
 

Anul 2022  –  numărul  12  

21 – 25 martie 

 

   

  
        
 
 
 Din conținutul acestui număr: 

 

REPERE DIN AGENDA PUBLICĂ A CONDUCERII INSTITUŢIEI PREFECTULUI -  JUDEŢUL  HUNEDOARA  ÎN  

PERIOADA  21 – 25 MARTIE 2022 .............................................................................................................. 3 

SELECȚIE DE ACTE NORMATIVE APĂRUTE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI  ÎN PERIOADA 21 – 25 

MARTIE, 2022 ........................................................................................................................................... 3 

COMUNICATE DE PRESĂ ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI .................................................................... 7 
Primirea de către prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a unei delegații a Congresului SUA ............. 7 
Întâlnirea premierului Nicolae-Ionel Ciucă cu reprezentanții Federaţiei Internaţionale a Societăţilor 

de Cruce Roşie şi Semilună Roşie ................................................................................. 7 
Guvernul României începe oficial implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și 

combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă 
perioadei 2021-2023 .................................................................................................. 7 

Întâlnirea premierului Nicolae-Ionel Ciucă cu o delegație a American Jewish Joint Distribution 
Committee (JDC) și a Federației Comunităților Evreiești din România ................................ 8 

Mesajul premierului Nicolae-Ionel Ciucă cu prilejul împlinirii a 32 de ani de la înființarea Serviciului 
Român de Informații ................................................................................................... 9 

Participarea premierului Nicolae-Ionel Ciucă la reuniunea șefilor de Guvern ai statelor aliate NATO 
din Europa de Sud-Est găzduită de prim-ministrul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, la Sofia . 9 

INFORMAŢIE EUROPEANĂ .................................................................................................................... 10 

PNRR ....................................................................................................................................................... 10 
PNRR: Ghidurile solicitantului pe apelul pentru eficientizarea energetică și siguranța seismică a 

clădirilor vor fi publicate cel mai târziu lunea viitoare .................................................... 10 
Întâlnire cu reprezentanți ai MIPE pe tema crizei energetice. Apelul pentru proiecte pentru schema 

de regenerabile din PNRR se va deschide curând .......................................................... 11 

NOUTĂȚI – INFORMAȚII UTILE ..................................................................................................... 11 
Pe 28 aprilie va avea loc evenimentul de lansare al ADMA TranS4Mers, proiect dedicat IMM-urilor 

care activează în industria producătoare ..................................................................... 11 
Proiect de lege care „iartă” beneficiarii apelurilor de microgranturi și capital de lucru care au întârziat 

transmiterea rapoartelor ........................................................................................... 12 
OIPOCU Ministerul Educației solicită clarificări de la comisia de evaluare pe apelul „Educație 

nonformală în sistem outdoor” – Regiunea București-Ilfov ............................................. 12 
APIA efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor .................................. 12 
Comisia Europeană a adoptat primele programe de cooperare Interreg pentru perioada 2021-2027

.............................................................................................................................. 13 
Arderea miriștilor și resturilor vegetale condiționează acordarea sprijinului financiar din fonduri 

europene și naționale către fermieri ............................................................................ 13 
Proiect de lege pentru efectuarea de reglaje la bugetul de stat pentru fondurile de pre-aderare și 

aferente perioadei 2007-2013, aprobat de Executiv ...................................................... 14 
Wall-Street Financial Forum, 2 zile de eveniment dedicate antreprenoriatului din România. Vom 

vorbi împreună despre oportunitățile de finanțare pentru IMM-uri! ................................. 14 

CONSULTĂRI PUBLICE ........................................................................................................................... 14 
Ghidul pentru investițiile companiilor afectate de COVID-19 (măsura 4.1.1.) – din nou în consultare 

publică! ................................................................................................................... 14 

APELURI – FINANȚĂRI ...................................................................................................................... 15 
25.000 de euro în cadrul Techcelerator pentru echipe antreprenoriale cu planuri de afaceri digitale 

deep tech! ............................................................................................................... 15 
Comisia Europeană lansează o cerere specială de propuneri pentru a sprijini statele membre să 

primească refugiați din Ucraina .................................................................................. 16 

DIN ACTUALITATEA EUROPEANĂ ......................................................................................................... 16 
Dezinformare la granița războiului ..................................................................................... 16 
Comisia lansează un ghișeu unic pentru a sprijini cercetătorii din Ucraina ............................... 18 
Noi norme pentru consolidarea securității cibernetice și a securității informațiilor în instituțiile, 

organele, oficiile și agențiile UE .................................................................................. 19 



BULETINUL INFORMATIV AL INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL HUNEDOARA 

Anul  
2022 

Numărul 12 
21 – 25 martie Pagina  2 

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

   

 

 Ajutoare de stat: Comisia adoptă un cadru temporar de criză pentru a sprijini economia în contextul 
invaziei Ucrainei de către Rusia .................................................................................. 22 

Comisia acționează în direcția securității alimentare mondiale și pentru a sprijini fermierii și 
consumatorii din UE .................................................................................................. 24 

Comisia prezintă opțiuni de atenuare a impactului prețurilor ridicate la energie prin achiziții comune 
de gaze și obligații minime de stocare a gazelor ........................................................... 27 

SURE: Al treilea raport demonstrează succese continue în protejarea locurilor de muncă și sprijinirea 
redresării ................................................................................................................ 29 

Declarația comună a Comisiei Europene și a Statelor Unite privind securitatea energetică europeană
.............................................................................................................................. 31 

#UCRAINA ............................................................................................................................................... 33 
Comisia lansează o cerere specială de propuneri pentru a sprijini statele membre să primească 

refugiați din Ucraina ................................................................................................. 33 
Ucraina: Prefinanțare REACT-EU în valoare de 3,4 miliarde EUR pentru statele membre care primesc 

refugiați din Ucraina ................................................................................................. 35 
Ucraina: sprijin din partea UE menit să ajute statele membre să răspundă nevoilor refugiaților . 36 
 

 
  



BULETINUL INFORMATIV AL INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL HUNEDOARA 

Anul  
2022 

Numărul 12 
21 – 25 martie Pagina  3 

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

   

 

REPERE DIN AGENDA PUBLICĂ A CONDUCERII INSTITUŢIEI PREFECTULUI -  JUDEŢUL  HUNEDOARA  

ÎN  PERIOADA  21 – 25 MARTIE 2022 

Facem cunoscute publicului următoarele acțiuni din agenda publică a domnului Călin 

Petru MARIAN, prefectul județului Hunedoara și a subprefecților SZÉLL Lőrincz și 

Gheorghe-Bogdan URDEA: 

Eveniment Data 

Întâlnire de lucru cu reprezentantul Ocolului Silvic Hunedoara și președintele 
Consiliului Județean Hunedoara.  

21 martie  

Întâlnire de lucru cu reprezentantul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Hunedoara și președintele Consiliului Județean Hunedoara.  

21 martie  

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP 
Huneoara. 

21 martie  

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

21 martie  

Vizită de lucru în comunele Ribița, Bulzeștii de Sus și Tomești. 22 martie  

Interviu acordat postului de televiziune locală „UNU” Tv Deva. 22 martie  

Vizită de lucru în municipiul Lupeni și comuna Bănița.  23 martie 

Participare la emisiunea realizată de televiziunea  „MONDO TV”. 23 martie 

Vizită de lucru în comunele Romos, Beriu și Orăștioara de Sus. 24 martie 

Participare la ceremonia dedicată Zilei Poliției Române. 25 martie 

Cancelaria Prefectului  
  

 
SELECȚIE DE ACTE NORMATIVE APĂRUTE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI  

ÎN PERIOADA 21 – 25 MARTIE, 2022 

M. OF. NR. 270 / 21 MARTIE 2022 

→ 439 - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Ordin privind modificarea și completarea 
anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.256/2020 pentru aprobarea Procedurii 
de emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 

M. OF. NR. 271 / 21 MARTIE 2022 

→ 25 - Guvernul României - Ordonanță de urgență privind unele măsuri în domeniul fondurilor 
europene 
→ 1144/C - Ministerul Justiției - Ordin privind stabilirea categoriilor de polițiști de penitenciare 
care își desfășoară efectiv activitatea în locuri de muncă cu condiții deosebite - vătămătoare, grele sau 
periculoase, precum și durata concediului de odihnă suplimentar de care aceștia beneficiază în fiecare 
an calendaristic 
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M. OF. NR. 272 / 21 MARTIE 2022 

→ 26 - Guvernul României - Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul investițiilor publice 

M. OF. NR. 274 / 22 MARTIE 2022 

→ 27 - Guvernul României - Ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali din 

piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei 

M. OF. NR. 275 / 22 MARTIE 2022 

→ 62 - Parlamentul României - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative 
→ 63 - Parlamentul României - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
→ 368 - Guvernul României - Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru 
facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic 
Hunedoara - S.A., în insolvență, pentru anul 2022 

M. OF. NR. 277 / 22 MARTIE 2022 

→ 375 - Guvernul României - Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, a 
Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, precum și a anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea 
condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor 

de investiții finanțate din fonduri publice 

M. OF. NR. 278 / 23 MARTIE 2022 

→ 47 - Agenția Națională pentru Resurse Minerale - Ordin privind aprobarea Listei apelor 
minerale naturale recunoscute în România 

M. OF. NR. 280 / 23 MARTIE 2022 

→ 3445 - Ministerul Educației - Ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în 
învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 

M. OF. NR. 281 / 23 MARTIE 2022 

→ 64 - Parlamentul României - Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 
pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și modificarea Legii 
nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și 
liniștii publice 
→ 65 - Parlamentul României - Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății 

M. OF. NR. 282 / 23 MARTIE 2022 

→ 28 - Guvernul României - Ordonanță de urgență pentru modificarea unor acte normative 
→ 293 - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Ordin pentru modificarea Schemei 
de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat 
finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul 
specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020 

M. OF. NR. 283 / 24 MARTIE 2022 
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→ 67 - Parlamentul României - Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice 
centrale 
→ 374 - Guvernul României - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și 
Guvernul Republicii Moldova privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional 

și a celor de apeluri internaționale între cele două state, semnat la Chișinău la 11 februarie 2022 

M. OF. NR. 284 / 24 MARTIE 2022 

→ 112 - Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - Ordin privind stabilirea procedurii de 
efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi 
de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale 
- aparat central și unități subordonate, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 
2022 

M. OF. NR. 285 / 24 MARTIE 2022 

→ 30 - Guvernul României - Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru consolidarea 
capacității instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Autorității 
pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 - Transformare digitală din Planul 
național de redresare și reziliență, precum și alte categorii de măsuri 
→ 379 - Guvernul României - Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de elaborare, 
implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale 
→ 434 - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Ordin privind aprobarea 
Schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și 
reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - Renovare integrată/renovare energetică 
moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale“ 

M. OF. NR. 286 / 25 MARTIE 2022 

→ 440 - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Ordin pentru aprobarea 

Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului 

național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 
- Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, 
operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a 
clădirilor publice 
→ 20272 - Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - Ordin pentru aprobarea Procedurii 
de control al activității desfășurate de aparatul propriu și entitățile aflate în 
subordonarea/coordonarea/sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării 

M. OF. NR. 289 / 25 MARTIE 2022 

→ 441 - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației -  Ordin pentru aprobarea 
Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului 
național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 
PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență 
energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau 
aprofundată a clădirilor publice 

M. OF. NR. 290 / 25 MARTIE 2022 

→ 442 - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Ordin pentru aprobarea 
Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi 
rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 1 
- Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, 
operaţiunea A.1 - Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovarea energetică moderată) a 
clădirilor rezidenţiale multifamiliale 

M. OF. NR. 291 / 25 MARTIE 2022 
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→ 443 - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Ordin pentru 

aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național 

de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1, componenta 5 - 

Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri 

rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.2 - Renovarea energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială 

M. OF. NR. 292 / 25 MARTIE 2022 

→ 68 - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Ordin pentru modificarea anexei la 

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de 

ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite“ 

→ 292 /20300 - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene / Ministerul Cercetării, 

Inovării și Digitalizării - Ordin privind modificarea Schemei de ajutor de minimis „Ajutor de 

minimis pentru sprijinirea start-up-urilor și spinoff-urilor inovatoare“ în cadrul acțiunii 1.2.1 

„Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi 

individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de 

produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere“, axa prioritară nr. 1 

„Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și 

dezvoltării afacerilor“ din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobată 

prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului cercetării, inovării și 

digitalizării nr. 1.487/836/2021 

→ 444 - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Ordin pentru aprobarea Ghidului 

specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și 

reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, 

componenta 5 - Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență 

în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau 

aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale 

M. OF. NR. 294 / 25 MARTIE 2022 

→ 413 - Guvernul României - Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii 

de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției 

Prefectului - Județul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru trecerea 

acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul 

Hunedoara în domeniul public al municipiului Deva, precum și pentru actualizarea anexei nr. 1 la 

Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului 

→ 140 - Ministerul Sportului - Ordin privind recunoașterea oficială a practicării în România 

a ramurii de sport „Skateboard“ 

M. OF. NR. 294 / 25 MARTIE 2022 

→ 413 - Guvernul României - Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii 

de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public 
Descărcați  ADOBE READER - http://get.adobe.com/reader/  

Sursa: Monitorul Oficial al României - http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor.html 
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COMUNICATE DE PRESĂ ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 

Primirea de către prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a unei delegații a Congresului SUA 

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a primit astăzi, la Palatul Victoria, 
vizita unei delegații a Congresului SUA, condusă de către Stephen 
Lynch, președinte al Subcomisiei parlamentare pentru Securitate 
Națională, din Camera Reprezentanților. 

Discuțiile au vizat situația de securitate curentă, determinată de 
agresiunea militară rusă în Ucraina și de gestionarea valurilor de 

refugiați. 

Premierul Nicolae Ciucă a făcut o prezentare extinsă a modului în care 
România percepe situația de securitate curentă, inclusiv acțiunile militare ruse și scopurile sale. 

Prim-ministrul român a insistat pe dovada de unitate a aliaților, care prin prezența militară pe teren, aici, 
în România, oferă certitudinea angajamentelor de securitate colectivă din cadrul NATO, precum și a valorii 
Parteneriatului strategic cu SUA. Cu acest prilej, a fost subliniată și importanța dezvoltării de noi investiții 
americane în România. 

În cadrul dialogului, a fost evidențiată solidaritatea manifestată de români, societatea civilă și instituțiile 
statului în gestionarea fluxurilor de refugiați. 

Stephen Lynch a mulțumit pentru activitățile României și pentru leadershipul pe care îl oferă atât în 
sprijinirea refugiaților cât și a ucrainenilor rămași să lupte pentru apărarea țării lor. 

* 

Întâlnirea premierului Nicolae-Ionel Ciucă cu reprezentanții Federaţiei Internaţionale a 
Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie 

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă s-a întâlnit, la Palatul Victoria, cu delegația Federaţiei Internaţionale a 
Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, condusă de președintele Francesco Rocca, aflat în vizită 

oficială în România. 

Cu această ocazie, au fost stabilite noi măsuri de coordonare a eforturilor de gestionare a fluxului de 
refugiați ucraineni generat de agresiunea militară rusă. Solidaritatea și umanitatea manifestate de români, 
alături de intervenția integrată a autorităților împreună cu societatea civilă și reprezentanții organizațiilor 

umanitare internaționale au fost remarcate în cadrul dialogului. 

Premierul a subliniat deschiderea Guvernului față de sprijinul oferit de Federația Internaţională a 
Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, care s-a oferit să valorifice experiența acumulată în 
gestionarea altor valuri de refugiați și să colecteze ajutoarele la nivel internațional. Prim-ministrul a arătat 
că reacția de solidaritate este esențială în mobilizarea necesară pentru ajutorul de care au nevoie victimele 
celei mai mari tragedii cu care ne confruntăm în Europa după cel de-al Doilea Război Mondial. 

Președintele Federației a transmis mulțumiri Guvernului pentru gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina 

și intenția de a deschide un Birou care să faciliteze oferirea de resurse suplimentare Societății Naționale 
de Cruce Roșie din România. 

* 

Guvernul României începe oficial implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și 
combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă 
perioadei 2021-2023 

Prima reuniune a Comitetului interministerial pentru monitorizarea implementării Strategiei naţionale 

pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, 
aferentă perioadei 2021 – 2023, coordonat de Irina-Dumitrița Solomon, secretar de stat în cadrul 
Cancelariei Prim-Ministrului, a avut loc astăzi, 22 martie 2022, la Palatul Victoria. 

În deschiderea reuniunii, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mircea Abrudean, a precizat că Executivul este 
pe deplin angajat în lupta pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului 
instigator la ură, iar implementarea, cu succes, a Strategiei naționale, reprezintă o prioritate. 
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„Strategia națională pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi 
discursului instigator la ură reprezintă un instrument esențial, mai ales în actualul context în care asistăm 
la o intensificare a teoriilor conspiraționiste și a mesajelor revizioniste, precum și la proliferarea, în special 
în mediul online, a mesajelor antisemite, rasiste sau xenofobe” a afirmat Șeful Cancelariei Prim-Ministrului. 

