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REPERE DIN AGENDA PUBLICĂ A CONDUCERII INSTITUŢIEI PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA
ÎN PERIOADA 13 – 20 IUNIE 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 operativă cu şefii şi coordonatorii structurilor de specialitate din Instituţia
Prefectului - judeţul Hunedoara

14 iunie

Întâlnire operativă cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara,
DSP Hunedoara
Participare la începerea probei scrisă la Limba și literatura Română din cadrul Evaluării
Naționale – 2022, la Centrul de Evaluare de la Colegiul Național „Decebal” Deva
Participare la Centrul de Transfuzie Sanguină Deva, cu prilejul sărbătoririi „Zilei
Mondiale a Donatorului de Sânge”
Participare la întâlnirea
cu membrii Comisiei Județene Hunedoara pentru
Recensământul Populației și Locuințelor
Participare la întâlnirea de lucru pentru dezbaterea unui „Plan de acțiune în domeniul
drogurilor la nivelul județului Hunedoara” unde a solicitat măsuri ferme și acțiuni mai
bine organizate pentru combaterea consumului de droguri
Participare la videoconferința organizată de DSU cu tema Program de finanațare
autospeciale achiziționate prin POR
Participare la întâlnirea organizată împreună cu Camera de Comerț, Industrie și
Agricultură Franceză în România (CCIFER) și Clubul Francofon de Afaceri din Sibiu
(CFAS) și primari din județul Hunedoara, unde a avut loc o discuție deschisă atât
despre oportunități de investiție dar și despre politici publice care vor îmbunătăți
activitatea administrației publice
Participare la - Masa rotundă-organizată la Colegiul Național Dragomir Hurmuzescu
Deva privind învățământul dual
Participare la a treia parte „Maratonului de business”, organizat de Instituția
Prefectului împreună cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în
România (CCIFER) și Clubul Francofon de Afaceri din Sibiu (CFAS), a fost dedicată
vizitelor la trei companii de producție din județul Hunedoara („Demgy Deva S.A.”
„Auchan Retail” si o fermă a Grupului ADO
Participare la cea de-a doua zi a „Maratonului de business”, organizat de Camera de
Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România și Clubul Francofon de Afaceri
din Sibiu, împreună cu Instituția Prefectului, a fost consacrată vizitelor de informare și
documentare efectuate la 4 mari companii din zona Orăștie: „AMER SPORT” Orăștie
– producție clăpari pentru ski, marca Salomon si Atomic; „PHILIPS ORĂȘTIE” –
producție expresoare de cafea și fiare de călcat; „CHIMSPORT” Orăștie (parte a
Grupului de firme „CHIMICA”) – producție roți pentru biciclete asamblate în Franța;
„FERMA ZOOTEHNICĂ DE OVINE” din ROMOS – cea mai nouă investiție, de 2
milioane euro, a firmei„AGROMARCHISERV”, având o capacitate de 20.000 capete
tineret ovin

14 iunie
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Eveniment

Data

Primirea vizitei ministrului Antreprenoriatului si Turismului, domnul ConstantinDaniel Cadariu
Participare la evenimentul organizat în parteneriat cu Ministerul Antreprenoriatului
şi Turismului cu mediul de afaceri şi turismul din judeţul Hunedoara, cu scopul de a
aduce în discuţie aspecte importante privind promovarea şi dezvoltarea sustenabilă a
turismului şi a mediului de afaceri din judeţul Hunedoara.

17 iunie
17 iunie

Cancelaria Prefectului



SELECȚIE DE ACTE NORMATIVE APĂRUTE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI
ÎN PERIOADA 14 – 17 IUNIE, 2022
M. OF. NR. 577/14 IUNIE 2022
→
179 - Parlamentul României
sectorul public

