 

pentru a discuta despre o economie mai puternică, justiție socială, locuri 
de muncă/educație, cultură, tineret, sport/transformare digitală. 

Au discutat, printre altele, despre viitorul economiei și al locurilor noastre 
de muncă, în special având în vedere impactul pandemiei de COVID-19, 
despre egalitatea în fața legii, drepturi și echitate, despre educația digitală 
și securitatea cibernetică. 

Aceștia vor pregăti recomandări pentru fiecare dintre cele cinci direcții pe care le-au identificat: munca 
în Europa, o economie pentru viitor, o societate justă, învățarea în Europa și o transformare digitală 
etică și sigură. 

În perioada 12-14 noiembrie, cel de al doilea grup de dezbatere al cetățenilor europeni s-a reunit 
online pentru a doua oară, cu scopul de a discuta, în special, modalitățile de consolidare a drepturilor și 
nediscriminării, de protejare a democrației și a statului de drept, de reformare a UE, de construire a 

identității europene și de consolidare a participării cetățenilor. 

Toți europenii se pot implica și își pot împărtăși ideile cu privire la modul în care putem contura viitorul 
nostru comun pe platforma digitală multilingvă. 

Aflați mai multe aici. 

Sursa: Reprezentanța în România a Comisiei Europene https://romania.representation.ec.europa.eu/index_ro 

  

CORONAVIRUS 

Certificatul digital al UE privind COVID: Comisia adoptă decizii de echivalență pentru Georgia, 
Moldova, Noua Zeelandă și Serbia 

Recent, Comisia a adoptat patru decizii care certifică echivalența certificatelor COVID-19 eliberate de 

Georgia, Moldova, Noua Zeelandă și Serbia cu certificatul digital al UE privind COVID. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_ro
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
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https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/annual-eu-budget/all-annual-budgets/2022_ro
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https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBanc5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b2e86523345f6fa89603ed1427e6bfede84e7266/Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBanc5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b2e86523345f6fa89603ed1427e6bfede84e7266/Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
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Prin urmare, cele patru țări vor fi conectate la sistemul UE, iar 
certificatele lor privind COVID vor fi acceptate în aceleași condiții ca 

certificatul digital al UE privind COVID. În același timp, cele patru țări 

au convenit să accepte certificatul digital al UE privind COVID pentru 
călătoriile din UE în țările lor. 

Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, a declarat:Mă bucur să 

constatcă numărul țărilor care doresc să adere la sistemul UE 
continuă să crească. Prin deciziile de astăzi, 49 de țări și teritorii de 
pe cinci continente sunt conectate la Sistemul de certificate digitale 

ale UE privind COVID. Ne continuăm eforturile de consolidare a 
încrederii călătorilor că pot călători în condiții de siguranță în interiorul și în afara UE. 

Comisarul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, a declarat: După cum ne-am susținut 
partenerii în lupta împotriva pandemiei, tot astfel continuăm să conlucrăm și pentru a ne deschide în 

siguranță. Aducem vești bune înaintea reuniunii ministeriale a Parteneriatului estic. Astăzi, salut faptul 
că Georgia, Moldova și Serbia s-au alăturat sistemului nostru digital de certificate privind COVID și 
aștept cu interes ca și alți vecini să se conecteze cât mai curând posibil. 

Cele patru decizii ale Comisiei adoptate astăzi (disponibile online Căutați traducerile disponibile pentru  

linkul precedentEN••• ) vor intra în vigoare la 16 noiembrie 2021. Mai multe informații cu privire la 

certificatul digital al UE privind COVID pot fi găsite pe site-ul Căutați traducerile disponibile pentru linkul  

precedentEN•••  creat în acest scop. 

* 

 

Sursa: Reprezentanța în România a Comisiei Europene https://romania.representation.ec.europa.eu/index_ro 

 

 

Sunaţi la numărul gratuit* valabil pentru toate cele 27 de state-

membre în cursul orelor de lucru 

(9-8:30 CET în timpul săptămânii) 00 800 6 7 8 9 10 11 

sau sunaţi la numărul de telefon + 32-2-299.96.96 accesibil de oriunde 

din lume (tarif normal). 

*Anumiţi operatori de telefonie mobilă nu permit accesul la numerele cu prefixul 00800 sau taxează aceste apeluri. În unele cazuri, aceste 
apeluri pot fi taxate dacă sunt efectuate de la o cabină telefonică sau de la hotel. 
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SĂ CUPRINDĂ EXACT INFORMAŢIILE CARE PREZINTĂ 

INTERES PENTRU DUMNEAVOASTRĂ. 

SUGESTIILE REFERITOARE LA GENUL DE INFORMAŢIE PE 

CARE DORIŢI SĂ O REGĂSIŢI ÎN CUPRINSUL BULETINULUI 

INFORMATIV POT FI TRANSMISE PE ADRESA DE POŞTĂ 

ELECTRONICĂ. 

DE ASEMENEA, AVEŢI LA DISPOZIŢIE ŞI CHESTIONARUL 

DE EVALUARE A BULETINULUI INFORMATIV PE CARE ÎL 

PUTEŢI DESCĂRCA DE PE PAGINA DE INTERNET A 

INSTITUŢIEI, DE LA SECŢIUNEA  „BULETIN INFORMATIV”. 

 

 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA 

Deva, 330025, Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 28  

Tel.: 0254 211 850/1;  

Fax: 0254 215 099; 0254 215 010 

 

prefhd@prefecturahunedoara.ro; 
https://hd.prefectura.mai.gov.ro/ 

 

mailto:prefhd@comser.ro