Reprezentantul special al Guvernului României pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea 
antisemitismului și xenofobiei, Alexandru Muraru, a subliniat că, la finalul perioadei de implementare a 
Strategiei naționale, este esențial ca România să aibă informații complete despre amploarea 
antisemitismului, xenofobiei și radicalizării din societatea românească. Totodată, a menționat că și în 
perioada următoare vor continua să existe întâlniri între reprezentanții Cancelariei Prim-Ministrului și cei 
ai Corpului Diplomatic, respectiv ai instituțiilor și structurilor cu atribuții în domeniu. 

Secretarul de Stat Irina-Dumitrița Solomon a declarat că Strategia națională nu trebuie să rămână o țintă 

asumată doar la nivel discursiv și a reiterat importanța pe care Guvernul României o acordă implementării 
Strategiei naționale, mai ales prin coordonarea de la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului. De asemenea, a 

precizat că îndeplinirea celor 36 de acțiuni incluse în Planul aferent Strategiei depinde de gradul de 
implicare al tuturor actorilor responsabili. 

În cadrul întâlnirii, participanții au prezentat informări cu privire la stadiul demersurilor întreprinse, până 
la momentul actual, pentru implementarea Strategiei, raportul anual cu privire la progresul înregistrat 
urmând a fi publicat în luna mai 2022, la împlinirea unui an de la adoptarea Strategiei. 

La reuniunea Comitetului interministerial au participat reprezentanții ministerelor și instituțiilor care au 
calitatea de membru – Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, 
Ministerului Educației, Ministerului Culturii, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Sportului, 
Secretariatului General al Guvernului, Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România 
„Elie Wiesel“, Agenției Națională pentru Romi. 

Informații de background 

În data de 13 mai 2021, Guvernul României a adoptat, prin Hotărâre de Guvern, prima Strategie națională 
pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, 
aferentă perioadei 2021-2023 și Planul de acțiune aferent, iar în data de 28 februarie 2022, a fost înființat, 

prin Decizia Prim-Ministrului nr. 173/28.02.2022, Comitetul interministerial pentru monitorizarea 
implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, 
radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023. 

* 

Întâlnirea premierului Nicolae-Ionel Ciucă cu o delegație a American Jewish Joint Distribution 
Committee (JDC) și a Federației Comunităților Evreiești din România 

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație condusă 
de CEO-ul American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), doamna Ariel Zwang, la care a participat 
și președintele Federației Comunităților Evreiești din România (FCER), domnul Silviu Vexler. 

În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte legate de situația refugiaților din Ucraina, dezvoltarea vieții 
evreiești din România și sprijinul Guvernului pentru proiectele inițiate de comunitățile evreiești. 

CEO-ul American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), doamna Ariel Zwang, i-a transmis premierului 
Nicolae-Ionel Ciucă felicitări pentru modul în care sunt primiți și sprijiniți refugiații din Ucraina în toate 

punctele de trecere. O discuție aprofundată a avut loc referitor la punctul de trecere a frontierei de la Siret, 
respectiv centrul de primire a refugiaților organizat de JDC-FCER și măsurile implementate pentru 
ajutorarea refugiaților care tranzitează România. În mod distinct, a fost evidențiată situația celor peste 
200 de orfani din Ucraina, aduși în România de FCER, cu susținerea Guvernului. 

În contextul discuției privind situația comunităților evreiești din România și dezvoltarea vieții evreiești, 
șeful Executivului a subliniat poziția sa fermă în favoarea unor măsuri concrete menite să prevină și să 
combată antisemitismul, xenofobia, radicalizare și discursului instigator la ură, a adresat felicitări FCER 
pentru succesul programelor implementate până în prezent și a salutat colaborarea constantă dintre 
Guvern și Comunitățile Evreiești. 

Membrii delegației i-au mulțumit prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciucă pentru sprijinul acordat de Guvern 
programelor desfășurate de FCER, în special celor de asistență socială și medicală dedicată 
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supraviețuitorilor Holocaustului, dar și pentru susținerea demersurilor de reabilitare și promovare a 
patrimoniului religios al comunităților evreiești. 

Au fost trecute în revistă cu acest prilej și o serie de proiecte pe care Federația Comunităților Evreiești din 
România le are în desfășurare, cum este cel al realizării unui Memorial dedicat eroilor evrei care au luptat 

în Primul Război Mondial pentru România deși nu aveau cetățenia țării. 

* 

Mesajul premierului Nicolae-Ionel Ciucă cu prilejul împlinirii a 32 de ani de la înființarea 
Serviciului Român de Informații 

Parte a Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, Serviciul Român de 
Informații și-a consolidat misiunea de pilon al siguranței naționale în cei 32 de ani de activitate, prin 
profesionalism și capacitatea permanentă de modernizare și adaptare. 

Situația complexă generată de agresiunea militară rusă din Ucraina, suprapusă gestionării pandemiei 
COVID-19, aduce în atenție noi provocări. Garantarea siguranței cetățeanului are o înțelegere extinsă în 
acest context și necesită soluții care să ofere securitate și protecție în plan social, economic, dar și în ceea 
ce privește spațiul cibernetic și informațional.  

Prin Programul de Guvernare, ne-am asumat ca în centrul proiectelor și acțiunilor noastre să fie cetățeanul, 
iar acest obiectiv este imperativ să se reflecte în toate domeniile de activitate. Așteptările și preocupările 
firești ale oamenilor trebuie să se regăsească în acțiunile statului român și să primească răspuns adecvat.  

Contextul actual de securitate implică extinderea preventivă și graduală a umbrelei de securitate și 
protecție a cetățenilor români, prin acțiuni coordonate ale instituțiilor.  

Salut demersurile Serviciului Roman de Informații pentru cunoașterea, prevenirea și contracararea 
vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor la adresa securității cibernetice a României. Aceste acțiuni 
trebuie continuate în deplină concordanță cu respectarea drepturilor cetățenilor și a valorilor fundamentale 
ale societății democratice. 

Felicit Serviciul Român de Informații pentru dedicare și profesionalism! 

Doresc mult succes misiunilor de asigurare a securității cetățenilor și statului român! 

La mulți ani, SRI! 

Nicolae-Ionel Ciucă, 

Prim-ministru al României 

* 

Participarea premierului Nicolae-Ionel Ciucă la reuniunea șefilor de Guvern ai statelor aliate 

NATO din Europa de Sud-Est găzduită de prim-ministrul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, la 
Sofia 

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă va participa mâine la reuniunea șefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din 
Europa de Sud-Est, găzduită de prim-ministrul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, la Sofia. 

„Întâlnirea de mâine va oferi prilejul de a aprofunda consultările asupra consecințelor invaziei Rusiei în 
Ucraina și a securității din Europa de Sud-Est. Aceste discuții au loc la momentul potrivit având în vedere 

că sunt organizate imediat după summitul NATO de la Bruxelles, de săptămâna trecută, la care am 

participat împreună cu președintele României, Klaus Iohannis”, a afirmat premierul Nicolae-Ionel Ciucă. 

În cadrul sesiunii plenare vor fi abordate teme legate de modul în care invazia rusă din Ucraina va afecta 
securitatea regională pe termen scurt, mediu și lung, precum și modalitățile de consolidare a coordonării 
și cooperării în Europa de Sud-Est. 

În contextul reuniunii de la Sofia, șeful Executivului va avea întrevederi bilaterale cu prim-ministrul 
Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, omologul său din Muntenegru, Zdravko Krivokapić, precum și cu premierul 

Republicii Macedonia de Nord, Dimitar Kovačevski. 

Sursa: Guvernul României - https://gov.ro/ro/media/comunicate 
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INFORMAŢIE EUROPEANĂ 

 

Președinția franceză a Consiliului UE: 1 ianuarie-30 iunie 2022 

Prioritățile președinției franceze se reflectă în deviza acesteia: „Relansare, putere, 
apartenență”: 

• relansare, pentru a permite Europei să sprijine tranziția ecologică și cea 
digitală 

• putere, pentru a apăra și promova valorile și interesele noastre 

• apartenență, pentru a construi și dezvolta o viziune europeană comună, 
prin cultură, prin valorile noastre și prin istoria noastră comună 

Potrivit discursului președintelui Franței, Emmanuel Macron, din 9 decembrie 2021, în 
care a prezentat prioritățile președinției franceze, activitățile președinției se vor axa pe 
trei domenii principale: 

• urmărirea unei agende pentru suveranitatea europeană, prin care se 
înțelege capacitatea Europei de a exista în lumea de astăzi și de a-și apăra 
valorile și interesele 

• construirea unui nou model european de creștere 

• crearea unei Europe mai „umane” 

Site-ul președinției franceze: https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/ 

Dacă ar trebui să rezum într-o singură propoziție obiectivul acestei președinții de la 1 ianuarie până la 30 iunie 
2022, aș spune că trebuie să trecem de la o Europă a cooperării în interiorul frontierelor noastre la o Europă 

puternică la nivel mondial, pe deplin suverană, liberă să facă alegeri proprii și stăpână pe soarta sa. 

- Emmanuel Macron, președintele Republicii Franceze. Prezentarea președinției franceze a Consiliului Uniunii 
Europene la Palatul Élysée, 9 decembrie 2021 

  

PNRR 

PNRR: Ghidurile solicitantului pe apelul pentru eficientizarea energetică și siguranța seismică 
a clădirilor vor fi publicate cel mai târziu lunea viitoare  

În cadrul unei conferințe de presă organizată astăzi, 24 martie 2022, ministrul dezvoltării, Cseke Attila a 

făcut precizări cu privire la apelul de proiecte pentru eficientizarea și asigurarea siguranței seismice a 
blocurilor de locuințe și a clădirilor publice, finanțat prin PNRR și gestionat de minister. 

Apelul se va lansa în data de 1 aprilie și conform ministrului, cele 5 ghiduri ale solicitantului vor fi publicate 
cel târziu luni, 28 martie 2022, când va fi lansată și platforma digitală pentru familiarizarea beneficiarilor. 

Ministerul Dezvoltării, prin Valul Renovării, componentă a PNRR, are un buget de 2,17 miliarde de euro, 
iar, prin supracontractarea de 30%, se va ajunge la 2,82 miliarde de euro, ceea ce permite eficientizarea 
energetică a 1.733 blocuri și 2.600 clădiri publice. 

Din această sumă, 130 milioane de euro vor fi alocate pentru consolidarea seismică a aproximativ 130 de 
blocuri, iar 230 milioane de euro sunt pentru blocurile din comunitățile expuse riscului de sărăcie și 
excluziune socială. De asemenea, 152 milioane de euro vor fi destinate consolidării seismice a 325 de 
clădiri publice. 

„Foarte important este faptul că nu se solicită cofinanțare nici din partea autorităților locale, nici din partea 
proprietarilor, și se aplică principiul primul venit - primul servit. Fondurile sunt teritorializate pe județe 
pentru a asigura dezvoltarea echilibrată a teritoriului țării”, a declarat ministrul. 

Cererile vor putea fi depuse online, în format digital, pe site-ul www.mdlpa.ro/investiții/PNRR, cu un 
utilizator și parolă securizată aferentă fiecărei UAT, respectiv autoritate centrală. 

http://www.mdlpa.ro/investi%C8%9Bii/PNRR
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Sursa: MDLPA 

* 

Întâlnire cu reprezentanți ai MIPE pe tema crizei energetice. Apelul pentru proiecte pentru 
schema de regenerabile din PNRR se va deschide curând  

La Ministerul Economiei a avut loc ieri, 25 martie 2022, o întâlnire de lucru între reprezentanții companiilor 
energo-intensive, companiilor din industria alimentară, auto și cea a materialelor de construcții și 

reprezentanții ai ministerelor Energiei, Finanțe, Fondurilor Europene, Dezvoltării și ANRE pentru a discuta 
problematica prețurilor energiei, care afectează mai multe sectoare industriale. 

Principalele subiecte dezbătute au fost reglementarea pieței de energie şi operarea pe piață a contractelor 
bilaterale pentru achiziția de energie, majorarea compensărilor pentru emisii indirecte, dar şi susținerea 
unor segmente industriale, cum ar fi industria cimentului, a producătorilor de țevi sau a celor care produc 
hârtie şi carton. 

Conform comunicatului, s-a pus accent pe utilizarea banilor prevăzuți în PNRR pentru investiții în proiecte 

de energie regenerabilă, precum și a celor prevăzuți în Fondul de Modernizare. 

Dan Drăgan, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, a precizat că în scurt timp va fi deschis apelul 
pentru proiecte pentru schema de regenerabile din PNRR, estimarea fiind ca în luna septembrie să fie 
semnate contractele. 

Sursa: Ministerul Economiei 

  

NOUTĂȚI – INFORMAȚII UTILE 

Pe 28 aprilie va avea loc evenimentul de lansare al ADMA TranS4Mers, proiect dedicat IMM-
urilor care activează în industria producătoare 

Pe 28 aprilie 2022, ora 11:00, va avea loc evenimentul de lansare al ADMA TranS4Mers, proiect finanțat 

de UE, cu un buget de peste 5,6 milioane EUR, dedicat IMM-urilor care activează în industria 
producătoare. 

Obiectivele principale sunt: 

• Oferirea de consiliere, expertiză și formare IMM-urilor producătoare pentru a le consolida 
competitivitatea 

• Realizarea unui ecosistem în care furnizorii de servicii, experții și IMM-urile să fie actorii cheie 

Evenimentul de lansare din 28 aprilie este o oportunitate de a afla povestea din spatele ADMA, care sunt 

acțiunile necesare, abordarea pentru etapele viitoare și reperele proiectului. 

Evenimentul va dura o oră, iar pe parcursul acestuia va fi povestită experiența IMM-urilor care au 
beneficiat de program în trecut și cum a contribuit ADMA în drumul lor către digitalizare. 

Printre vorbitorii invitați se vor număra actorii cheie care au modelat ADMA și totodată cei vor conduce 
principalele acțiuni ale acestui program în următorii ani. 

• Barry Kennedy, CEO al Irish Manufacturing Research, va deschide evenimentul și va descrie 

modul în care IMM-urile pot concura și prospera în economia globală; 

• Paul Peeters, Senior Advanced Manufacturing Expert la Agoria, a condus prima ediție a ADMA și 
va oferi informații despre câteva elemente cheie care sunt încă relevante pentru ADMA 

TranS4Mers; 

• Merete Norby, XX la MADE, va explica în detaliu care sunt pașii cheie pentru a aplica la serviciile 
ADMA TranS4Mers; 

• Peter Frederiksen de la DTI va împărtăși detalii despre experiența ADMA; 

• António Damasceno de la F6S, Tamara Wierks și Aisling Mullally de la IMR vor oferi mai multe 
detalii despre serviciile oferite în cadrul proiectului ADMA TranS4Mers. 
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Formularul de înregistrare este disponibil aici. 

Sursa: ADR Nord-Vest 

* 

Proiect de lege care „iartă” beneficiarii apelurilor de microgranturi și capital de lucru care au 
întârziat transmiterea rapoartelor 

Săptămâna trecută a fost adoptat de Senat un proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.8/2022 pentru modificarea completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.130/2020. 

Conform proiectului de lege, beneficiarii finali ai microgranturilor și granturilor de capital de lucru care au 
semnat contracte de finanțare până la data de 30 septembrie 2021 și nu au depus raport de progres 
privind cheltuielile efectuate au obligația depunerii până cel târziu la data de 30 aprilie 2022. 

Beneficiarii microgranturilor vor avea 180 de zile pentru transmiterea raportului de progres și nu doar 90 

de zile cum aveau până în prezent. 

În ceea ce privește nedepunerea raportului sau depunerea cu informații false, AM-POC, MAT, AIMMAIPE 

pot iniția demersurile legale pentru recuperarea grantului. De asemenea, în cazul în care în urma 
verificărilor se constată informații lipsă, discrepanțe sau neconcordanțe între informațiile furnizate de 
beneficiari și documentele atașate, beneficiarului i se solicită clarificări prin intermediul aplicației 
informatice, având un termen de 15 zile pentru a răspunde. 

Descarcă proiectul de lege 

Proiectul a fost aprobat săptămâna trecută în Senat, urmând în prezent procedura legislativă în Camera 

Deputaților.  
Reamintim că un sfert dintre beneficiarii microgranturilor ar fi trebuit să returneze granturile primite pentru 
că nu au trimis rapoartele de progres la timp. fonduri-structurale.ro a realizat o analiză pe care a transmis-
o ministerului responsabil cu privire la disfuncționalitățile care au condus la această situație. 

Documente 

22L073FS.PDF 

Sursa:fonduri-structurale.ro 

* 

OIPOCU Ministerul Educației solicită clarificări de la comisia de evaluare pe apelul „Educație 
nonformală în sistem outdoor” – Regiunea București-Ilfov  

OIPOCU Ministerul Educației a informat faptul că începând de astăzi, 22 martie 2022, se vor transmite, 
prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor 

depuse în cadrul apelului POCU/988/6/26 „Educație nonformală în sistem outdoor” – Regiunea București 
– Ilfov, aferent POCU 2014-2020. 

Solicitanții trebuie să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat 
în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a 
mecanismului de clarificare POCU”. 

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, „Comisia de evaluare cere 
solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de 

clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformității 
administrative și a eligibilității.” 

Sursa: MIPE 

* 

APIA efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor 

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Județene, a transmis ieri, 22 martie 
2022, faptul că efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de 
plată aferente serviciilor prestate în luna ianuarie 2022. 