-

Lege privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din

M. OF. NR. 579/15 IUNIE 2022
→
1337 - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Ordin pentru aprobarea Normelor
metodologice privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație
silvică
M. OF. NR. 581/15 IUNIE 2022
→
879 - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Ordin privind modificarea Schemei
de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu o populație
de peste 20.000 locuitori“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, POCU 20142020, axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității“, obiectivul specific
5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație
aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul
mecanismului de DLRC“, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.581/2019
M. OF. NR. 585/16 IUNIE 2022
→
1090 - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Ordin privind aprobarea Procedurii de
comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele
fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică
M. OF. NR. 586/16 IUNIE 2022
→
772 - Guvernul României - Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor
transferabile pentru formarea profesională a adulților, precum și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului
nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură
pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare
→
880 - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Ordin privind modificarea schemei
de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, aferentă
Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea
sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a
funcționa într-o manieră autosustenabilă“, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.
1.057/2020
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M. OF. NR. 587/16 IUNIE 2022
→
102 - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Ordin pentru aprobarea
Normei privind cerințele de securitate pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice
→
103 - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Ordin pentru aprobarea
Normei privind cerințele de securitate pentru activitățile de predepozitare a deșeurilor radioactive,
surselor închise uzate și a combustibilului nuclear uzat
M. OF. NR. 588/16 IUNIE 2022
→
882 - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Ordin privind aprobarea Schemei
de ajutor de stat „Ajutor de stat pentru sprijinirea entităților din domeniul agroalimentar sub formă de
microgranturi și granturi pentru capital de lucru cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și de
la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID-19“, aferentă Programului operațional
Competitivitate, axa prioritară nr. 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul
pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și
reziliente a economiei“, prioritatea de investiții 13i „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză
în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi,
digitale și reziliente a economiei“, obiectivul specific 4.1 „Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor
afectate de pandemia COVID-19“, acțiunea 4.1.2 „Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei
economice generate de pandemia de COVID-19“
→
1190 - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Ordin pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului național de admitere la
Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei
înalților funcționari publici - 2022, promoția Paul Negulescu
Descărcați
ADOBE READER - http://get.adobe.com/reader/
Sursa: Monitorul Oficial al României - http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor.html



COMUNICATE DE PRESĂ ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Întrevederea premierului Nicolae-Ionel Ciucă cu reprezentanții companiei
Merck Sharp & Dohme
Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă s-a întâlnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanții
companiei Merck Sharp & Dohme. Cu acest prilej, premierul a subliniat deschiderea manifestată de guvern
față de investițiile realizate în țară, în special în domeniul cercetării-dezvoltării, dar și pentru digitalizarea
economiei și dezvoltarea sistemului de sănătate publică.
“Dorim să simplificăm procedurile pentru realizarea investițiilor în țara noastră. Fiind în procedură de
aderare la OCDE, care ne-a aprobat recent foaia de parcurs, ne adaptăm standardele pentru a le
compatibiliza cu cele ale statelor mai dezvoltate, inclusiv din perspectiva digitalizării. Educația și sănătatea
sunt priorități asumate la nivelul executivului, iar investițiile în aceste domenii contribuie la creșterea
calității vieții românilor”, a transmis prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă.
Delegația MSD a anunțat deschiderea la București a primului hub de IT Security din industria farmaceutică
românească și lansarea de studii clinice în aria oncologiei. Totodată, dialogul a vizat sprijinul acordat
implementării programului de vaccinare anti-HPV, ca principală măsură din Planul național de prevenire și
combatere a cancerului.
La întâlnire au mai participat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, ministrul Cercetării, Inovării și
Digitalizării, Sebastian Burduja, consilierul de stat George Agafiței și purtătorul de cuvânt al guvernului,
Dan Cărbunaru.
*
Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă: Exploatarea în premieră a gazelor naturale din Marea
Neagră va consolida capacitatea României de a asigura necesarul de gaze naturale din
consumul intern
Premierul Nicolae-Ionel Ciucă salută începerea exploatării gazelor din Proiectul de Dezvoltare Gaze
Naturale Midia, operaționalizat de compania Black Sea Oil & Gas.
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Licența de operare a fost eliberată, astăzi, de către ANRE, fapt care permite ca, deja, primele gaze din
Marea Neagră să ajungă în rețeaua națională. Gazele vor fi livrate către Sistemul Naţional de Transport
operat de Transgaz.
Producția anuală de gaze naturale din perimetru XV Midia va asigura 10% din necesarul de consum
național și aduce România mai aproape de cel mai mare deziderat privind securitatea energetică și anume,
independența energetică.
“Exploatarea în premieră a gazelor naturale din Marea Neagră va consolida capacitatea României de a
asigura necesarul de gaze naturale din consumul intern și, astfel atingerea obiectivului de a fi independenți
energetic. Asigurarea necesarului de gaze naturale din resursele proprii în procent de 90 la sută ne
transformă într-o piață mult mai concurențială, mai ales în perioada acestor crize suprapuse. Guvernul
României va fi mereu un partener al tuturor investitorilor care aduc plus valoare țării noastre și contribuie
la bunăstarea cetățenilor noștri. Legea Off-shore permite continuarea proiectelor de exploatare a gazelor
naturale din Marea Neagră, cu perspective de a transforma România în exportator de gaze în următorii
ani” a declarat prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă.
Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (Proiectul MGD) cuprinde zăcămintele de gaze descoperite în
anul 2007 respectiv 1995, situate la aproximativ 120 km de ţărmul României, în zona cu apă de mică
adâncime a perimetrului XV Midia unde adâncimea apei este de 70 de metri.
În perioada 2018-2022 au fost finalizate investițiile necesare pentru exploatarea gazelor din perimetrul
Midia, iar valoarea acestora este de aproximativ 400 milioane de dolari.
*
Mesajul premierului Nicolae-Ionel Ciucă cu prilejul Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge
”Marcăm astăzi Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, prilej pentru a le mulțumi celor care salvează vieți
donând sânge, dar și pentru a conștientiza importanța acestui gest de solidaritate față de cei a căror viață
sau sănătate pot să depindă, la un moment dat, de o transfuzie de sânge.
Este mare nevoie de sânge în spitale, iar insuficiența stocurilor necesare, accentuată din cauza pandemiei,
înseamnă intervenții chirurgicale vitale amânate sau agravarea stării unor pacienți aflați în stare critică.
Șansele lor de supraviețuire și de vindecare vor fi cu atât mai mari cu cât vor fi mai mulți oameni vor
înțelege importanța socială a gestului de a dona sânge.
Lansez, din acest motiv, un apel la solidaritate cu pacienții care au nevoie de transfuzii și sper ca cei care
au mai donat sânge până acum, prin exemplul personal, să-i motiveze și pe alții.
Am încredere în generozitatea și capacitatea de mobilizare a românilor pentru astfel de cauze cu caracter
umanitar, așa cum au demonstrat cei care au donat sânge pentru militarii și cetățenii răniți în urma
agresiunii ruse asupra Ucrainei, și le mulțumesc pentru aceasta.”
Nicolae-Ionel Ciucă,
Prim-ministru al României
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


NOUTĂȚI – INFORMAȚII UTILE
Au fost aprobate toate cele 104 proiecte mature pentru distribuția gazelor, finanțate prin
Programul „Anghel Saligny”
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a anunțat ieri, 14 iunie 2022, aprobarea a încă
31 de proiecte pentru investiții în realizarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de distribuție a
gazelor naturale, în valoare totală de 1.412.910.307,88 lei, finanțate prin Programul Național de
Investiții „Anghel Saligny”.
Acestea se alătură celor 73 de proiecte aprobate deja și care fac parte din categoria celor 104 proiecte
mature care vizează dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, depuse inițial la
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, dar
a căror valoare a excedat plafonul alocat POIM.
Autoritățile publice locale vizate vor semna contractele de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, urmând să
fie demarată procedura de achiziție publică și, ulterior acesteia, pot fi demarate lucrările de construcții.
Sursa: MDLPA

*
PNRR: Proiectele destinate investițiilor pentru producție de energie din surse regenerabile se
pot depune până săptămâna viitoare!
Ministerul Energiei a anunțat astăzi, 14 iunie 2022, prelungirea perioadei de depunere a propunerilor de
proiecte de producție de energie din resurse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără
instalații de stocare integrate până la data de 22 iunie 2022, ora 17.00.
Descarcă Ordinul
Termenul inițial pentru depunerea proiectelor era 15 iunie 2022.
În cadrul acestui obiectiv specific vor fi putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea
uneia dintre acțiunile menționate mai jos:
13 – 20 iunie
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Realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse eoliene, cu sau fără instalații
de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din
valoarea ajutorului de stat



Realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare, cu sau fără instalații
de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din
valoarea ajutorului de stat.

Pentru mai multe informații puteți consulta fișa de proiect dedicată.
Sursa: Facebook | Ministerul Energiei