Suma autorizată la plată în valoare de 5.062.305,55 lei se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern 

https://hopin.com/events/adma-trans4mers-kickoff-event
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/36273
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27712/un-sfert-dintre-beneficiarii-microgranturilor-din-prima-sesiune-trebuie-sa-returneze-banii
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27855/beneficiarii-microgranturilor-care-trebuie-sa-returneze-banii-aplicatia-ministerului-nu-a-fost-suficient-de-intuitiva-pentru-incarcarea-raportului-de-progres
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/36273
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/03/acfc0c620b02b86824d4b75525e2f781.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/03/acfc0c620b02b86824d4b75525e2f781.pdf
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nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Sursa: APIA 

* 
Comisia Europeană a adoptat primele programe de cooperare Interreg pentru perioada 2021-
2027 

Comisia a anunțat miercuri, 23 martie 2022, adoptarea primelor programe Interreg pentru perioada de 
programare 2021-2027, care constau în trei programe de cooperare teritorială europeană, cu o investiție 
de peste 481 de milioane euro. Programele aprobate sunt „Interreg Europa Centrală”, „Interreg Austria – 
Germania (Bavaria)” și „Interreg Germania (Bavaria) – Cehia”. Bugetul va fi alocat în conformitate cu 
prioritățile UE pentru o Europă inteligentă, verde și favorabilă incluziunii. 

Detalii privind programele Interreg aprobate 

• Programul Interreg Europa Centrală dispune de o alocare totală de 280,7 milioane euro. 
Jumătate din acest buget va fi alocat investițiilor verzi, cum ar fi creșterea eficienței energetice, 
adaptarea la schimbările climatice sau ecologizarea mobilității urbane, în timp ce aproape o treime 
va sprijini competitivitatea și capacitățile de inovare din Europa Centrală. Programul se va 
concentra, de asemenea, pe îmbunătățirea conexiunilor de transport din regiunile rurale și 

periferice și pe îmbunătățirea guvernanței pentru dezvoltarea teritorială integrată. 

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

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

• Programul Interreg Germania (Bavaria) – Cehia primește o alocare de 123,8 milioane euro. 
Aproape o treime din buget va sprijini cultura și  turismul sustenabil în dezvoltarea 

economică, incluziunea socială și inovarea socială. Alte priorități de investiții includ protejarea și 
conservarea naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi și îmbunătățirea accesului egal la 

servicii de calitate și favorabile incluziunii în domeniul educației. 

Etapele următoare 

Toate părțile interesate din teritoriile în cauză sunt invitate să urmărească îndeaproape viitoarele cereri 
de propuneri de proiecte, care vor fi publicate pe site-urile web ale programelor. 

Sursa: Comisia Europeană 

* 

Arderea miriștilor și resturilor vegetale condiționează acordarea sprijinului financiar din 

fonduri europene și naționale către fermieri  

Agenția de Plăți și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a făcut precizări ieri, 24 martie 2022, cu privire 
la obligaţia fermierilor de a respecta normele de ecocondiţionalitate. 

Ecocondiționalitatea este o componentă a Politicii Agricole Comune ce condiţionează acordarea sprijinului 
financiar din fonduri europene şi naţionale de respectarea de către fermieri a unor norme de bază legate 
de mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor, sănătate publică, sănătatea 

animalelor şi sănătatea plantelor, bunăstarea animalelor. 

Bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) 6.2 prevăd că este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor 
vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente. 

Fermierii care exploatează teren arabil (inclusiv pajişti temporare) nu trebuie să ardă miriştile şi/sau 
resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale păioase, vreji de plante proteice sau 
de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă, inclusiv iarba rămasă după cosirea pajiştilor 
temporare. 

Sursa: APIA 

* 
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Proiect de lege pentru efectuarea de reglaje la bugetul de stat pentru fondurile de pre-aderare 
și aferente perioadei 2007-2013, aprobat de Executiv 

În ședința de guvern de ieri, 23 martie 2022, a fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene. 

Actul normativ modifică și completează prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu 
privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, 
precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergență. 

Sunt instituite măsuri care vor conduce la efectuarea de reglaje la nivelul bugetului de stat, ținând cont 
de rolul si responsabilitățile fiecărui ordonator principal de credite stabilite în cadrul mecanismelor utilizării 

sumelor aferente fondului de indisponibilități temporare, atât pentru fondurile aferente programelor 

PHARE, ex-ISPA, SAPARD cât și pentru programele aferente perioadei de programare 2007-2013. 

Sursa: Guvernul României 

* 

Wall-Street Financial Forum, 2 zile de eveniment dedicate antreprenoriatului din România. Vom 
vorbi împreună despre oportunitățile de finanțare pentru IMM-uri!  

Wall-Street Financial Forum - România, între creșterea 
economică record, explozia inflației și susținerea IMM-

urilor, va avea loc în 29 și 30 martie 2022, începând cu 
ora 11:00. 

Prima zi a evenimentului se va concentra pe realizarea 
unei radiografii a economiei locale și pe stadiul 
implementării PNRR, alături de specialiști din piață. De 
asemenea, se vor avea în vedere și subiecte precum 
situația în sistemul bancar din punct de vedere al 

economisirii și finanțării și transformarea digitală. 

Ziua a doua va fi dedicată zonei economice formate din 
IMM-uri și start-up-uri, alături de Raluca Prelucă, partener și senior consultant la fonduri-structurale.ro, 
care va prezenta viitoarele oportunități de finanțare pentru antreprenori. 

Evenimentele se vor desfășura online, în ambele zile, începând cu ora 11:00, timp de două ore. 

Participarea este gratuită iar înscrierea se face aici. 

Agenda este disponibilă aici. 

Sursa: fonduri-structurale.ro 

  

CONSULTĂRI PUBLICE 

Ghidul pentru investițiile companiilor afectate de COVID-19 (măsura 4.1.1.) – din nou în 

consultare publică!  

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat în această seară o nouă versiune a ghidului 
solicitantului pentru acțiunea POC 4.1.1. Investiții în activități productive. 

Potrivit sintezei modificărilor față de ultima variantă consolidată a ghidului, noile condiții de acces la 
finanțare includ prevederile anunțate de Florin Jianu, președintele CNIPMMR, și confirmate de Guvern 
săptămâna trecută. Reamintim că acest apel urma să fie deschis în perioada 21 – 25 martie, dar ministerul 
responsabil a renunțat la lansare pe ultima sută de metri. Amânarea lansării a fost anunțată urmare a 
unei întâlniri de săptămâna trecută a primului ministru Nicolae Ciucă cu reprezentanți ai mediului de 
afaceri, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu, și secretarul de stat în cadrul MIPE, 

Csilla Hegedus. 

https://ic.events/landing/bGFLVA==/wall-street-financial-forum.html#program
https://ic.events/landing/bGFLVA==/wall-street-financial-forum.html#program
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/28469/update-mipe-confirma-ca-vor-fi-facute-noi-modificari-la-ghidul-pe-4-1-1-anterior-florin-jianu-cnipmmr-anuntase-nu-se-vor-accepta-firme-care-si-au-schimbat-actionariatul-in-ultimul-an
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Documentul publicat în această seară introduce următoarele prevederi: 

• Aplicanții în cadrul măsurii nu trebuie să își fi modificat „acționariatul în integralitate începând 
cu data de 10.09.2021” 

• Criteriile de departajare pentru proiectele cu punctaje egale:  

o Productivitatea muncii în anul 2019 - cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de 
angajați (productivitate mai mare); 

o Procentul de utilaje tehnologice din valoarea totală a grantului (procent mai mare); 

o Locuri de muncă nou create în anul 3 de sustenabilitate (număr mai mare al locurilor de 
muncă): 

o Data și ora depunerii proiectului. 

Conform comunicatului publicat în această seară, propunerile și recomandările pe marginea documentului 
pot fi transmise la adresa de email: secretariat.poc@mfe.gov.ro într-un termen de 10 zile. Ministerul 
menționează și că „va reveni cu detalii odată ce a primi decizia Comisiei Europene pentru noua schemă de 

ajutor de stat.” 

Descarcă Ghidul solicitantului (varianta 22.03.2022) 

Descarcă Tabel comparativ modificări ghid 

Documente 

Tabel.docx  

Ghid.docx 

Sursa: fonduri-structurale.ro 

  

APELURI – FINANȚĂRI 

25.000 de euro în cadrul Techcelerator pentru echipe antreprenoriale cu planuri de afaceri 
digitale deep tech! 

Techcelerator și ROTSA au lansat, în România și Bulgaria, Venture Program, programul de pre-

accelerare din cadrul EIT Digital, dezvoltat pentru a sprijini echipele antreprenoriale aflate în stadiu 
incipient în călătoria lor către piața vizată. 

Echipele antreprenoriale, neîncorporate, cu planuri de afaceri digitale deep tech, sunt încurajate să aplice 
până pe 8 aprilie 2022. 

Echipele selectate vor primi un training intens de 8 săptămâni, vor beneficia de sprijin pentru a-și 
construi MVP-ul, precum și de sprijin financiar din partea investitorilor, pentru a naviga eficient prin 
primul an de construire a afacerii lor. 

Programul va selecta echipe multidisciplinare neîncorporate, cu cele mai bune idei de afaceri inovatoare, 
PoC sau prototip într-una dintre verticalele pieței EIT Digital 5: 

• Digital Industry 

• Digital Cities 

• Digital Wellbeing 

• Digital Tech  

• Digital Finance 

Printre alte criterii de selecție se numără: provocarea de piață sau de afaceri abordată, tehnologia care 
stă la baza produsului/serviciului, cât de inovator este produsul, piața globală și riscurile aferente 
modelului de afaceri. 

mailto:secretariat.poc@mfe.gov.ro
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/36338
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/36337
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/36337
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/36338
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Toate echipele acceptate vor primi un grant de 5.000 de euro la selectarea în program. Echipele 
câștigătoare vor primi un grant de până la 25.000 euro. 

Programul de pre-accelerare începe pe 10 mai, durează 2 luni și se va organiza online. Programul complet 
durează până pe 30 noiembrie 2022. 

Înscrierile se pot face aici. 

Mai multe informații despre program sunt disponibile aici. 

Sursa: Romanian Tech Startups Association (ROTSA) 

* 

Comisia Europeană lansează o cerere specială de propuneri pentru a sprijini statele membre 
să primească refugiați din Ucraina 

Comisia Europeană a anunțat ieri, 21 martie 2022, lansarea unei cereri speciale în cadrul Instrumentului 
de sprijin tehnic (IST) pentru a sprijini statele membre să primească refugiați ucraineni în urma invaziei 
Ucrainei. 

După publicarea acestei cereri de propuneri, statele membre pot trimite imediat Comisiei cereri de sprijin 
tehnic care vizează: 

• consolidarea capacității instituționale și operaționale de a primi persoanele care fug din calea 
războiului din Ucraina. Aceasta include sprijinirea autorităților naționale în vederea readaptării și 

a accelerării accesului la servicii vitale, cum ar fi accesul la locuință, educație, asistență medicală, 
locuri de muncă, în cadrul sistemului de protecție temporară; Statele membre pot trimite Comisiei 
o cerere de sprijin specific până la 8 aprilie 2022; 

• consolidarea integrării sociale și economice a refugiaților din Ucraina. În ceea ce privește accesul 
la piața muncii, de exemplu, Comisia va sprijini statele membre să instituie un mecanism 
standardizat de recunoaștere a calificărilor universitare ale refugiaților; Statele membre pot trimite 
Comisiei o cerere de sprijin specific până la 8 aprilie 2022; 

• utilizarea optimă a fondurilor UE disponibile pentru a le oferi cazare familiilor sau copiilor neînsoțiți. 
Statele membre pot trimite Comisiei o cerere de sprijin specific până la 8 aprilie 2022; 

• eliminarea treptată a dependenței statelor membre de combustibilii fosili din Rusia. Una dintre 
aceste măsuri constă în identificarea celor mai bune reforme și investiții la nivel național, regional 
și transfrontalier, în conformitate cu planul REPowerEU al Comisiei. Acest lucru va susține 

diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, accelerarea tranziției către energia din surse 
regenerabile și îmbunătățirea eficienței energetice. Statele membre pot trimite Comisiei o cerere 
de sprijin specific până la 24 martie 2022. 

Etapele următoare 

Prin intermediul autorității coordonatoare, statele membre pot trimite Comisiei o cerere de sprijin 
specific. Comisia va acorda sprijinul după ce va aproba cererea. 

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România 

  

DIN ACTUALITATEA EUROPEANĂ 

Dezinformare la granița războiului 

În dimineața zilei de 24 februarie, oamenii din Chișinău, capitala Republicii Moldova, au fost treziți de 
bubuitul mai multor explozii. Bombele cădeau asupra Ucrainei, cel mai probabil la Odessa, care se află la 
mai puțin de două sute de kilometri de Chișinău. În Ucraina a începutul războiul. În Moldova, exploziile au 
marcat, pe lângă un aflux uriaș de refugiați și preocupări legate de comerț și economie, o schimbare în 

mediul informațional și relatările de dezinformare. 

Câteva ore mai târziu, numeroși tineri au primit mesaje textuale prin care se anunța înrolarea generală în 
Moldova; bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 50 ani au fost chemați să se înroleze în armată. A fost 

https://eitdigital.submittable.com/submit/218183/eit-digital-venture-program-2022
https://www.eitdigital.eu/venture-program
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prima „grenadă” pe frontul dezinformării din Moldova. Suficient de prompt, guvernul a anunțat  că mesajul 
este fals și că va fi declanșată o anchetă pentru identificarea persoanelor care l-au răspândit. 

Primele zile în acoperirea mediatică 

Mass-media pro-Kremlin și posturile TV moldovenești 

care retransmit programe rusești – RTR Moldova, NTV 
Moldova, Primul în Moldova (redifuzare Первый Канал), 
Accent TV – au încetat să mai transmită știri și talk-
show-uri produse în Rusia. Aceste programe au fost 
înlocuite cu filme sau emisiuni mai vechi. 

Nu au fost făcute anunțuri oficiale, dar experții de la 
Centrul Independent de Jurnalism, unul dintre cele mai 

importante ONG-uri locale de presă, consideră că acest 

lucru a fost făcut în lumina deciziei Consiliului Audiovizualului de a monitoriza programele acestor posturi 
TV ca răspuns la criza din Ucraina. 

La o etapă ulterioară, posturile TV pro-Kremlin deținute de Socialiști – Primul în Moldova, Accent TV și NTV 
Moldova – au continuat să înlocuiască știrile și talk-show-urile din Moscova, însă nu și-au informat audiența 
cu privire la evenimentele din Ucraina. Potrivit unei analize a Mediacritica.md , realizate de Centrul 
Independent de Jurnalism, aceste posturi de televiziune au folosit „propaganda prin omisiune, atunci când 

neincluderea informațiilor relevante pentru un anumit subiect poate distorsiona înțelegerea subiectului de 
către destinatar într-o manieră propagandistică. Omisiunea determină spectatorul să creeze opinii 
unilaterale, iar cei care recurg la această tehnică manipulează, determinând publicul să gândească și să 
acționeze într-un mod compatibil cu interesele care nu sunt de fapt ale lor”. 

Mass-media independentă a trecut la reflectarea evenimentelor din țara vecină, bazându-se pe media 
internațională și pe știrile presei oficiale ucrainene. 

Posturile ruse de dezinformare online precum KP.md și Sputnik.md nu au reflectat sub nici o formă invazia 
rusă în primele ore. Într-o etapă ulterioară, evenimentele din Ucraina au fost descrise conform relatării 
oficiale de la Kremlin – ca o operațiune militară specială. 

Dezinformarea în mediul online 

Între timp, au apărut și alte mesaje de dezinformare. „Moldova se va implica în război și va fi atacată”, 
„Nu este suficientă valută”, „Avioane americane au aterizat pe aeroportul Mărculești”, „Ucraina este 
atacată din regiunea transnistreană”, „Misiunile diplomatice de la Chișinău vor fi evacuate” – printre cele 

mai notabile  relatări identificate de www.stopfals.md, un instrument anti-dezinformare ghidat de 
Asociația Presei Independente. 

Întrucât posturile TV pro-Kremlin încă înlocuiesc conținutul de știri produs în Rusia și evită rapoartele 
despre războiul din Ucraina, toate aceste relatări au fost răspândite online. 

Rețelele sociale, în special Tik Tok, joacă cel mai important rol în răspândirea dezinformării. Una dintre 
primele afirmații false despre refugiații care au luat cu asalt granița Moldovei  a fost lansată printr-un 
videoclip pe Tik Tok care a acumulat peste 15.000 de distribuiri în câteva ore. Atât autoritățile 

moldovenești, cât și ONG-urile au infirmat această dezinformare. 

Contramăsuri 

Guvernul a lansat pe 24 februarie un canal pe Telegram numit Prima sursă (Prima sursă), pentru a-și 
extinde raza de acoperire și a oferi informații oficiale. În două săptămâni, canalul a acumulat aproape 
80.000 de abonați. Dezinformarea a fost dezmințită pe site-ul guvernamental, canalele de socializare și 
canalul Telegram. 

Funcționari publici, inclusiv Președintele, Prim-ministrul, Viceprim-miniștri și miniștri, au apărut constant 
în briefing-uri de presă pentru a face anunțuri despre evoluțiile și acțiunile relevante întreprinse de 
autorități. 