*
FNGCIMM solicită mobilizarea în accesarea finanțărilor din cadrul schemelor de ajutor IMM
PROD și GARANT CONSTRUCT
Întrucât actualele scheme de ajutor de stat derulate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici și Mijlocii în numele și contul statului român, respectiv IMM PROD și GARANT
CONSTRUCT, expiră la 30 iunie 2022, instituția face apel la mobilizarea întregului mediu antreprenorial
și la reprezentanții unităților administrative teritoriale eligibile, pentru a accesa aceste programe și a
beneficia de granturi, garanții de stat și subvenții de dobânzi și comisioane, pentru dezvoltarea
proiectelor de investiții, a afacerilor pe care le administrează sau a localităților pe care le reprezintă.
Primii 880 de antreprenori s-au înscris prin platforma www.imminvest.ro în Programele GARANT
CONSTRUCT și IMM PROD, iar primele garanții au fost acordate la o distanță de numai câteva zile de
momentul aprobării celor două scheme de ajutor de stat de către Comisia Europeană.
Antreprenorii au solicitat 1236 de credite de investiții și capital de lucru cu o valoare de 2,1 miliarde lei
în cadrul Programului IMM PROD și de 1,5 miliarde lei pentru Programul GARANT CONSTRUCT.
Platforma va rămâne deschisă numai până la data de 30 iunie 2022 astfel că atât timpul
disponibil pentru înscrierea pe platforma www.imminvest.ro cât și plafoanele disponibile sunt extrem de
limitate, se arată în anunțul oficial.
IMM PROD și GARANT CONSTRUCT au un plafon total al garanţiilor de 4 miliarde de lei și pot fi accesate
atât de IMM-uri cât și de unitățile administrativ teritoriale, după înscrierea în portalul www.imminvest.ro,
prin cele 21 de bănci finanțatoare înscrise în Program.
Despre IMM PROD
Programul IMM PROD are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din
valoarea finanțărilor pentru asigurarea lichidităților și pentru investițiile care încurajează producția
autohtonă, creșterea capacității de producție, reconversia de la intermediere la producție, digitalizarea
activității și alinierea la obiectivele de mediu.
Beneficiarii eligibili sunt IMM-uri, inclusiv start-up-uri, persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale şi familiale, forme de organizare a profesiilor liberale care pot desfășura activități de
producție și care au sediul principal sau secundar într-o zonă urbană.
Bugetul schemei de ajutor de stat aferent Programului IMM PROD este de 268.544.792 lei,
aproximativ 54,25 milioane euro, iar plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în 2022 este de 1,5
miliarde lei.
Despre GARANT CONSTRUCT
Programul GARANT CONSTRUCT are două componente:



Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor
și



Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții la scară mică pentru UAT-uri, care
presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor.

Obiectivul principal al programului este susținerea proiectelor privind îmbunătăţirea eficienţei
energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi alinierea la obiectivele de mediu implementate de IMMAnul
2022
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urile din domeniul construcţiilor şi de unităţile administrativ-teritoriale, prin acordarea de garanții
guvernamentale de maximum 90% din valoarea finanțărilor.
GARANT CONSTRUCT are un buget în valoare de 495.572.822 lei, aproximativ 99,11 milioane euro, cu
un plafon total al garanţiilor pentru 2022 de 2,5 miliarde lei.
Beneficiarii eligibili ai Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din
sectorul construcțiilor sunt IMM-uri, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale,
forme de organizare a profesiilor liberale, precum arhitecții și birourile individuale de arhitectură.
Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții la scară mică dedicat UAT-urilor, respectiv
municipiilor, orașelor și comunelor are în vedere finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor și a
proiectelor de mică dimensiune.
Sursa: FNGCIMM

*
Comisia Europeană a aprobat o finanțare de peste 127 milioane de euro pentru modernizarea
infrastructurii de apă și apă uzată din România
Comisia Europeană a aprobat o investiție de peste 127 milioane de euro din Fondul de coeziune pentru a
rezolva problemele de aprovizionare cu apă prin dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Buzău, conform unui comunicat DG Regio publicat joi, 9 iunie 2022.
În total, 170.392 de locuitori vor beneficia de modernizările rețelei de apă și apă uzată.
Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Acest proiect este un exemplu bun al
modului în care, prin investiții în infrastructură, politica de coeziune abordează în mod concret provocări
locale. Grație proiectului se va economisi apă, populația va avea acces la apă curată și, de asemenea, se
vor crea noi locuri de muncă în etapa de punere în aplicare.”
Proiectul va moderniza 13 sisteme de alimentare cu apă, va crea 57 de puncte de extracție din sursele
de apă, va pune la dispoziție 16 km de colectoare a apelor uzate și 430 km de conducte de canalizare.
Modernizarea sistemului va consolida conformitatea rețelei locale de apă cu directivele UE privind apa
potabilă, respectiv apele reziduale urbane.
Sursa: DG Regio



CONSULTĂRI PUBLICE
Programul Operațional Tranziție Justă, în consultare publică!
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat ieri, 16 iunie 2022, în consultare publică,
Programul Operațional Tranziția Justă (POTJ), care a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de
investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă (PTTJ), elaborate pentru
județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, teritorii identificate în anexa D a
Raportului de țară aferent anului 2020 pentru a fi sprijinite din Fondul pentru o Tranziție Justă în
perioada 2021 – 2027.
Cu o alocare totală de 2,53 miliarde de euro, din care 2,13 miliarde euro fonduri europene, programul
sprijină dezvoltarea sustenabilă a antreprenoriatului, pentru a se crea noi locuri de muncă durabile și cu
un nivel atractiv de salarizare, în județele cele mai afectate de implementarea măsurilor prin care
România își va îndeplini angajamentul de tranziție la neutralitatea climatică.
Dincolo de sprijinirea activităților economice productive în vederea creșterii competitivității și capacității
economiilor locale, vor fi adoptate măsuri prin care se va asigura accesul populației la programe de
calificare / recalificare, precum și la servicii de asistență și măsuri de incluziune activă, prioritare fiind
nevoile persoanelor cu pregătire medie sau de bază, pentru care ocuparea locurilor de muncă va fi mai
dificilă, se arată în comunicat.
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Tranziția la neutralitatea climatică este favorizată în egală măsură și de investiții care îmbunătățesc
calitatea vieții și combat sărăcia energetică. Pentru a răspunde acestei deficiențe, POTJ va sprijini
instalarea de panouri fotovoltaice/fototermice la nivel de gospodărie, ca o primă etapă în vederea creării
comunităților de energie. Alături de necesitatea alimentării durabile cu energie electrică și căldură a
locuințelor, programul va sprijini și extinderea transportului inter-urban verde.
Toate investițiile POTJ vor contribui la tranziția la o economie cu emisii reduse de carbon (2050) și la
atingerea țintelor de mediu aferente.
Programul Operațional Tranziția Justă poate fi consultat aici.
Propuneri și recomandări pe marginea sa pot fi trimise la adresa de e-mail potj@mfe.gov.ro, până la 28
iunie 2022, ora 15:00.
Până în prezent, au fost trimise către Comisia Europeană 12 din cele 16 Programe Operaționale aferente
perioadei 2021-2027. Se mai află în etapa finală de pregătire – PO Creștere Inteligentă, Digitalizare și
Instrumente Financiare (POCIDIF) cu o alocare de aprox. 1,6 miliarde euro, PO Sănătate (POS) unde
sunt prevăzuți aprox. 2,2 miliarde euro, PO Tranziție Justă (POTJ) cu investiții disponibile în valoare de
2,53 miliarde euro și Programul Operațional Regional București-Ilfov – aprox. 0,5 miliarde euro.
Sursa: MIPE



APELURI – FINANȚĂRI
A fost aprobată schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a
producţiei de cartof de consum
În Ședința Guvernului din 16 iunie 2022 a fost adoptată Hotărârea pentru aprobarea schemei „Ajutor
de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”.
Categoriile de fermieri cărora li se aplică sprijinul prevăzut prin prezenta hotărâre sunt:





producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător;
producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
producători agricoli persoane juridice

Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate:






să dețină o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha;
să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha
până la data de 29 noiembrie a anului de cerere;
să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază
administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum în anul 2022;
să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din
carnetul de comercializare).

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare
a hotărârii, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.
Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă 15.000.000 lei,
reprezentând echivalentul a maximum 3.000.000 euro și se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale pe anul 2022.
Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este
de 200 euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Valorificarea
producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.
13 – 20 iunie
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Sursa: MADR

*
Perioada de depunere pe apelul dedicat fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL a
fost prelungită! Se pot depune cereri până pe 15 iulie
AM POCU a publicat ieri, 15 iunie 2022, un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect
selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC, aferent Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste
20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de
măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.
Descarcă documentul
Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare
aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC până la
data de 15 iulie 2022, ora 16.00.
Sursa: MIPE

*
Granturi în valoare de 5.000 de euro pentru start-up-urile green inovatoare!
Impact Hub Bucharest a anunțat lansarea Black Sea ClimAccelerator 2022 – Acceleratorul startupurilor
verzi, organizat cu sprijinul EIT Climate-KIC.
Programul oferă sprijin pentru accelerarea soluțiilor din 3 stadii diferite de dezvoltare, acces la knowhow, o rețea de consultanți, mentori și investitori și o finanțare totală de 300.000 de euro – toate
acestea pentru susținerea inovațiilor care contribuie la atingerea obiectivului de neutralitate climatică în
Europa.
42 de locuri sunt disponibile pentru startupuri din România și Bulgaria, în programul ce include
workshop-uri de modelare de business, marketing, vânzări, management financiar, consultanță de
business și pregătire pentru investiții, mentorat individual, sesiuni de pitching, peer sharing și
evenimente internaționale.
16 startupuri din România, care au o idee sau sunt în stadiul incipient, vor primi un grant în valoare
de 5.000 de euro oferit de EIT Climate-KIC și vor beneficia de workshop-uri de modelare de
business și validare a soluției pe piață.
Startupurile sau echipele trebuie să aibă o firmă înființată la momentul acceptării în program și semnării
contractului de participare.
Start-up-urile în stadiu incipent se pot înscrie până în data de 24 iulie 2022, urmând ca start-up-urile
din categoriile MVP & Growth să se poată înscrie în program în perioada august-septembrie 2022.
Pentru mai multe informații puteți consulta rubrica noastră de alte finanțări.
Sursa: Impact Hub Bucharest