Serviciul de Informații și Securitate a blocat nouă posturi online, printre acestea Sputnik.md , pentru 
răspândirea discursului de ură și instigare la război și violență. A doua zi, Sputnik a anunțat că va putea 
fi accesat din Moldova prin alte trei adrese; autoritățile moldovenești nu au răspuns la aceasta. Între timp, 

https://gov.md/ro/content/alerta-de-manipulare
javascript:void(0)
http://audiovizual.md/news/comunicat-de-pres-108
http://mediacritica.md/ro/analiza-ce-nu-aflam-de-la-ntv-moldova-primul-in-moldova-si-accent-tv-despre-razboiul-din-ucraina/
javascript:void(0)
https://stopfals.md/ro/article/cele-mai-grave-falsuri-de-la-inceputul-razboiului-rusiei-impotriva-ucrainei-180617
https://stopfals.md/ro/article/cele-mai-grave-falsuri-de-la-inceputul-razboiului-rusiei-impotriva-ucrainei-180617
javascript:void(0)
http://www.stopfals.md/
https://stopfals.md/ro/article/alerta-stiri-false-48-180608
javascript:void(0)
https://t.me/prima_sursa_md?fbclid=IwAR16dXwXN-oYmCwpx_d3wWLuZQNEdxsGk0YB8qJ1265YTnKhdTmq4ntfrXY
https://sis.md/ro/content/alte-dou%C4%83-site-uri-promotoare-de-informa%C8%9Bii-ce-incit%C4%83-la-ur%C4%83-%C8%99i-r%C4%83zoi-urmeaz%C4%83-fi-blocate
javascript:void(0)
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o parte din redacția Radio Sputnik Moldova a demisionat, protestând împotriva politicii editoriale a 
postului. „Nu vrem să fim implicați în dezinformare și manipulări. Am încercat să menținem un echilibru 
social și politic în cadrul redacției, dar lucrurile au degradat. (…) Pledăm pentru pace și condamnăm orice 
agresiune militară care înseamnă moarte”, se arată în scrisoarea de demisie semnată de opt angajați ai 

postului. La 2 martie, Comisia pentru Situații Excepționale a decis, printre altele, să suspende difuzarea și 
redifuzarea în Moldova a majorității programelor produse în state care nu au ratificat Convenția Europeană 
privind Televiziunea Transfrontalieră. 

Vocile care susțin agresiunea militară a Kremlinului împotriva Ucrainei sau care critică sancțiunile 
occidentale împotriva Rusiei sunt relativ slabe în spațiul informațional al Republicii Moldova. Cu toate 
acestea, potrivit unui sondaj de opinie realizat de www.watchdog.md, aproape 22% dintre respondenți 
cred că Rusia are dreptate în acest conflict, comparativ cu 38% care cred că Ucraina are dreptate. 

Criza refugiaților 

După primele două zile, relatările de dezinformare s-au reorientat spre criza refugiaților care a afectat 
direct Moldova. Datele oficiale arată că, în primele două săptămâni de război, aproape 250.000 de oameni 
din Ucraina au trecut granița moldovenească. Aproximativ 100.000 au rămas în Moldova, căutând refugiu 
în vreme de război. Într-un efort concertat și cu sprijinul partenerilor internaționali, moldovenii de rând și 
autoritățile au răspuns ajutând ucrainenii cu adăpost, mărfuri sau transport. 

În ultimele zile, se observă o tendință de a denigra refugiații și de a descuraja oamenii să-i ajute. Primarul 

Chișinăului, fostul Socialist Ion Ceban, a spus că printre refugiații ucraineni ar putea fi oameni răi, iar 
moldovenii se pot aștepta la furturi și tâlhări. Stopfals.md a dezmințit un video partajat pe Tik Tok de  un 
influencer Moldovean care a filmat un video selfie în care vorbește despre refugiații ucraineni care ar fi 
cerut alcool, mâncare și benzină la o stație de benzină din Cimișlia, amenințând casierul cu o armă. 
Newsmaker.md a adunat o serie de video-uri de ură difuzate pe rețelele de socializare, în special Tik Tok. 

Președinta Maia Sandu a declarat într-un briefing de presă că autoritățile observaseră o 

campanie împotriva refugiaților ucraineni și că instituțiile statului ar investiga acest aspect. De asemenea, 
ea a cerut oamenilor să fie mai atenți atunci când partajează videoclipuri pe rețelele de socializare. 

Totuși, chiar și după aceasta, fostul președinte și fostul lider Socialist Igor Dodon a declarat în timpul unui 

talk show că refugiații ucraineni care încalcă legea ar trebui să fie trimiși înapoi în Ucraina sau mai departe, 
în România. 

În mod aparent, dezinformarea merge pe două sensuri. Pe de o parte, descrie situația din Ucraina cu 
relatări precum „laboratoarele biologice” care au fost descoperite de ruși. Pe de altă parte, încearcă să 

împartă cât mai mult populația locală și refugiații. Cele mai recente povești dezmințite de autorități susțin 
că refugiaţii ar primi 15,000 lei (aproximativ 750 euro) fiecare și că toţi moldovenii ar fi obligaţi să doneze 
refugiaților o zi din salariu. 

Din fericire, impactul dezinformării a fost limitat deocamdată. Mulți moldoveni donează dezinteresat mult 
mai mult decât o zi de salariu. Și aproape două treimi consideră, conform unui sondaj realizat de Magenta, 
că în Ucraina se desfășoară un război și nu o operațiune militară specială. 

* 

Comisia lansează un ghișeu unic pentru a sprijini cercetătorii din Ucraina 

Astăzi, 22 martie, Comisia a lansat portalul „Spațiul european de 

cercetare pentru Ucraina” (ERA4Ukraine), un ghișeu unic pentru 
informații și servicii de sprijin pentru cercetătorii din Ucraina și 
pentru cei care fug din Ucraina.  

Portalul reunește inițiative la nivelul UE, din fiecare țară și din 

partea unor grupuri neguvernamentale. Scopul său este de a 
ajuta cercetătorii afectați să găsească locuințe și oportunități de 
angajare, de a facilita recunoașterea diplomelor lor și de a oferi 
alte servicii. 

Portalul ERA4Ukraine este lansat pe 
rețeaua EURAXESS existentă, care sprijină cercetătorii prin conectarea a peste 600 de centre și 43 de 
portaluri naționale din statele membre ale UE și din țările asociate la programul Orizont Europa. Toate 

https://www.zdg.md/stiri/toata-redactia-radio-sputnik-din-r-moldova-si-a-dat-demisia/
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitia_cse_rm_nr.5_din_02.03.2022_stampila.pdf
http://www.watchdog.md/
https://realitatea.md/video-refugiati-ucraineni-obraznici-ion-ceban-ne-putem-trezi-cu-furturi-talharii-abuzuri-si-vandalism/
https://stopfals.md/ro/article/un-moderator-de-petreceri-din-chisinau-publica-video-uri-cu-mesaje-false-despre-refugiatii-ucraineni-180615
javascript:void(0)
https://newsmaker.md/rus/novosti/video-hate-in-moldova-kak-pytayutsya-rassorit-moldavan-i-ukraintsev/
https://moldova.europalibera.org/a/maia-sandu-campania-de-ur%C4%83-contra-refugia%C8%9Bilor-liliana-barb%C4%83ro%C8%99ie-radio-europa-liber%C4%83/31736056.html
https://moldova.europalibera.org/a/maia-sandu-campania-de-ur%C4%83-contra-refugia%C8%9Bilor-liliana-barb%C4%83ro%C8%99ie-radio-europa-liber%C4%83/31736056.html
https://moldova.europalibera.org/a/igor-dodon-pentru-repatrierea-refugia%C8%9Bilor-care-se-poart%C4%83-ur%C3%A2t-propunerea-considerat%C4%83-ilegal%C4%83-/31749376.html
https://t.me/prima_sursa_md/219
https://t.me/prima_sursa_md/223
https://t.me/prima_sursa_md/223
https://stiri.md/article/social/sondaj-ce-cred-moldovenii-despre-razboiul-dintre-rusia-si-ucraina
https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
https://euraxess.ec.europa.eu/
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informațiile vor fi disponibile în curând atât în limba engleză, cât și în limba ucraineană. Fiecare stat 
membru și țară asociată are un portal național în care sunt listate serviciile de asistență într-un mod 
structurat. Până în prezent, sunt disponibile peste 30 de portaluri naționale. 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Suntem 

alături de cercetătorii și inovatorii din Ucraina care se confruntă cu circumstanțe fără precedent ca urmare 
a invadării țării lor de către Rusia. Oamenii de știință și cercetătorii ucraineni au avut contribuții esențiale 
la cercetarea și inovarea din UE. În așteptarea ratificării asocierii Ucrainei la programul Orizont Europa, 
ne-am asigurat că beneficiarii de succes pot primi deja finanțare din programele UE de cercetare și inovare. 
Lansarea de astăzi a ERA4Ukraine este o altă acțiune importantă pentru sprijinirea cercetătorilor 
ucraineni.” 

În aceeași ordine de idei, săptămâna trecută, Maria Leptin, președinta Consiliului European pentru 

Cercetare (CEC), a solicitat tuturor celor 5 600 de beneficiari ai granturilor CEC să ofere locuri de muncă 
temporare cercetătorilor refugiați și personalului de sprijin din Ucraina. Această nouă inițiativă CEC este 

inclusă pe portalul ERA4Ukraine. Până în prezent, în doar câteva zile, au fost primite 380 oferte. Un 
comunicat de presă a fost publicat aici. 

Alte inițiative ale UE includ accesul la Science4Refugees, o inițiativă EURAXESS existentă care oferă stagii, 
locuri de muncă cu fracțiune de normă și locuri de muncă cu normă întreagă pentru refugiați, precum și 
accesul la o comunitate europeană de cercetare, solidaritatea UE cu Ucraina  și MSCA – Cercetători aflați 

în situație de risc. 

Portalul ERA4Ukraine oferă, de asemenea, linkuri către #Science4Ukraine, un grup comunitar de studenți 
și cercetători științifici voluntari din instituțiile academice din Europa și din întreaga lume. Voluntarii 
colectează și difuzează informații cu privire la oportunitățile de sprijin la nivel universitar, național și 
internațional pentru absolvenții de studii universitare și cercetătorii direct afiliați unei instituții academice 
din Ucraina. 

Context 

Agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei a creat cea mai mare criză umanitară cu care s-a confruntat 
Europa în ultimele decenii. Comisia Europeană și statele membre lucrează pe toate fronturile pentru a 

sprijini Ucraina cu ajutor umanitar și protecție civilă. În același timp, Comisia a luat mai multe măsuri 
pentru a oferi sprijin în domeniul cercetării și inovării. 

În octombrie 2021, Ucraina a semnat acordul său de asociere atât la programele de cercetare și 
formare Orizont Europa , cât și la programele de cercetare și formare ale Euratom . Acesta nu este încă 

în vigoare din cauza întârzierilor înregistrate în procesul de ratificare de către partea ucraineană, care a 
fost acum oprit. Între timp, Comisia a luat măsuri administrative pentru a se asigura că beneficiarii 
ucraineni de succes pot primi finanțare din programele UE de cercetare și inovare. 

La 3 martie, comisarul Gabriel a anunțat că Comisia Europeană nu se va angaja în noi proiecte de 
cooperare cu entități ruse. Comisia a suspendat pregătirile acordurilor de grant pentru proiectele din cadrul 
programului Orizont Europa care implică organizații de cercetare ruse. Semnarea unor noi contracte a fost 
suspendată până la noi dispoziții. În plus, plățile către entitățile ruse în temeiul contractelor existente au 

fost suspendate până la noi dispoziții. 

ERA4Ukraine este găzduit de rețeaua EURAXESS, o inițiativă paneuropeană unică care oferă informații și 
servicii de sprijin cercetătorilor profesioniști. Cu sprijinul Uniunii Europene, al statelor membre și al țărilor 

asociate, aceasta sprijină mobilitatea cercetătorilor și dezvoltarea carierei lor, consolidând, în același timp, 
colaborarea științifică dintre Europa și restul lumii. EURAXESS este o rețea de peste 600 de centre și 43 
de portaluri naționale din statele membre ale UE și din țările asociate. Elveția și Regatul Unit au, de 

asemenea, administratori naționali. 

* 

Noi norme pentru consolidarea securității cibernetice și a securității informațiilor în instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile UE 

Astăzi, 22 martie, Comisia a propus noi norme pentru a stabili măsuri comune de securitate cibernetică și 
securitate a informațiilor pentru toate instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE.  

https://erc.europa.eu/
https://erc.europa.eu/
https://erc.europa.eu/news/erc-ukraine-jobs-researchers-fleeing-war
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/science4refugees
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_ro
javascript:void(0)
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/about-msca/guidelines-for-inclusion-of-researchers-at-risk
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/about-msca/guidelines-for-inclusion-of-researchers-at-risk
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/euratom-research-and-training-programme_en
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Propunerea urmărește să consolideze reziliența și capacitățile de răspuns ale acestora la amenințările și 
incidentele cibernetice, precum și să asigure o administrație publică a UE rezilientă și sigură, în contextul 
intensificării activităților cibernetice răuvoitoare în peisajul mondial.  

Comisarul pentru buget și administrație, Johannes Hahn, a declarat: „Într-

un mediu conectat, un singur incident de securitate cibernetică poate afecta 
o întreagă organizație. Acesta este motivul pentru care este esențial să se 
creeze un scut puternic împotriva amenințărilor și incidentelor cibernetice 
care ar putea perturba capacitatea noastră de a acționa. Regulamentele pe 
care le propunem astăzi reprezintă o etapă importantă în peisajul securității 
cibernetice și al securității informațiilor din UE. Ele se bazează pe o 
cooperare consolidată și un sprijin reciproc între instituțiile, organele, oficiile 

și agențiile UE, precum și pe o pregătire și un răspuns coordonate. Acesta este un veritabil efort colectiv 
al UE.” 

În contextul pandemiei de COVID-19 și al provocărilor geopolitice din ce în ce mai mari, este necesară o 
abordare comună a securității cibernetice și a informațiilor. Având în vedere acest lucru, Comisia a propus 
un regulament privind securitatea cibernetică și un regulament privind securitatea informațiilor. Prin 
stabilirea unor priorități și cadre comune, aceste norme vor consolida și mai mult cooperarea 
interinstituțională, vor reduce la minimum expunerea la riscuri și vor consolida în continuare cultura UE în 

domeniul securității. 

Regulamentul privind securitatea cibernetică 

Regulamentul propus privind securitatea cibernetică va institui un cadru de guvernanță, de gestionare 
a riscurilor și de control în domeniul securității cibernetice. Acest lucru va conduce la crearea unui 
nou Consiliu interinstituțional pentru securitate cibernetică, va spori capacitățile în materie de 
securitate cibernetică și va stimula evaluări periodice ale maturității și o mai bună igienă cibernetică. El va 

extinde, de asemenea, mandatul Centrului de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru 
instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE (CERT-UE), ca centru de informații operative, de schimb de 
informații și de coordonare a răspunsului la incidente legate de amenințări, ca organism consultativ central 
și ca furnizor de servicii. 

Elemente-cheie ale propunerii de regulament privind securitatea cibernetică: 

• Consolidarea mandatului CERT-UE și asigurarea resurselor necesare pentru îndeplinirea acestuia; 

• Impunerea unei obligații pentru toate instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE de a:  

o dispune de un cadru de guvernanță, de gestionare a riscurilor și de control în domeniul 
securității cibernetice; 

o implementa un scenariu de referință al măsurilor de securitate cibernetică care să 
abordeze riscurile identificate; 

o efectua evaluări periodice ale maturității; 

o pune în aplicare un plan de îmbunătățire a securității cibernetice a acestora, aprobat de 
conducerea entității; 

o face schimb de informații legate de incidente cu CERT-UE fără întârzieri nejustificate. 

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

• Redenumirea CERT-UE, din „Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică” în „Centrul 
de securitate cibernetică”, în conformitate cu evoluțiile din statele membre și de la nivel mondial, 
cu păstrarea însă a denumirii prescurtate „CERT-UE” pentru recunoașterea numelui. 

Regulamentul privind securitatea informațiilor 

Regulamentul propus privind securitatea informațiilor va crea un set minim de norme și standarde de 
securitate a informațiilor pentru toate instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE, pentru a asigura o 
protecție sporită și coerentă împotriva amenințărilor în continuă evoluție la adresa informațiilor lor. Aceste 

noi norme vor oferi un teren stabil pentru un schimb securizat de informații între instituțiile, organele, 
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oficiile și agențiile UE, precum și cu statele membre, pe baza unor practici și măsuri standardizate de 
protejare a fluxurilor de informații. 

Elemente-cheie ale propunerii de regulament privind securitatea informațiilor: 

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

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

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

• Eficientizarea practicilor actuale și obținerea unei mai mari compatibilități între sistemele și 
dispozitivele relevante. 

Context 

În rezoluția sa din martie 2021, Consiliul Uniunii Europene a subliniat importanța unui cadru de securitate 
solid și coerent pentru protejarea întregului personal, a datelor, a rețelelor de comunicații, a sistemelor 

informatice și a proceselor decizionale ale UE. Acest lucru poate fi realizat numai printr-o reziliență sporită 
și printr-o cultură a securității îmbunătățită a instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor UE. 

Urmând Strategiei UE privind o uniune a securității  și Strategiei de securitate cibernetică a UE 
, Regulamentul privind securitatea cibernetică propus astăzi va asigura coerența cu politicile existente ale 
UE în materie de securitate cibernetică, în deplină aliniere cu legislația europeană actuală: 

• Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice  (Directiva NIS) și 
viitoarea Directivă privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în 
Uniune („NIS 2”) pe care Comisia le-a propus în decembrie 2020; 

• Regulamentul privind securitatea cibernetică ; 

• Recomandarea Comisiei privind înființarea unei unități cibernetice comune ; 

• Recomandarea Comisiei  privind răspunsul coordonat la incidentele și crizele de securitate 
cibernetică de mare amploare. 