DIN ACTUALITATEA EUROPEANĂ
Eurobarometru: europenii consideră că apărarea și autonomia energetică sunt priorități-cheie
pentru 2022
Potrivit sondajului Eurobarometru publicat ieri, 15 iunie, cetățenii europeni sprijină masiv o politică de
securitate și apărare comună și se așteaptă ca UE să își reducă treptat dependența de sursele de energie
rusești.
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Sondajul confirmă, de asemenea, sprijinul larg pentru
răspunsul UE la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
Răspunsul UE la invadarea Ucrainei de către
Rusia – Confirmând rezultatele Eurobarometrului Flash
publicat la 5 mai, sondajul de astăzi arată faptul că
majoritatea europenilor (59 %) sunt mulțumiți de
răspunsul UE la invadarea Ucrainei de către Rusia și de
reacția propriului guvern (57 %). Acțiunile umanitare
beneficiază de cel mai mare sprijin (93 %), urmate de
primirea în UE a ucrainenilor care fug din calea
războiului (91 %). 80 % dintre europeni sprijină
sancțiunile economice impuse guvernului rus,
întreprinderilor și persoanelor fizice, iar 70 %,
finanțarea furnizării și livrării de echipamente militare Ucrainei.
Apărare și securitate – Marea majoritate a cetățenilor UE (81 %) și cel puțin două treimi dintre
respondenți în fiecare țară se declară în favoarea unei politici comune de apărare și securitate între
statele membre ale UE. În plus, 93 % sunt de acord că statele membre ar trebui să acționeze împreună
atunci când este vorba despre apărarea teritoriului UE, iar 85 % consideră că ar trebui intensificată
cooperarea în materie de apărare la nivelul UE.
Autonomia energetică – Eurobarometrul arată, de asemenea, un sprijin larg pentru obiectivele
RePowerEU. 87 % dintre respondenți consideră că UE ar trebui să își reducă cât mai curând posibil
dependența de sursele de energie rusești. 80 % sunt de acord că politica energetică poate contribui la
apărarea intereselor strategice ale UE. 86 % consideră că reducerea importurilor de petrol și gaze și
investițiile în energia din surse regenerabile sunt importante pentru securitatea noastră globală, iar
87 % estimează că îmbunătățirea eficienței energetice ne va face mai puțin dependenți de producătorii
de energie din afara UE. 85 % ar dori ca UE să investească masiv în energiile regenerabile.
Combaterea schimbărilor climatice – 85 % dintre europeni consideră că lupta împotriva schimbărilor
climatice poate contribui la îmbunătățirea stării de sănătate și a bunăstării și tot atâția consideră că
aceasta poate crea noi oportunități pentru inovare, investiții și locuri de muncă. Deși 49 % se tem că
abordarea schimbărilor climatice ar putea dăuna economiei noastre, 83 % consideră că acest lucru poate
contribui la reducerea costurilor unor degradări ecologice mai mari în viitor. În plus, 81 % consideră că,
pe termen lung, energia din surse regenerabile poate limita prețul pe care îl plătim pentru consumul
nostru de energie.
Priorități-cheie – Eurobarometrul arată că, având în vedere situația actuală, europenii consideră că
apărarea și securitatea (34 %) și „sporirea autonomiei UE și a statelor sale membre în ceea ce privește
aprovizionarea cu energie” (26 %) sunt domeniile prioritare pentru 2022. Gestionarea situației
economice (24 %), mediul și schimbările climatice (22 %) și șomajul (21 %) urmează îndeaproape.
Pandemia de COVID-19 – Majoritatea respondenților sunt mulțumiți de modul în care strategia de
vaccinare a fost gestionată de UE (58 %) și de propriul guvern (59 %).
Context
„Eurobarometrul special” 526 – „Principalele provocări ale vremurilor noastre: UE în 2022” a fost realizat
prin interviuri față în față și online între 19 aprilie și 16 mai 2022 în cele 27 de state membre ale UE. În
cele 27 de state membre ale UE au avut loc 26 578 de interviuri.
Pentru informații suplimentare
„Eurobarometrul special” 526
*
Nouă cerere de propuneri Erasmus+ pentru o cooperare transnațională mai strânsă între
universitățile din Europa
Astăzi, 15 iunie, Comisia a lansat o nouă cerere de propuneri Erasmus+ referitoare la activități-pilot în
vederea acordării unei etichete de diplomă europeană comună și la testarea instrumentelor de cooperare
instituționalizată ale UE.
13 – 20 iunie
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Astăzi, 15 iunie, Comisia a lansat o nouă cerere de propuneri
Erasmus+ referitoare la activități-pilot în vederea acordării
unei etichete de diplomă europeană comună și la testarea
instrumentelor de cooperare instituționalizată ale UE, cum ar
fi un posibil statut juridic european pentru alianțe, astfel cum
s-a anunțat în Strategia europeană pentru universități.
Aceste inițiative emblematice ale strategiei vizează facilitarea
unei cooperări transnaționale mai strânse între instituțiile de
învățământ superior din Europa. Această cerere de propuneri
deschisă și competitivă are un buget total de 2 milioane
EUR.
Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și
tineret, Mariya Gabriel, a declarat: „Prin acest proiect-pilot Erasmus+, încercăm să realizăm progrese în
ceea ce privește inițiativele emblematice ale strategiei europene pentru universități și să aducem
cooperarea transnațională la un nivel superior. Încercăm să dezvoltăm o dimensiune cu adevărat
europeană în sectorul învățământului superior, bazată pe valori comune, în beneficiul studenților, al
personalului și al instituțiilor superioare deopotrivă. Încurajăm implicarea sectorului învățământului
superior în sensul mai larg al termenului”.
Eticheta de diplomă europeană comună ar urma să fie eliberată ca certificat complementar calificărilor
obținute de studenții care au absolvit programe comune elaborate în contextul cooperării transnaționale
dintre mai multe instituții de învățământ superior. Testarea instrumentelor de cooperare
instituționalizată ale UE, cum ar fi un posibil statut juridic european pentru alianțe, va sprijini folosirea în
programe-pilot a instrumentelor europene existente cu scopul de a facilita o cooperare transnațională
mai profundă, pe termen lung și flexibilă între instituțiile de învățământ superior.
Obiectivul este acela de a le acorda alianțelor, pe bază de voluntariat, libertatea de a acționa ca un
întreg, de a lua decizii strategice comune, de a experimenta recrutarea în comun, de a elabora programe
de învățământ comune sau de a pune la comun resursele și capacitățile umane, tehnice, de date,
educaționale, de cercetare și inovare. Termenul de depunere a candidaturilor este 6 octombrie.
Pe 28 iunie, la 11.30-13.30 ora României, este planificată o sesiune de informare online pentru
candidați Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• .
Detalii
Data publicării
15 iunie 2022
Date de contact
Nume
Sonya Gospodinova
Email
sonya.gospodinova@ec.europa.eu
Phone number
+ 32 229 66953
Nume
Célia Dejond
Email
celia.dejond@ec.europa.eu
Phone number
+ 32 229 88199
*
Un proiect din România a ieșit câștigător la prima ediție a premiilor „Noul Bahaus european”
Prima ediție a festivalului noul Bauhaus european (NEB), creat împreună cu comunitatea NEB
pentru a prezenta, a celebra și a dezvolta mișcarea la nivelul întregii Uniuni Europene, sa încheiat la finalul săptămânii trecute.
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La finalul evenimentului a avut loc și
decernarea prestigioaselor premii „Noul Bauhaus
european”.
Printre laureații europeni se numără și proiectul românesc
„Dăm Click pe România”. Echipa din București a luat
premiul al doilea în categoria conturarea unui ecosistem
industrial circular și sprijinirea gândirii care ține seama
de ciclul de viață.
Dăm Click pe România („Let’s Click on Romania”) donează
calculatoare renovate școlilor, ONG-urilor și instituțiilor publice
pentru a contribui la reducerea decalajului educațional care
dezavantajează copiii proveniți din medii defavorizate.
Proiectul este gândit pentru a evita risipa prin colectarea calculatoarelor uzate și pentru a oferi totodată
locuri de muncă persoanelor aflate în situații vulnerabile. Aceștia din urmă repară echipamentele, iar
calculatoarele au apoi o a doua viață, fiind folosite la orele de TIC (tehnologia informației și
comunicațiilor) sau în alte activități menite să ajute elevii să dobândească competențe digitale de bază.
Prima ediție a festivalului Noul Bauhaus european a fost concepută în jurul a trei piloni, Forum, Fair și
Fest (forum, târg și celebrare) și s-a desfășurat fizic la Bruxelles, la Gare Maritime și Mont des Arts, dar
și în mediul online.
Pe lângă programul bogat de la Bruxelles, festivalul a cuprins peste 200 de evenimente conexe create în
comun, răspândite în toată Europa și organizate în mod independent de parteneri. Președinta Ursula von
der Leyen a fost prezentă și a deschis oficial festivalul la Roma, în fața muzeului MAXXI (Muzeul național
al artelor secolului XXI), printr-o transmisiune în direct împreună cu Bruxelles-ul.
Forum, Fair și Fest la Bruxelles
Forum a luat forma unei conferințe care s-a desfășurat pe toată durata celor trei zile de evenimente
având la bază un format participativ, care a inclus de la mese rotunde până la discursuri de tip TED.
Tot în cadrul Forum au fost organizate și premiile „Noul Bauhaus european”. Acestea s-au împărțit în
patru categorii aparținând conceptului Bauhaus european: reconectarea cu natura; recâștigarea unui
sentiment de apartenență; prioritizarea locurilor și a persoanelor care au cea mai mare
nevoie și conturarea unui ecosistem industrial circular și sprijinirea gândirii care ține seama de ciclul de
viață.
Partea din festival denumită Fair a pus sub lumina reflectoarelor proiecte legate de noul Bauhaus
european, incluzând, de exemplu, laboratoare locale ale cetățenilor destinate să desfășoare activități de
pionierat în domeniul cercetării, cu finanțare din programe UE precum Orizont Europa, prototipuri care
vor îmbunătăți sustenabilitatea, incluziunea și calitatea experiențelor noastre zilnice.
În fine, Fest a fost o celebrare a noului Bauhaus european pentru toată lumea. Programul, care a luat în
stăpânire Mont des Arts din centrul Bruxelles-ului timp de trei zile, a atras categorii diverse de public
prin dans, instalații, teatru și spectacole de muzică precum și prin experimente științifice, ateliere de
reciclare în amonte și multe altele.