Având în vedere volumul tot mai mare de informații sensibile neclasificate și de informații clasificate ale 
UE gestionate de instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE, propunerea de regulament privind securitatea 
informațiilor urmărește să sporească protecția informațiilor, prin raționalizarea diferitelor cadre juridice 
ale instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii în domeniu. Propunerea este conformă cu: 

• Strategia UE privind o uniune a securității , care include un angajament cuprinzător al UE de a 
completa eforturile statelor membre în toate domeniile securității; 

• Caracteristica esențială a Agendei strategice pentru perioada 2019-2024, adoptată de Consiliul 
European în iunie 2019, pentru a proteja societățile noastre de amenințările în continuă evoluție 
care vizează informațiile gestionate de instituțiile, organele și agențiile UE; 

• Concluziile Consiliului Afaceri Generale din decembrie 2019  prin care se solicită instituțiilor, 

organelor și agențiilor UE, sprijinite de statele membre, să elaboreze și să pună în aplicare un set 

cuprinzător de măsuri pentru a asigura securitatea acestora. 

Pentru informații suplimentare 

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsuri pentru un nivel ridicat 
de securitate cibernetică în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii    

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind securitatea informațiilor în 
instituțiile și organele, oficiile și agențiile Uniunii  

* 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0605&from=ES
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Ajutoare de stat: Comisia adoptă un cadru temporar de criză pentru a sprijini economia în 
contextul invaziei Ucrainei de către Rusia 

Comisia Europeană a adoptat un cadru temporar de criză, menit să le permită statelor membre să utilizeze 
flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în contextul 

invaziei Ucrainei de către Rusia.  

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu 
politica în domeniul concurenței, a declarat: În aceste momente 
critice, Uniunea Europeană continuă să fie solidară cu Ucraina și 
cu populația ucraineană. Avem obligația să ne împotrivim acestei 
invazii cumplite, căci în joc este și libertatea noastră. 

Sancțiunile adoptate de UE și de partenerii săi internaționali au 

afectat puternic economia Rusiei. 

Aceste sancțiuni au un impact negativ și asupra economiei UE, 
impact care va continua să fie resimțit și în lunile următoare. 
Trebuie să atenuăm impactul economic al acestui război și să 

sprijinim întreprinderile și sectoarele care sunt grav afectate. Trebuie, totodată, să acționăm în mod 
coordonat. 

Pentru aceasta, Comisia va oferi statelor membre posibilitatea să utilizeze flexibilitatea prevăzută de 

normele privind ajutoarele de stat pentru a aborda această situație fără precedent, protejând în același 
timp condițiile de concurență echitabile de pe piața unică. 

Cadrul temporar de criză completează setul de instrumente existente privind ajutoarele de stat cu multe 
alte posibilități, de care statele membre dispun deja, de exemplu cu măsuri prin care se oferă compensații 
întreprinderilor pentru daunele suferite în mod direct ca urmare a circumstanțelor excepționale pe care le 
traversăm și cu măsurile descrise în comunicările Comisiei privind evoluțiile pieței energiei. 

Noul cadru va permite statelor membre (i) să acorde ajutoare cu un cuantum limitat întreprinderilor 
afectate de criza actuală sau de sancțiunile și contrasancțiunile aferente; (ii) să se asigure că întreprinderile 

dispun în continuare de lichidități suficiente și (iii) să despăgubească întreprinderile pentru costurile 
suplimentare suportate ca urmare a prețurilor excepțional de ridicate la gaz și energie electrică. 

Ambele tipuri de măsuri vor fi disponibile și pentru întreprinderile care pot fi considerate ca aflându-se în 
dificultate din cauza nevoilor acute de lichidități cu care este posibil să se confrunte în circumstanțele 
actuale, pe fondul fragilității provocate de pandemia de COVID-19. Entitățile controlate de Rusia cărora li 

s-au aplicat sancțiuni vor fi excluse din domeniul de aplicare al acestor măsuri. 

Pentru a oferi un exemplu, dacă statele membre doresc să reducă la minimum impactul creșterii puternice 
a costului factorilor de producție, acestea pot introduce imediat scheme de acordare a unui ajutor de până 
la 400 000 EUR pentru fiecare întreprindere afectată de criză. Comisia este pregătită să conlucreze cu 
statele membre pentru a găsi neîntârziat soluții viabile, care să protejeze această parte importantă a 
economiei noastre, utilizând întreaga flexibilitate prevăzută de normele privind ajutoarele de stat. 

Pentru a menține condiții de concurență echitabile pe piața unică, noul cadru temporar de criză include o 

serie de garanții. Statele membre sunt invitate, la rândul lor, să includă cerințe în materie de durabilitate 
atunci când acordă ajutoare întreprinderilor pentru costurile energetice suplimentare legate de prețurile 
ridicate la gaz și energie electrică. 

Comisia va continua să monitorizeze situația și să acorde sprijinul necesar guvernelor și cetățenilor. 

Context 

Cadrul temporar de criză privind ajutoarele de stat, instituit pentru a sprijini economia în contextul invaziei 

Ucrainei de către Rusia, în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE), recunoaște faptul că întreaga economie a UE se confruntă cu perturbări grave. 
Pentru a remedia această situație, cadrul temporar de criză prevede trei tipuri de ajutoare: 

• Cuantumuri limitate ale ajutoarelor: Statele membre vor putea să instituie scheme de ajutor 
în valoare de până la 35 000 EUR pentru întreprinderile afectate de criză care au activități în 

sectoarele agriculturii, pescuitului și acvaculturii și scheme de ajutor în valoare de până la 400 
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000 EUR per întreprindere, pentru întreprinderile afectate de criză care își desfășoară activitatea 
în oricare dintre celelalte sectoare. Acest ajutor nu trebuie să fie legat de o creștere a prețurilor la 
energie, deoarece criza și măsurile restrictive împotriva Rusiei afectează economia în diverse 
moduri, inclusiv prin perturbări ale lanțului fizic de aprovizionare. Acest sprijin poate fi acordat 

sub orice formă, inclusiv prin granturi directe. 

• Sprijin pentru lichidități sub formă de garanții de stat și de împrumuturi subvenționate: 
Statele membre vor fi în măsură să ofere (i) garanții de stat subvenționate astfel încât băncile să 
poată acorda în continuare împrumuturi tuturor întreprinderilor afectate de criza actuală și (ii) 

împrumuturi publice și private cu rate ale dobânzii subvenționate.  

o Statele membre pot acorda garanții de stat sau pot institui scheme de garantare care să 
sprijine împrumuturile bancare contractate de întreprinderi. Acestea din urmă ar beneficia 
de prime subvenționate, cu reduceri ale ratei de piață estimate pentru primele anuale 

aferente noilor împrumuturi destinate întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) și altor 
tipuri de întreprinderi. 

o Statele membre pot facilita acordarea de împrumuturi publice și private întreprinderilor, 

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

Pentru ambele tipuri de sprijin, sunt prevăzute limite ale valorii maxime a împrumutului, care se bazează 
pe nevoile operaționale ale unei întreprinderi, ținând seama de cifra sa de afaceri, de costurile sale cu 
energia sau de nevoile sale specifice în materie de lichidități. Împrumuturile pot fi atât pentru investiții, 
cât și pentru nevoile de capital circulant. 

• Ajutor pentru a despăgubi întreprinderile pentru prețurile ridicate la energie: Statele 
membre vor putea să ofere parțial compensații întreprinderilor, în special celor care sunt mari 
consumatoare de energie, pentru costurile suplimentare datorate creșterilor excepțional de 
ridicate ale prețurilor la gaze și energie electrică. Acest sprijin poate fi acordat sub orice formă, 

inclusiv prin granturi directe. Ajutorul total per beneficiar nu poate depăși 30 % din costurile 

eligibile, respectiv un plafon maxim de 2 milioane EUR, în orice moment. În cazul în care 
întreprinderea înregistrează pierderi din exploatare, poate fi necesară acordarea unui ajutor 
suplimentar pentru a se asigura continuarea activității sale economice. În acest scop, statele 
membre pot acorda ajutoare care depășesc aceste plafoane, până la 25 de milioane EUR pentru 
utilizatorii care sunt mari consumatori de energie și până la 50 milioane EUR pentru întreprinderile 
care își desfășoară activitatea în sectoare specifice, cum ar fi producția aluminiului și a altor 

metale, a fibrelor de sticlă, a celulozei, a îngrășămintelor sau hidrogenului și a multor substanțe 
chimice de bază. 

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

Astfel, cadrul temporar de criză include o serie de garanții: 

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

energia; 

• Condiții de eligibilitate: Definiția utilizatorilor care sunt mari consumatori de energie este 
stabilită prin trimitere la articolul 17 alineatul (1) litera (a) din Directiva privind impozitarea 
energiei , și anume întreprinderile pentru care achiziționarea de produse energetice reprezintă cel 
puțin 3 % din valoarea lor de producție; 

• Cerințe în materie de durabilitate: Statele membre sunt invitate să aibă în vedere stabilirea, 
în mod nediscriminatoriu, a unor cerințe legate de protecția mediului sau de securitatea 
aprovizionării atunci când acordă ajutoare întreprinderilor pentru costurile suplimentare cauzate 
de prețurile excepțional de ridicate la gaz și energie electrică. Ajutorul acordat ar trebui, așadar, 
să ajute întreprinderile să facă față crizei actuale, punând totodată bazele unei redresări durabile. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32003L0096
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32003L0096
javascript:void(0)
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Cadrul temporar de criză se aplică până la 31 decembrie 2022. În vederea asigurării securității juridice, 
Comisia va evalua, înainte de data menționată anterior, dacă durata cadrului temporar de criză va trebui 
prelungită. Mai mult, pe durata aplicării cadrului, Comisia va monitoriza constant conținutul și domeniul 
de aplicare al acestuia în lumina evoluțiilor de pe piețele energiei și de pe alte piețe ale factorilor de 

producție, precum și din perspectiva situației economice generale. 

Cadrul temporar de criză adoptat astăzi vine în completarea numeroaselor posibilități oferite statelor 
membre de a lua măsuri care să fie conforme cu normele UE existente privind ajutoarele de stat. De 
exemplu, normele UE privind ajutoarele de stat permit statelor membre să sprijine întreprinderile care se 
confruntă cu deficite de lichidități și care au nevoie de ajutoare pentru salvare urgente. În temeiul 
articolului 107 alineatul (2) litera (b) din TFUE, statele membre pot să despăgubească întreprinderile 
pentru daunele cauzate în mod direct de evenimente excepționale, cum sunt cele provocate de criza 

actuală. 

Comisia a adoptat un cadru temporar  și în 2008, ca răspuns la criza financiară mondială. 

La 19 martie 2020 , Comisia a adoptat un cadru temporar în contextul epidemiei de COVID-19. Cadrul 
temporar în contextul epidemiei de COVID-19 a fost modificat în cursul anului 2020 la 3 aprilie , la 8 mai 
, la 29 iunie  și la 13 octombrie , iar în cursul anului 2021 la 28 ianuarie  și la 18 noiembrie . 

Informații suplimentare 

Comunicarea Comisiei - Cadrul temporar de criză în vederea sprijinirii economiei în contextul invaziei 

Ucrainei de către Rusia  

* 

Comisia acționează în direcția securității alimentare mondiale și pentru a sprijini fermierii și 
consumatorii din UE 

Comisia Europeană a prezentat astăzi, 23 martie, o serie de acțiuni pe termen scurt și mediu menite să 
consolideze securitatea alimentară mondială și să sprijine fermierii și consumatorii din UE.  

Comisia Europeană a prezentat astăzi o serie de acțiuni pe 

termen scurt și mediu menite să consolideze securitatea 
alimentară mondială și să sprijine fermierii și consumatorii 
din UE, având în vedere creșterea prețurilor la alimente și a 
costurilor factorilor de producție, cum ar fi energia și 
îngrășămintele. Creșterea rapidă a prețurilor produselor de bază 
la nivel mondial, accelerată și mai mult de invadarea Ucrainei de 

către Rusia, evidențiază din nou necesitatea ca agricultura și 
lanțurile de aprovizionare cu alimente ale UE să devină mai 
reziliente și mai sustenabile, în conformitate cu Strategia „De la 
fermă la consumator ”. 

Comisia se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că UE, ca exportator net de 
alimente și producător agroalimentar de top, contribuie la securitatea alimentară mondială, în special în 
Ucraina, precum și în Africa de Nord și în Orientul Mijlociu, care se bazează în mare măsură pe importurile 

de cereale, și în Asia și în Africa Subsahariană. UE este un furnizor principal de asistență umanitară și 
pentru dezvoltare în ceea ce privește alimentele și sistemele alimentare. 

Disponibilitatea alimentelor nu este în pericol în UE în prezent, deoarece continentul este în mare 
măsură autonom în ceea ce privește multe produse agricole. Cu toate acestea, sectorul nostru agricol este 
un importator net de anumite produse, de exemplu de furaje proteice. Această vulnerabilitate, împreună 
cu costurile ridicate ale factorilor de producție, precum îngrășămintele și energia din surse fosile, 

generează provocări pentru fermieri în ceea ce privește producția și riscă să ducă la creșterea prețurilor 
la alimente. 

Vicepreședintele executiv al Comisiei Valdis Dombrovskis a declarat: „Războiul purtat de Rusia împotriva 
Ucrainei a creat o multitudine de probleme, inclusiv în ceea ce privește securitatea alimentară mondială. 
În ceea ce privește alimentele, acum este momentul ca Europa să își demonstreze solidaritatea, pentru a 
ajuta Ucraina, cetățenii și fermierii acesteia, precum și țările vulnerabile din întreaga lume care importă 
alimente și care se confruntă cu creșteri rapide ale prețurilor și cu posibile penurii de alimente. Vom 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temp_framework_en.pdf
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_496
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_570
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_838
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1221
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1872
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_261
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_6092
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/competition-policy/document/download/fb8fb278-0f30-4e3d-9993-7cd2d189ec72_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/document/download/fb8fb278-0f30-4e3d-9993-7cd2d189ec72_en
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_884
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continua să furnizăm ajutor umanitar pentru a atenua suferința ucrainenilor prin asigurarea accesului 
acestora la produse și servicii de bază, în special la alimente. În același timp, trebuie să evităm orice 
restricție la export, pentru a limita creșterea prețurilor la alimente. Deși UE însăși nu se confruntă cu un 
risc din punctul de vedere al securității alimentare, ar trebui totuși să abordăm problemele legate de 

accesibilitatea prețurilor la alimente și să luăm măsuri pentru ca agricultura și lanțurile noastre de 
aprovizionare cu alimente să devină mai reziliente și mai sustenabile, pentru a face față crizelor viitoare.” 

Comisarul pentru agricultură, Janusz Wojciechowski a declarat: „Nu vom lăsa Ucraina singură în fața 
agresiunii Rusiei. Prima noastră prioritate este de a ne asigura că ucrainenii dispun de alimente, de 
combustibil și de apă în cantități suficiente. De asemenea, îi vom ajuta să planteze și să cultive în 
continuare cereale și plante oleaginoase, foarte necesare atât pentru ei înșiși, cât și pentru lumea întreagă, 
și le vom facilita exporturile. UE este o mare putere agricolă și ne vom asigura că fermierii noștri 

beneficiază de sprijinul deplin al Comisiei pentru a răspunde nevoilor globale de alimente. În paralel, vom 
depune eforturi pentru ca lanțurile noastre de aprovizionare cu alimente să devină mai sustenabile și 

reziliente la viitoare crize.” 

Consolidarea securității alimentare mondiale 

Situația securității alimentare din Ucraina devastată de război este foarte îngrijorătoare, în special în 
orașele asediate, deoarece se pare că Rusia vizează și distruge în mod deliberat locurile unde sunt 
depozitate alimente. 

Comisia ajută Ucraina să elaboreze și să implementeze o strategie de securitate alimentară pe 
termen scurt și mediu pentru a se asigura că factorii de producție ajung la ferme, acolo unde este 
posibil, și că transportul și instalațiile de depozitare sunt menținute, pentru a-i permite Ucrainei să își 
hrănească cetățenii și să își reia, în cele din urmă, exporturile. 

Un Program de sprijin de urgență al UE în valoare de 330 de milioane EUR pentru Ucraina va 
contribui la asigurarea accesului la bunuri și la servicii de bază, precum și a protecției populației. Programul 

urmărește să ajute la atenuarea suferinței ucrainenilor prin asigurarea accesului la bunuri și la servicii de 
bază, precum și a protecției acestora. Un alt obiectiv important va fi reconstruirea infrastructurilor civile 
de mică amploare, planificarea strategică, precum și asigurarea securității energetice. 

Comisia va asigura o monitorizare și o analiză periodică a prețurilor la alimente și a insecurității 
alimentare și își va continua implicarea în cadrul organismelor internaționale și multilaterale (FAO, OMC, 
G7, G20) în vederea coordonării politicilor. În plus, UE a intensificat asistența umanitară pentru regiunile 
și pentru grupurile de populație cele mai afectate de insecuritatea alimentară. 

În cadrul programului de cooperare internațională pentru perioada 2021-2027, UE va acționa în direcția 
dezvoltării sustenabilității sistemelor alimentare, împreună cu aproximativ 70 de țări partenere. Mai mult, 
cu ocazia Summitului privind nutriția pentru creștere de la Tokio din luna decembrie 2021, UE și statele 
sale membre s-au angajat să abordeze în continuare malnutriția, cu o alocare substanțială în valoare de 
4,3 miliarde EUR, inclusiv cel puțin 2,5 miliarde EUR din partea UE pentru cooperarea 
internațională cu obiectiv nutrițional în perioada 2021-2024. 

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

privind produsele alimentare și pentru buna funcționare a pieței unice. 

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

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

Sprijinirea fermierilor și a consumatorilor din UE 

Pentru a face ca prețurile la alimente să fie mai accesibile, statele membre pot implementa, de 
asemenea, rate reduse ale taxei pe valoarea adăugată și pot încuraja operatorii economici să limiteze 
creșterea prețurilor cu amănuntul. De asemenea, statele membre pot recurge la fondurile UE, 
precum Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), care sprijină 
acțiunile țărilor din UE de a furniza asistență alimentară și/sau materială de bază grupurilor celor mai 
vulnerabile. 

https://nutritionconnect.org/news-events/tokyo-nutrition-growth-summit-2020
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Noul Mecanism european de pregătire și răspuns în caz de criză în materie de securitate 
alimentară (EFSCM), recent instituit, care reunește administrațiile europene și naționale și actorii privați 
de-a lungul lanțului de aprovizionare, va efectua o cartografiere detaliată a riscurilor și a 
vulnerabilităților lanțului de aprovizionare cu alimente al UE, urmată de recomandări și de măsuri 

de atenuare adecvate. 

Pentru a-și îndeplini rolul de furnizor mondial de alimente care continuă să fie pe deplin implicat în tranziția 
ecologică, sectorul agricol al UE are nevoie de tot sprijinul nostru. În acest scop, Comisia a adoptat astăzi 
următoarele măsuri: 

• Un pachet de sprijin în valoare de 500 de milioane EUR, recurgând inclusiv la rezerva de 
criză, pentru a-i sprijini pe producătorii cei mai afectați de consecințele grave ale războiului din 
Ucraina. Pe această bază, statele membre ar putea furniza sprijin financiar suplimentar fermierilor, 
pentru a contribui la securitatea alimentară mondială, sau ar putea aborda perturbările pieței 

cauzate de creșterea costurilor factorilor de producție sau de restricțiile comerciale. Ar trebui să 
se acorde prioritate sprijinirii fermierilor care utilizează practici sustenabile, asigurându-se 
totodată orientarea măsurilor către sectoarele și fermierii care sunt cel mai grav afectați de criză. 

• Mai multe avansuri din plățile directe, precum și din măsurile de dezvoltare rurală legate de 
suprafață și de animale, acordate fermierilor începând de la 16 octombrie 2022. 

• Măsuri de piață de tip „plasă de siguranță” pentru sprijinirea pieței cărnii de porc, având în 
vedere situația deosebit de dificilă a sectorului. 

• O derogare excepțională și temporară pentru a permite producția pe pârloage a oricăror 
culturi în scopuri alimentare sau furajere, menținând în același timp întregul nivel al plății 

pentru înverzire acordate fermierilor. Acest lucru va spori capacitatea de producție a UE în pofida 
disponibilității limitate a terenurilor fertile. 

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

Comisia a propus un nou cadru temporar de criză, de sine stătător, care include și fermierii, 

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

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

timp util a disponibilității acestora. 

Consolidarea rezilienței și a sustenabilității sistemelor noastre alimentare 

Sustenabilitatea alimentară este o parte integrantă a securității alimentare. La implementarea tranzițiilor 
necesare prevăzute în Strategia „De la fermă la consumator” și în Strategia privind 
biodiversitatea, Comisia se va asigura că productivitatea generală a agriculturii UE nu este subminată. 
Aceasta înseamnă o utilizare sporită a inovațiilor, pentru a contribui la creșterea productivității 

în mod sustenabil, cum ar fi agricultura de precizie, noile tehnici genomice, gestionarea îmbunătățită a 
nutrienților, gestionarea integrată a dăunătorilor, alternativele biologice la pesticidele chimice etc. 

Sporirea rezilienței, prin reducerea dependenței agriculturii europene de energie, de importuri cu 
consum ridicat de energie și de importuri de hrană pentru animale este, mai mult ca oricând, o 
necesitate. Reziliența necesită surse de import și piețe de desfacere diversificate, prin intermediul unei 
politici comerciale multilaterale și bilaterale solide. Programul Orizont Europa va investi în cercetare și în 
inovare pentru a înlocui utilizarea îngrășămintelor sintetice. Printre propunerile prezentate de Comisie se 

numără sporirea eficienței de utilizare a azotului, tranziția la amoniacul verde pentru îngrășăminte și 
valorificarea biomasei. Comisia invită statele membre să utilizeze toate instrumentele disponibile 
în planurile lor strategice PAC  pentru perioada 2023-2027 în această privință. Este vorba, de exemplu, 
de utilizarea instrumentelor de gestionare a riscurilor, de dezvoltarea agriculturii de precizie sau de 
sprijinul cuplat pentru stimularea culturilor proteice. 

Pentru informații suplimentare 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/contingency-plan_en#efscm
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/contingency-plan_en#efscm
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_en
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Comunicare privind garantarea securității alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor alimentare 

Anexă la Comunicarea privind garantarea securității alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor 
alimentare 

Întrebări și răspunsuri privind măsurile adoptate de Comisia Europeană  

Fișă informativă privind măsurile de garantare a securității alimentare și de sprijinire a fermierilor din UE 

Comunicat de presă privind sprijinul acordat acțiunii la nivel mondial de transformare a sistemelor 
alimentare prin intermediul a opt coaliții în cadrul Summitului mondial privind sistemele alimentare  

Mecanismul european de pregătire și răspuns în caz de criză în materie de securitate alimentară 

* 

Comisia prezintă opțiuni de atenuare a impactului prețurilor ridicate la energie prin achiziții 

comune de gaze și obligații minime de stocare a gazelor 

La scurt timp după Comunicarea privind planul REPowerEU și după Declarația de la Versailles, Comisia a 
prezentat astăzi idei referitoare la o acțiune colectivă la nivel european prin care să se abordeze cauzele 
profunde ale problemei pe piața gazelor  

La scurt timp după Comunicarea privind planul REPowerEU și după 
Declarația de la Versailles, Comisia a prezentat astăzi, 23 martie, 
idei referitoare la o acțiune colectivă la nivel european prin care să 
se abordeze cauzele profunde ale problemei pe piața gazelor și să 

se garanteze securitatea aprovizionării la prețuri rezonabile pentru 
iarna următoare și ulterior. Liderii vor continua discuțiile cu privire 
la aceste opțiuni în cadrul Consiliului European din această 
săptămână. 

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, a declarat: Piețele 
mondiale și europene ale energiei traversează o perioadă tulbure, în 

special de la invadarea Ucrainei de către Rusia. Europa trebuie să ia măsuri rapide pentru a-și asigura 
aprovizionarea cu energie în iarna următoare și pentru a atenua presiunea pe care o resimt cetățenii și 
întreprinderile din cauza facturilor mari la energie. Propunerile de astăzi reprezintă încă un pas înainte în 
activitatea noastră intensă din acest domeniu. 

Comisia a prezentat astăzi o propunere legislativă  prin care introduce obligația de a stoca gaze naturale 
la un nivel minim de 80 % pentru iarna următoare și de 90 % pentru anii următori. Pentru a răspunde 
preocupărilor legate de prețurile la energie care se mențin la un nivel ridicat, Comisia a adoptat, de 

asemenea, o comunicare  în care stabilește ce opțiuni există pentru a se interveni pe piață la nivel 
european și național și evaluează avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni. 

Parteneriatele UE cu țările terțe pentru achiziționarea colectivă de gaze naturale și hidrogen pot să 
îmbunătățească reziliența și să reducă prețurile. Comisia este pregătită să creeze un Grup operativ 
privind achizițiile comune de gaze la nivelul UE. Printr-o acțiune centralizată la nivelul cererii, grupul 
operativ ar facilita și ar consolida anvergura internațională a UE în raport cu furnizorii de gaze pentru a 
contribui la asigurarea unor importuri la prețuri adecvate înainte de iarna viitoare. Grupul operativ ar urma 

să fie sprijinit de reprezentanți ai statelor membre în cadrul unui comitet director. O echipă comună de 
negociere condusă de Comisie ar urma să poarte discuții cu furnizorii de gaze naturale și să pregătească, 

de asemenea, terenul pentru viitoarele parteneriate energetice cu principalii furnizori din domeniul 
energiei, analizând și alte surse în afară de GNL și de gaze. Activitatea acestei echipe ar urma să se inspire 
din experiența dobândită în contextul pandemiei de COVID-19, când acțiunea la nivelul UE a fost esențială 
pentru a garanta aprovizionarea suficientă cu vaccinuri pentru toți.  

O propunere legislativă pentru asigurarea stocării gazelor pentru sezonul de iarnă 

După Summitul de la Versailles, Comisia și-a dublat eforturile, fiind astfel în măsură să prezinte astăzi o 
propunere legislativă prin care solicită statelor membre să se asigure că infrastructurile lor subterane 
de stocare a gazelor sunt umplute în proporție de cel puțin 80 % până la 1 noiembrie 2022 și 
de 90 % în anii următori, cu obiective intermediare de atins în februarie și octombrie. Operatorii siturilor 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-reinforcing-resilience-food-systems.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-reinforcing-resilience-food-systems-annex.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-reinforcing-resilience-food-systems-annex.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_22_1964
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-supporting-eu-farmers-consumers-war-ukraine.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_1971
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_1971
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/contingency-plan_en#efscm
https://energy.ec.europa.eu/proposal-regulation-gas-storage_en
javascript:void(0)
https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-energy-prices_en
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de stocare ar trebui să raporteze autorităților naționale nivelurile de umplere. Statele membre ar trebui 
să monitorizeze lunar nivelurile de umplere și să prezinte Comisiei rapoarte în acest sens. 

Instalațiile de stocare a gazelor sunt infrastructuri critice de garantare a securității aprovizionării. O nouă 
certificare obligatorie a tuturor operatorilor de sisteme de depozitare va evita riscurile potențiale ce 

rezultă din influența externă asupra infrastructurii critice de stocare, ceea ce înseamnă că operatorii 
necertificați vor trebui să renunțe la dreptul de proprietate sau de control asupra instalațiilor de stocare a 
gazelor din UE. În plus, instalațiile de stocare a gazelor care intenționează să își închidă operațiunile ar 
urma să fie nevoiți să obțină o autorizație în acest sens din partea autorității naționale de reglementare. 
Pentru a stimula realimentarea instalațiilor de stocare a gazelor din UE, Comisia propune o reducere de 
100 % a tarifelor de transport bazate pe capacitate la punctele de intrare și de ieșire ale instalațiilor de 
stocare. 

Măsuri de urgență privind prețurile la energie și stocarea gazelor  

Din vara trecută, Comisia a luat măsuri pentru a atenua impactul prețurilor ridicate la energie asupra 
gospodăriilor și întreprinderilor. În urmă cu două săptămâni, președinta von der Leyen s-a angajat ca până 
la sfârșitul lunii să prezinte opțiuni excepționale concrete, pe termen scurt, pentru a limita efectul de 
contagiune al prețurilor gazelor naturale asupra pieței energiei electrice. Comisia și-a făcut cunoscută 
analiza pentru a contribui la reuniunea Consiliului European din această săptămână și a publicat astăzi o 
comunicare în care sunt detaliate aceste opțiuni. 

Statele membre au prezentat mai multe opțiuni de măsuri de urgență pentru a limita impactul prețurilor 
ridicate ale energiei electrice. Toate opțiunile disponibile presupun însă costuri și au și inconveniente. 
Opțiunile pe termen scurt privind prețul energiei electrice pot fi grupate, în linii mari, în două 
categorii: 

 

 După cum se menționează în comunicare, nu există un singur răspuns evident la abordarea prețurilor 
ridicate ale energiei electrice, având în vedere situațiile diferite din statele membre în ceea ce privește 
mixul energetic, organizarea pieței și nivelurile de interconectare. Comisia prezintă avantajele și 
dezavantajele diferitelor abordări, pe care liderii europeni să le poată analiza în continuare, și este 
pregătită să își aprofundeze analiza după cum este necesar. Multe dintre opțiunile descrise abordează 
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simptomele problemei, însă este important să se rezolve cauzele profunde ale prețurilor actuale ridicate 
ale energiei electrice, prin acțiuni colective la nivel european pe piața gazelor naturale. 

Comisia va prezenta planul REPowerEU în detaliu și va evalua opțiunile de optimizare a organizării pieței 
energiei electrice în luna mai; este pregătită, de asemenea, să propună un plan al UE de economisire a 

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

Context 

„Setul de instrumente privind prețurile la energie ”, adoptat de Comisie în luna octombrie a anului trecut, 
care a ajutat statele membre să atenueze impactul prețurilor ridicate asupra consumatorilor vulnerabili, 
rămâne un cadru important pentru măsurile naționale. La 8 martie, Comisia a prezentat statelor membre 
orientări suplimentare, în care se confirmă posibilitatea de a reglementa, în circumstanțe excepționale, 

prețurile aplicate consumatorilor finali. Aceste orientări stabilesc modul în care statele membre pot 

redistribui consumatorilor veniturile obținute din profiturile ridicate din sectorul energetic și din 
comercializarea certificatelor de emisii. Astăzi s-a adoptat un nou cadru temporar privind ajutoarele de 
stat pentru situații de criză , care permite sprijinirea întreprinderilor afectate direct sau indirect de impactul 
economic al războiului din Ucraina prin granturi directe limitate, sprijin sub formă de lichidități și ajutor 
pentru acoperirea costurilor crescute la gaze și energie electrică. 

În cadrul reuniunii de la Versailles din perioada 10-11 martie 2022, liderii UE au convenit  să elimine 

treptat, cât mai curând posibil, dependența UE de importurile de gaze, petrol și cărbune din Rusia și au 
invitat Comisia să prezinte, până la sfârșitul lunii martie, un plan de asigurare a securității aprovizionării 
și a unor prețuri la energie accesibile în iarna următoare. În paralel, liderii UE s-au angajat ca, pe baza 
comunicării din 8 martie 2022 , să abordeze și să ia în considerare de urgență opțiuni concrete pentru a 
găsi soluții prin care să atenueze impactul creșterii prețurilor la energie asupra cetățenilor și 
întreprinderilor noastre, în special asupra cetățenilor vulnerabili și a IMM-urilor, inclusiv în cadrul 

următoarei reuniuni a Consiliului European din 24-25 martie 2022. 

Pentru mai multe informații: 

Comunicare privind securitatea aprovizionării și prețuri accesibile la energie  

Anexa la Comunicarea privind securitatea aprovizionării și prețuri accesibile la energie  

Propunere de regulament privind stocarea gazelor naturale  

Anexa la Propunerea de regulament privind stocarea gazelor naturale  

Întrebări și răspunsuri privind propunerea de stocare a gazelor naturale  

Fișă informativă privind propunerea de stocare a gazelor naturale  

Site-ul web al Pactului verde european  

Site-ul web consacrat sprijinului acordat de UE Ucrainei  

* 

SURE: Al treilea raport demonstrează succese continue în protejarea locurilor de muncă și 
sprijinirea redresării 

Comisia a publicat cel de-al treilea său raport bianual privind implementarea și impactul SURE, 

instrumentul de 100 de miliarde de euro conceput pentru a proteja locurile de muncă și veniturile afectate 
de pandemia de COVID-19.  

Raportul confirmă constatările celor două rapoarte bianuale precedente, și anume faptul că SURE a reușit 
să atenueze impactul pandemiei și să sprijine redresarea în 2021. În 2020, măsurile naționale privind 
piața muncii, sprijinite de SURE, au protejat efectiv aproape 1,5 milioane de persoane împotriva șomajului 
– o condiție esențială pentru redresarea economică puternică din 2021. SURE a contribuit la acest succes 

colectiv prin scheme de finanțare care au permis firmelor să-și păstreze angajații și competențele și au 
ajutat lucrătorii independenți să fie pregătiți să-și reia imediat activitățile. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32003L0096
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_5204
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/STATEMENT_22_1949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/STATEMENT_22_1949
javascript:void(0)
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/03/11/the-versailles-declaration-10-11-03-2022/
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_1511
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https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-energy-prices_en
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https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-energy-prices-annex_en
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
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Instrumentul SURE este un element esențial al strategiei cuprinzătoare elaborate de UE pentru protejarea 
cetățenilor și atenuarea consecințelor socioeconomice extrem de grave ale pandemiei de COVID-19. El 
oferă sprijin financiar sub formă de împrumuturi acordate de UE statelor membre în condiții avantajoase, 
pentru a finanța scheme naționale de reducere a timpului de muncă, alte măsuri similare destinate 

menținerii locurilor de muncă și sprijinirii veniturilor – în special 
pentru lucrătorii independenți – precum și unele măsuri legate 
de sănătate. 

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

acordat unui număr de șapte state membre. SURE are 
capacitatea de a mai furniza statelor membre asistență 

financiară în valoare de 5,6 miliarde de euro. 

Constatări principale 

SURE a sprijinit aproximativ 31 de milioane de persoane și 2,5 milioane de firme în 2020. Aceste cifre 
reprezintă aproape 30 % din totalul locurilor de muncă și un sfert din totalul firmelor din cele 19 state 
membre beneficiare. Firmele mici au fost principalii beneficiari ai sprijinului SURE. Sectoarele care au 

beneficiat de cel mai mare sprijin au fost comerțul cu ridicata și cu amănuntul, serviciile de cazare și 
alimentație publică și industria prelucrătoare. SURE a continuat să protejeze locurile de muncă în timpul 
redresării economice din 2021, sprijinind aproximativ 3 milioane de persoane și peste 400 000 de firme. 

Aproape toate cheltuielile publice planificate în cadrul SURE au fost deja efectuate. Peste jumătate din 
această sumă a fost alocată schemelor de reducere a timpului de muncă. Statele membre au economisit 
aproximativ 8,2 miliarde de euro la plata dobânzilor prin utilizarea SURE, grație ratingului de credit ridicat 

al UE.  

Raportul include o analiză a sistemelor naționale de control și audit raportate de statele membre. El 
constată că toate statele membre au efectuat controale pentru a preveni utilizarea abuzivă a asistenței 

financiare acordate în cadrul SURE. Controalele și auditurile au fost în măsură să detecteze și să corecteze 
cazurile de nereguli și fraude. 

Declarațiile membrilor colegiului: 

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Am 

creat programul SURE într-o perioadă în care întreaga Europă se confrunta cu dificultăți imense și 
neașteptate, iar el și-a demonstrat cu adevărat valoarea pentru economiile și societățile noastre. Datorită 
programului, în 2020, la apogeul pandemiei, aproape 30 % din forța de muncă a Uniunii și-a păstrat 
locurile de muncă, iar o pătrime din întreprinderi, în principal mici, au reușit să rămână pe linia de plutire. 
Succesul programului a continuat pe parcursul anului 2021, prin sprijinul acordat cetățenilor și 
întreprinderilor de pe întreg teritoriul nostru. El rămâne un exemplu elocvent de solidaritate europeană, 
într-un moment în care aveam cea mai mare nevoie de ea.” 

Johannes Hahn, comisarul pentru buget și administrație, a declarat: „SURE a fost unul dintre primele 
programe care au stat la baza redresării economice a Europei în urma pandemiei. El a fost totodată prima 
mare poveste de succes a Comisiei pe piețele de capital ale Uniunii și a pregătit terenul pentru lansarea 
promițătoare a programului NextGenerationEU. Este extraordinar să constatăm că el continuă să genereze 

rezultate pozitive, în beneficiul țărilor și al cetățenilor Uniunii, schimbând în bine viața a milioane de 
oameni.” 

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a declarat: „SURE a ajutat 
întreprinderile să rămână pe linia de plutire pe tot parcursul anilor 2020 și 2021, în special întreprinderile 
mici care cu greu ar fi supraviețuit fără sprijin financiar. Uniunea Europeană va continua să acționeze rapid 
și solidar în perioade de criză.” 

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „Sunt mândru de rolul crucial pe care SURE l-a 
jucat în protejarea lucrătorilor salariați și independenți în timpul pandemiei. Raportul publicat azi arată că 
SURE a continuat să protejeze locurile de muncă în timpul redresării economice inegale din 2021, sprijinind 

aproximativ trei milioane de persoane și peste 400 000 de firme. Acestea s-au adăugat celor 31 de 
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milioane de persoane și aproape 2,5 milioane de firme care au beneficiat de program în 2020. SURE a fost 
un exemplu remarcabil al importanței pe care o acțiune comună a Uniunii o poate avea pentru cetățenii 
noștri în perioade de criză.” 

Context 

Comisia a propus Regulamentul SURE la 2 aprilie 2020, în contextul răspunsului inițial al UE la pandemie. 
El a fost adoptat de Consiliu la 19 mai 2020, ceea ce a reprezentat un semnal puternic al solidarității 
europene, iar instrumentul a devenit disponibil la 22 septembrie 2020, după ce toate statele membre au 
semnat acordurile de garantare. Prima plată a avut loc la cinci săptămâni după data la care SURE a devenit 
disponibil. 

Raportul de astăzi este al treilea raport bianual privind SURE adresat Consiliului, Parlamentului European, 
Comitetului Economic și Financiar (CEF) și Comitetului pentru ocuparea forței de muncă (EMCO). În temeiul 

articolului 14 din Regulamentul SURE, Comisia are obligația juridică de a prezenta un astfel de raport în 

termen de 6 luni de la data la care instrumentul devine disponibil. Primul raport  a fost publicat la 22 
martie 2021, iar cel de-al doilea raport  a fost publicat la 22 septembrie 2021. Rapoartele următoare vor 
fi publicate o dată la șase luni, pe parcursul întregii perioade de disponibilitate a SURE. Raportul depășește 
cerințele legale minime, de exemplu prin furnizarea de date economice privind eficiența instrumentului. 

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

SURE asigură totodată raportarea relevantă în temeiul cadrului UE privind obligațiunile cu impact social. 
Informații suplimentare privind aceste obligațiuni, precum și o imagine de ansamblu atât a fondurilor 
colectate pentru fiecare emisiune, cât și a statelor membre beneficiare sunt disponibile online aici . 

Instrumentul SURE este disponibil până la 31 decembrie 2022, iar în pachetul financiar rămân încă 5,6 
miliarde de euro. Asistența financiară din cadrul instrumentului poate fi acordată în continuare pentru 
combaterea perturbărilor economice grave cauzate de pandemia de COVID-19. 

Pentru informații suplimentare 

Cel de-al treilea raport bianual privind punerea în aplicare a SURE  

Site-ul web al SURE  

Fișă informativă privind SURE 

Regulamentul SURE  

Site-ul web „EU as a borrower” (UE ca debitor)  

* 

Declarația comună a Comisiei Europene și a Statelor Unite privind securitatea energetică 
europeană 

Preambul 

Statele Unite și Comisia Europeană se angajează să reducă 
dependența Europei de energia rusă. Ne reafirmăm 
angajamentul comun față de securitatea și sustenabilitatea 
energetice ale Europei și față de accelerarea tranziției globale 

către o energie curată. Condamnând în termenii cei mai fermi 
invadarea în continuare a Ucrainei de către Rusia, ne exprimăm 
solidaritatea și sprijinul față de Ucraina. Împărtășim același 
obiectiv de a aborda urgența în materie de securitate energetică 
– de a asigura aprovizionarea cu energie a UE și a Ucrainei. 
Salutăm progresele continue în direcția integrării fizice a 

Ucrainei cu piețele energiei din UE. Securitatea și sustenabilitatea energetice ale UE și ale Ucrainei sunt 
esențiale pentru pacea, libertatea și democrația în Europa. 

Prin acțiunea europeană comună pentru o energie mai accesibilă ca preț, mai sigură și mai durabilă 
(REPowerEU), UE și-a confirmat obiectivul de a obține independența față de combustibilii fosili ruși cu mult 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1209
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_4822
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/sustainable-bonds-social-bonds-green-bonds_en
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/info/files/third-report-implementation-sure_en
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_ro
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0672
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower_en
javascript:void(0)
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înainte de sfârșitul deceniului, înlocuindu-i cu surse de energie stabile, accesibile, fiabile și curate pentru 
cetățenii și întreprinderile din UE. 

Statele Unite și UE se angajează să îndeplinească obiectivele Acordului de la Paris, să atingă obiectivul de 
zero emisii nete până în 2050 și să reușească să mențină o creștere limitată la 1,5 grade Celsius a 

temperaturii, inclusiv printr-o tranziție rapidă către energia curată, prin energie din surse regenerabile și 
prin eficiență energetică. Aceste politici și tehnologii vor contribui, de asemenea, la independența UE față 
de combustibilii fosili ruși. Gazele naturale rămân o parte importantă a sistemului energetic al UE în cadrul 
tranziției verzi, inclusiv prin asigurarea reducerii intensității emisiilor de dioxid de carbon în timp. 

Statele Unite și Comisia Europeană confirmă cooperarea noastră strategică în domeniul energiei, vizând 
securitatea aprovizionării cu energie și reducerea dependenței de combustibilii fosili. Depunem împreună 
eforturi pentru a pune la dispoziția cetățenilor și a întreprinderilor din UE și din țările partenere învecinate 

surse de energie stabile, fiabile, curate și la prețuri accesibile. În acest cadru, instituim o cooperare 
imediată pentru a aborda obiectivul urgent în materie de securitate energetică, și anume asigurarea unor 

niveluri adecvate de stocare a gazelor înainte de iarna următoare și de cea de la sfârșitul anului 2023. 
Vom continua cooperarea noastră strânsă cu privire la alte măsuri de accelerare a tranziției către energia 
verde, de reducere a consumului de energie și a dependenței de combustibilii fosili. 

Grupul operativ privind securitate energetică 

Statele Unite și Comisia Europeană vor institui imediat un grup operativ comun privind securitatea 

energetică, pentru a stabili parametrii acestei cooperări și a o pune în aplicare. Grupul operativ va fi 
prezidat de un reprezentant al Casei Albe și de un reprezentant al președintelui Comisiei Europene.   

Acest grup operativ se va concentra asupra următoarelor chestiuni urgente:   

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

• Statele Unite și Comisia Europeană vor depune eforturi pentru a reduce intensitatea gazelor cu 
efect de seră generate de toate noile infrastructuri GNL și de gazoductele asociate, inclusiv prin 

utilizarea energiei curate pentru a alimenta operațiuni în situri, prin reducerea scurgerilor de metan 
și prin construirea unei infrastructuri pregătite pentru hidrogen curat și din surse regenerabile. 

• Statele Unite se angajează să mențină un mediu de reglementare favorabil, cu proceduri de 
revizuire și de acțiune rapidă în urma cererilor de autorizare a oricăror capacități suplimentare de 

export de GNL care ar fi necesare pentru îndeplinirea acestui obiectiv urgent în materie de 
securitate energetică și pentru sprijinirea obiectivelor RePowerEU, afirmând hotărârea comună de 
a pune capăt dependenței UE de combustibilii fosili ruși până în 2027. 

• Comisia Europeană va colabora cu guvernele statelor membre ale UE în vederea accelerării 
procedurilor acestora de reglementare în materie de revizuire și stabilire a aprobărilor pentru 
infrastructura de import de GNL, astfel încât ele să includă instalațiile terestre și gazoductele 
aferente care să sprijine importurile prin intermediul navelor cu unități plutitoare de regazeificare 
a depozitelor și al terminalelor fixe de import de GNL. 

• Comisia Europeană va colabora cu statele membre ale UE și cu operatorii de pe piață pentru a 
grupa cererile de GNL prin intermediul unei noi platforme energetice a UE, pentru volume 

suplimentare în perioada aprilie-octombrie 2022. Comisia Europeană va sprijini, de asemenea, 
mecanismele de contractare pe termen lung și va lucra în parteneriat cu SUA pentru a încuraja 
contractarea relevantă care să sprijine deciziile finale de investiții privind atât infrastructura de 
export, cât și infrastructura de import de GNL. 

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

ar trebui să ia în considerare inclusiv prețul de depozit al gazului natural Henry Hub (Henry Hub 
Natural Gas Spot Price) și alți factori stabilizatori. 
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• UE pregătește un cadru de reglementare actualizat privind securitatea aprovizionării și a stocării 
energiei. Acest lucru va spori certitudinea și previzibilitatea în ceea ce privește securitatea 

aprovizionării și necesitățile de depozitare și va asigura o cooperare mai strânsă în cadrul UE și al 
țărilor partenere învecinate. Comisia Europeană a propus un regulament privind stocarea energiei 
pentru a se asigura că infrastructura de stocare existentă este umplută până la 90 % din capacitate 
până la data de 1 noiembrie a fiecărui an, cu dispoziții specifice de introducere treptată pentru 
2022. Comisia Europeană se va coordona cu statele membre și va asigura transparența în ceea ce 
privește capacitatea de GNL disponibilă în terminalele UE. 

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

o Crearea de parteneriate în domeniul tehnologiilor și al soluțiilor de eficiență energetică, 

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

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

offshore. 

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

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

infrastructura de sprijin. 

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

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

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

si-resurse-pentru-presa/stiri_ro 

  

#UCRAINA 

Comisia lansează o cerere specială de propuneri pentru a sprijini statele membre să primească 
refugiați din Ucraina 

Ucraina: Comisia lansează o cerere specială de propuneri pentru a sprijini statele membre să primească 
refugiați din Ucraina și să elimine treptat dependența lor de combustibilii fosili din Rusia  

Comisia a lansat o cerere specială în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic (IST) pentru a sprijini statele 
membre să primească refugiați ucraineni în urma invaziei Ucrainei de către Rusia și să elimine treptat 

dependența lor de combustibilii fosili din Rusia. 

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „UE a reacționat prompt, unit și puternic 
la invazia Ucrainei de către Rusia. Instrumentul de sprijin tehnic este un instrument flexibil, care se poate 
adapta la diferite circumstanțe politice. De această dată, este mobilizat pentru a ajuta statele membre să 
primească și să integreze persoanele care fug din calea războiului din Ucraina și să își reducă dependența 
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de combustibilii fosili, inclusiv de cei de proveniență rusească, prin investiții în surse de energie curată și 
în tehnologii eficiente din punct de vedere energetic.” 

Un instrument de sprijin flexibil pentru nevoi urgente 

După publicarea acestei cereri de propuneri, statele membre pot 

trimite imediat Comisiei cereri de sprijin tehnic care vizează: 

• consolidarea capacității instituționale și operaționale de a 
primi persoanele care fug din calea războiului din Ucraina. 
Aceasta include sprijinirea autorităților naționale în vederea 

readaptării și a accelerării accesului la servicii vitale, cum ar fi 
accesul la locuință, educație, asistență medicală, locuri de muncă, în 
cadrul sistemului de protecție temporară; Statele membre pot 
trimite Comisiei o cerere de sprijin specific până la 8 aprilie 2022; 

• consolidarea integrării sociale și economice a refugiaților 
din Ucraina. În ceea ce privește accesul la piața muncii, de exemplu, Comisia va sprijini statele 
membre să instituie un mecanism standardizat de recunoaștere a calificărilor universitare ale 
refugiaților; Statele membre pot trimite Comisiei o cerere de sprijin specific până la 8 aprilie 2022; 

• utilizarea optimă a fondurilor UE disponibile pentru a le oferi cazare familiilor sau 
copiilor neînsoțiți. Statele membre pot trimite Comisiei o cerere de sprijin specific până la 8 
aprilie 2022; 

• eliminarea treptată a dependenței statelor membre de combustibilii fosili din Rusia. Una 
dintre aceste măsuri constă în identificarea celor mai bune reforme și investiții la nivel național, 

regional și transfrontalier, în conformitate cu planul REPowerEU  al Comisiei. Acest lucru va susține 
diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, accelerarea tranziției către energia din surse 
regenerabile și îmbunătățirea eficienței energetice. Statele membre pot trimite Comisiei o cerere 
de sprijin specific până la 24 martie 2022. 

Etapele următoare 

Prin intermediul autorității coordonatoare, statele membre pot trimite Comisiei o cerere de sprijin specific. 
Comisia va acorda sprijinul după ce va aproba cererea. 

Context 

Instrumentul de sprijin tehnic este principalul instrument de care dispune Comisia pentru a oferi, la cererea 
autorităților naționale, sprijin tehnic pentru realizarea de reforme în UE. Acesta face parte din cadrul 
financiar multianual  2021-2027 și din Planul de redresare pentru Europa . Instrumentul continuă acțiunile 
de succes derulate în cadrul Programului anterior de sprijin pentru reforme structurale, prin intermediul 
căruia s-au realizat, din 2017, peste 1 400 de proiecte de sprijin tehnic în toate statele membre. 

La 9 martie 2022, Comisia a aprobat 225 de noi proiecte în cadrul ciclului 2022 al Instrumentului de sprijin 
tehnic pentru a asista statele membre să pregătească, să conceapă și să implementeze reforme la finalul 
cărora statele vor dispune de administrații publice moderne și reziliente, de strategii de creștere durabilă 
și de economii reziliente. Multe proiecte de sprijin contribuie la punerea în aplicare a planurilor naționale 
de redresare și reziliență. 

În cazul în care apar nevoi speciale, se pot lansa  cereri specifice în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic. 
Așa s-a întâmplat în iunie 2021, cu ocazia punerii în aplicare a planurilor de redresare și reziliență care 

oferă acces la Mecanismul de redresare și reziliență, și așa se întâmplă și acum, ca răspuns la invazia 
Ucrainei de către Rusia. 

Informații suplimentare 

Site-ul web dedicat sprijinului pentru reforme  

Instrumentul de sprijin tehnic 

Fișe informative privind proiectele de reforme din fiecare stat membru  

Instrumentul de sprijin tehnic – Programul anual de lucru pentru 2022  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_1511
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/documents_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/documents_ro
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_3290
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/reform-support/index_ro
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi_ro#aboutthesrsp
https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi/technical-support-instrument-2022-country-factsheets_en
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/info/publications/technical-support-instrument-financing-decisions-and-annual-work-programmes_en
javascript:void(0)


BULETINUL INFORMATIV AL INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL HUNEDOARA 

Anul  
2022 

Numărul 12 
21 – 25 martie Pagina  35 

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

   

 

Lista completă a proiectelor care beneficiază de sprijin din partea Instrumentului de sprijin tehnic  

Întrebări și răspunsuri privind Instrumentul de sprijin tehnic 2022  

* 

Ucraina: Prefinanțare REACT-EU în valoare de 3,4 miliarde EUR pentru statele membre care 

primesc refugiați din Ucraina 

Pentru a sprijini statele membre care primesc și găzduiesc refugiații care au părăsit Ucraina din cauza 
războiului, Comisia a propus astăzi, 23 martie, majorarea cu 3,4 miliarde EUR a prefinanțării totale din 
REACT-EU.  

Pentru a sprijini statele membre care primesc și găzduiesc 
refugiații care au părăsit Ucraina din cauza războiului, Comisia a 
propus astăzi, 23 martie, majorarea cu 3,4 miliarde EUR a 

prefinanțării totale din Asistența de redresare pentru coeziune și 
teritoriile Europei  (REACT-EU). După adoptarea de către 
colegiuitori, această injecție imediată de lichidități, în combinație 
cu flexibilitatea introdusă de Acțiunea de coeziune pentru 
refugiații din Europa  (CARE), va accelera accesul statelor 
membre la fonduri pentru infrastructură, locuințe, echipamente 
și servicii în domeniul ocupării forței de muncă, al educației, al 

incluziunii sociale, al asistenței medicale și al îngrijirii copiilor. 

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat în legătură cu acest subiect: „Invazia 
ilegală și nejustificată lansată de Rusia a forțat peste 3 milioane de ucraineni să își părăsească țara, iar 
acest număr crește în fiecare zi. Statele membre și societatea civilă au dat dovadă de o solidaritate 
remarcabilă, iar UE își intensifică acțiunile pentru a se asigura că sprijinul necesar ajunge la toți cei care 
îi găzduiesc. De aceea, după propunerea CARE, politica de coeziune va acorda 3,4 miliarde EUR din REACT-

EU statelor membre, cu precădere celor aflate în prima linie, pentru a răspunde nevoilor acestora. Suntem 
alături de poporul ucrainean și vom continua să oferim sprijin statelor membre pentru a-i primi pe toți cei 
care fug din calea războiului”. 

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a adăugat: „Având în vedere urgența 
și gravitatea crizei declanșate de invadarea Ucrainei de către Rusia, Uniunea Europeană caută noi 
modalități de a pune imediat lichidități la dispoziția celor mai afectate state membre. Prin propunerea de 
astăzi de a majora rata de prefinanțare în cadrul REACT-EU, 3,4 miliarde EUR vor ajunge la statele membre 

cât mai curând posibil, astfel încât acestea să poată oferi sprijin imediat persoanelor aflate în dificultate. 
Nu avem timp de pierdut”. 

Un stimulent financiar pentru solidaritatea statelor membre cu Ucraina 

Pentru toate statele membre, Comisia propune majorarea prefinanțării de la 11 % la 15 % din tranșa 
REACT-EU pentru 2021. În plus, pentru statele membre din prima linie (Ungaria, Polonia, România și 
Slovacia) și statele membre care au primit cel mai mare număr de persoane din Ucraina în raport cu 
populația lor națională (peste 1 % între 24 februarie 2022 și 23 martie 2022 - Austria, Bulgaria, Cehia și 

Estonia), Comisia propune majorarea procentului la 45 %. Această creștere totală a prefinanțării se ridică 
la 3,4 miliarde EUR, care urmează să fie plătite statelor membre după aprobarea propunerii de către 
colegiuitori. 

În condițiile în care numărul persoanelor care fug din calea războiului crește de la o oră la alta, iar statele 
membre efectuează în prezent înregistrarea acestora, situația este foarte dinamică. Pentru a crea un 
tablou situațional care să estimeze presiunile cu care se confruntă statele membre din cauza numărului 

mare de sosiri, Comisia a calculat ponderea sosirilor în raport cu populația pe baza informațiilor din partea 
statelor membre obținute prin intermediul rețelei pentru gestionarea crizelor legate de migrație, al 
organizațiilor internaționale și al altor surse deschise fiabile. 

Etapele următoare 

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

De la începutul crizei din Ucraina în 2014, UE și statele sale membre au contribuit cu peste 1 miliard EUR 
sub formă de ajutor umanitar și ajutor pentru redresare rapidă pentru această țară.  

În cadrul NextGenerationEU , REACT-EU oferă în cursul anilor 2021 și 2022 o finanțare suplimentară de 

50,6 miliarde EUR (în prețuri curente) pentru programele politicii de coeziune din perioada 2014-2020. 
REACT-EU a intrat în vigoare la 24 decembrie 2020 și poate finanța cheltuieli retroactiv de la 1 februarie 
2020 până la 31 decembrie 2023. 

Propunerea de astăzi de majorare a prefinanțării pentru statele membre în cadrul REACT-EU vine în 
completarea propunerii privind Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa (CARE)  adoptată la 8 
martie și a posibilității ca statele membre să utilizeze tranșa REACT-EU din 2022 pentru a susține măsurile 
de sprijinire a persoanelor care fug din Ucraina, în conformitate cu obiectivul general al redresării post-

pandemie. 

Informații suplimentare 

Propunerea privind majorarea prefinanțării din resursele REACT-EU  

Site web – Solidaritatea UE față de Ucraina  

Ucraina: UE își intensifică solidaritatea cu cei care fug din calea războiului  

Propunere privind Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa (CARE)  

Platforma de date deschise a UE privind coeziunea 

* 

Ucraina: sprijin din partea UE menit să ajute statele membre să răspundă nevoilor refugiaților 

Astăzi, 23 martie, Comisia Europeană prezintă acțiuni prin care ajută statele membre să răspundă nevoilor 
persoanelor care fug din calea războiului împotriva Ucrainei și a populației ucrainene.  

În cele patru săptămâni de la invazia militară neprovocată și 

nejustificată a Rusiei în Ucraina, au sosit în UE aproximativ 3,5 

milioane de persoane, în principal femei și copii. Se estimează că 
aproximativ 6,5 milioane de persoane sunt strămutate în interiorul 
țării. Primirea oferită de UE celor care au intrat pe teritoriul său este 
marcată de prima activare din istorie a Directivei privind protecția 
temporară, cu scopul de a oferi asistență rapidă și un statut juridic 
clar. Dincolo de sprijinul imediat oferit în ceea ce privește asistența la 
frontiere, primirea și protecția civilă, UE ia astăzi măsuri suplimentare 

pentru a ajuta statele membre să se asigure că beneficiarii pot avea 
efectiv dreptul la educație, asistență medicală, cazare și locuri de muncă – trăsături distinctive ale modului 
de viață european. 

Sprijinul disponibil include:  

• Protecție specială pentru copii: copiilor trebuie să li se garanteze accesul rapid la drepturile pe 
care le au, fără discriminare. Înregistrarea lor la intrarea în UE este esențială. Strategia UE privind 
drepturile copilului oferă un cadru complet pentru protecția și respectarea drepturilor copilului. 

Coordonatorii naționali numiți în cadrul Garanției europene pentru copii au un rol esențial de 
jucat în încurajarea și coordonarea eforturilor atât la nivel național, cât și cu autoritățile regionale 
și locale. În acest context, se acordă o atenție deosebită copiilor instituționalizați (de exemplu, din 
orfelinate) și copiilor expuși riscului de trafic și răpire. În plus, Comisia pregătește proceduri 

standard de operare specifice pentru transferarea minorilor neînsoțiți.  

• Accesul la educație: sprijinirea elevilor, a studenților și a profesorilor reprezintă o prioritate în 
aceste vremuri dificile. Comisia va reuni statele membre pentru a încuraja schimbul de experiență 
și pentru a identifica măsurile necesare pentru a le permite copiilor strămutați să își poată continua 

parcursul școlar. Platforma „School Education Gateway”  va servi drept ghișeu unic care va da 
acces la materiale educaționale din Ucraina și la materiale ale statelor membre în limba 
ucraineană. Va fi esențial, de asemenea, să se valorifice capacitățile profesorilor ucraineni aflați 
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printre persoanele nou-sosite în Europa. Comunitatea eTwinning  poate ajuta grupurile create în 
spațiul securizat al platformei pentru sprijinirea cadrelor didactice. Flexibilitatea  pe care o oferă 
programul de finanțare Erasmus+  va fi utilizată pentru a sprijini accesul studenților refugiați la 
educație și integrarea în instituțiile de învățământ superior a profesorilor care fug din calea 

războiului. 

• Accesul la asistență medicală: datorită unui mecanism de solidaritate instituit de Comisie, 
persoanele care au nevoie urgentă de spitalizare și tratament specializat pot fi transferate rapid 
între statele membre, 10 000 de paturi fiind deja disponibile în acest scop. ECDC monitorizează 

situația sanitară pe teren și a emis orientări  privind prevenirea și controlul bolilor infecțioase. 
Comisia, prin intermediul HERA, sprijină, de asemenea, furnizarea de vaccinuri, o atenție deosebită 
acordându-se vaccinării copiilor. Ar mai fi de adăugat și că UE va lua măsuri specifice de sprijinire 
a sănătății mintale și pentru depășirea traumelor celor care fug din calea războiului, inclusiv 
crearea unei rețele de profesioniști în domeniul sănătății mintale care sunt vorbitori de 

ucraineană.  

• Accesul la locuri de muncă: statele membre sunt invitate să ia măsuri pentru a-i ajuta pe cei 
care sosesc în UE să își exercite rapid dreptul la muncă și la formare profesională. Este vorba 
despre informarea cetățenilor cu privire la drepturile pe care le au în temeiul Directivei privind 
protecția temporară, furnizarea de sprijin lingvistic sau de afaceri și asigurarea accesului la servicii 
de îngrijire a copiilor, proces în care serviciile publice de ocupare a forței de muncă au un rol 

esențial în calitate de interfață între cei aflați în căutarea unui loc de muncă și piața forței de 
muncă. Comisia a adăugat limba ucraineană în cadrul Instrumentului EU de stabilire a 
profilului de competențe al resortisanților din țările terțe, pentru a-i ajuta atât pe ucrainenii 
aflați în căutarea unui loc de muncă, cât și pe cei care doresc să își continue studiile să își valorifice 
competențele și apoi să aibă acces la oportunitățile care se prezintă și la orientare pentru pașii de 
urmat. Comisia va testa, de asemenea, o nouă rezervă de talente, inițiativă menită să coreleze 
competențele cu locurile de muncă vacante. Alte inițiative ale Comisiei în acest domeniu includ 

elaborarea de noi orientări pentru a facilita recunoașterea calificărilor profesionale obținute în 
Ucraina și colaborarea cu partenerii sociali pentru a contribui la informarea sectorului privat cu 
privire la drepturile în temeiul protecției temporare și la programele disponibile. 

• Accesul la cazare și locuințe: pentru a răspunde nevoilor imediate de cazare adecvată, o 
nouă inițiativă privind „locuințele sigure” va sprijini europenii care își pun la dispoziție 
locuințele, mobilizând fonduri specifice și resurse online, după caz. În plus, Fondul pentru azil, 
migrație și integrare, precum și fondurile politicii de coeziune vor fi mobilizate pentru a consolida 
sistemele publice de primire. Pe termen mai lung, Fondul european de dezvoltare regională 
contribuie la furnizarea de locuințe sociale familiilor și persoanelor din comunitate, iar acesta poate 
acoperi atât achiziționarea, cât și renovarea locuințelor. Fondul social european poate sprijini 
serviciile și cazarea comunitare, în special pentru persoanele cu nevoi speciale, persoanele cu 

handicap, copii și persoanele în vârstă.  

Solidaritatea în acțiune  

Comisia a instituit o platformă de solidaritate, care reunește statele membre și agențiile UE, pentru a 
coordona sprijinul acordat statelor membre care au nevoie. Platforma va contribui la organizarea 
transferurilor de persoane în interiorul UE către statele membre care dispun de capacitate de primire și 
poate contribui, de asemenea, la stabilirea unor căi de acces către țări terțe care găzduiesc deja comunități 

ucrainene semnificative, cum ar fi Canada sau Regatul Unit. Solidaritatea a venit și din sectorul privat, 
multe companii de transport organizând trenuri umanitare și oferind bilete gratuite celor care se refugiază. 
UE ajută la repatrierea resortisanților din afara Ucrainei care se aflau în această țară în momentul izbucnirii 
războiului, de exemplu prin intermediul primelor zboruri umanitare de returnare voluntară, sprijinite de 
Frontex, din Polonia în Tadjikistan și în Kârgâzstan.  

Soluții rapide și flexibile pentru finanțarea solidarității  

Comisia a luat măsuri imediate pentru a contribui la mobilizarea sprijinului financiar pentru statele membre 

care găzduiesc persoane ce fug din calea războiului din Ucraina. Printre acestea se numără propunerea 
privind Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa  (CARE) și modificările  aduse fondurilor pentru 
afaceri interne pentru perioada 2014-2020. Sprijinul personalizat prin intermediul Instrumentului de 
sprijin tehnic  va ajuta statele membre la dezvoltarea capacității instituționale și operaționale de primire 
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a persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina, consolidând integrarea socială și economică a 
acestora și utilizând în mod optim fondurile UE disponibile pentru a oferi cazare familiilor sau copiilor 
neînsoțiți. În plus, finanțarea disponibilă în cadrul REACT-EU, în special tranșa sa din 2022 de până la 10 
miliarde EUR, poate fi utilizată de statele membre. Pentru a sprijini statele membre, în special pe cele mai 

apropiate de frontiera UE cu Ucraina, se vor pune la dispoziție  plăți de prefinanțare în valoare de 3,4 
miliarde EUR în cadrul REACT-EU pentru a accelera accesul la fonduri. O finanțare semnificativă este 
disponibilă, de asemenea, în cadrul financiar 2021-2027 adoptat, atât din fondurile pentru afaceri interne, 
cât și din fondurile politicii de coeziune. 

Declarațiile membrilor colegiului  

Dubravka Šuica, vicepreședinta pentru democrație și demografie, a declarat: „Aproximativ jumătate din 
cei sosiți de la începutul războiului sunt copii. Aceștia au trecut prin experiențe traumatizante, viața fiindu-

le dată peste cap de la o zi la alta. Este de datoria și de responsabilitatea noastră să ne asigurăm că toți 
copiii sunt primiți și îngrijiți în mod corespunzător, inclusiv cei cu handicap. Prioritatea imediată este acum 

să le oferim acestor copii un loc în care se poată simți în siguranță și acces rapid și nediferențiat la sprijin 
psihosocial, asistență medicală, hrană și educație. Minorii neînsoțiți, copiii separați de părinți și copiii orfani 
trebuie să fie înregistrați imediat și să fie luați în grijă de către serviciile de protecție a copilului pentru ca 
aceștia să nu cadă pradă traficului și abuzurilor. Prin această comunicare, întreprindem măsuri concrete, 
ținând cont, în fiecare etapă, de interesul superior al acestor copii.”  

Margaritis Schinas, vicepreședinte pentru promovarea modului nostru de viață european, a 
declarat: „Directiva privind protecția temporară este în vigoare acum și oferă mai multor milioane de 
persoane acces imediat la asistență medicală, școli, locuri de muncă și locuințe. Astăzi, Comisia prezintă 
o serie de măsuri suplimentare menite să ajute statele membre să concretizeze aceste drepturi. Prin 
crearea unei platforme pentru găzduirea materialelor școlare, a unui mecanism pentru transferurile 
medicale în interiorul UE, a unei rezerve europene de talente la nivelul UE pentru persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă și a unei inițiative privind «locuințele sigure», vom traduce buna voință a 
europenilor în ajutor practic pentru milioanele de persoane obligate să își părăsească locuințele.” 

Ylva Johansson, comisara pentru afaceri interne, a declarat: „Milioane de oameni au fost dezrădăcinați 
și trebuie să punem rapid în practică toate modalitățile de exprimare a solidarității. Este deja operațională 

o nouă platformă de solidaritate, care permite ca, între statele membre, să se coreleze nevoile și 
capacitățile. Cei care fug de război au nevoie să își vadă drepturile restabilite. Trebuie să fie în măsură să 
lucreze, să aibă acces la asistență medicală, să fie siguri că au un acoperiș deasupra capului și că își pot 

trimite copiii la școală.”  

Context 

Ca răspuns la invazia militară neprovocată și nejustificată a Rusiei asupra Ucrainei, UE a pus la dispoziție 
ajutor umanitar direct, asistență de urgență în materie de protecție civilă, sprijin la frontieră, precum și 
un statut juridic clar, care le permite celor care fug de război să beneficieze de protecție imediată în UE. 

Comunicarea de astăzi vine în urma deciziei luate la 4 martie de a introduce o protecție temporară pentru 
persoanele care fug din calea războiului, care le conferă acestora dreptul la locuință, la asistență medicală, 

acces la piața locurilor de muncă și la educație. Aceasta completează orientările  operaționale ale Comisiei 
menite să sprijine statele membre în aplicarea Directivei privind protecția temporară. Comunicarea 
completează, de asemenea, orientările  operaționale ale Comisiei privind gestionarea frontierelor externe, 
menite să ajute polițiștii de frontieră ai statelor membre să gestioneze eficient sosirile la frontierele cu 

Ucraina. 

Pentru informații suplimentare 

Comunicare  privind primirea celor care fug din calea războiului din Ucraina: pregătirea Europei pentru a 
răspunde nevoilor  

Fișă informativă   

Site web  – Solidaritatea UE cu Ucraina  

Site web  – Informații pentru persoanele care fug din calea războiului din Ucraina  

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

si-resurse-pentru-presa/stiri_ro 
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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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