Declarații ale membrilor colegiului la debutul festivalului:
Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat: „Noul Bauhaus european face posibile
schimbări concrete pe teren, pentru a ne realiza obiectivele în materie de climă și a îmbunătăți calitatea
vieții în orașele, satele și regiunile în care trăim. Festivalul este o ocazie excelentă de aprofundare a
discuțiilor și de întâlnire cu cei care construiesc un viitor frumos, sustenabil, favorabil incluziunii.”
Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a spus:
„Creând punți între știință și inovare, pe de o parte, și artă și cultură de cealaltă parte, Festivalul noului
Bauhaus european reprezintă o ocazie excelentă de a crea rețele, de a partaja proiecte și idei inovatoare
și de a face din Pactul verde european o prioritate. Festivalul va reuni oameni din toate categoriile
sociale care să discute și să construiască un viitor deopotrivă sustenabil, favorabil incluziunii și atractiv.”
Anul
2022

Numărul 24

13 – 20 iunie
hd.prefectura.mai.gov.ro

Pagina 13

BULETINUL INFORMATIV AL INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL HUNEDOARA

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira: „Avem nevoie de incluziune în efortul nostru
de a obține locuri durabile și atractive – noul Bauhaus european are ambiția de a ajunge la toate
teritoriile. El aduce o energie pozitivă eforturilor noastre colective pentru un viitor mai bun!”
Context
Noul Bauhaus european a fost lansat de președinta von der Leyen în septembrie 2021. El adaugă o
dimensiune culturală Pactului verde și accelerează tranziția verde prin schimbări concrete pe teren.
Festivalul plasează Pactul verde european în centrul vieții noastre cotidiene. Noul Bauhaus european
este, prin natura sa, transdisciplinar: invită arhitecți, designeri, artiști, ingineri, meșteșugari și cetățeni
să își împărtășească experiența legată de pregătirea viitorului.
Pentru informații suplimentare
Festivalul noului Bauhaus European Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••
Pagina noului Bauhaus european Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••
Premiile „Noul Bauhaus European” 2022 Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••
*
Un nou supercomputer european este inaugurat în Finlanda
Ieri, 13 iunie, în cadrul unui eveniment special organizat, Întreprinderea comună pentru calculul
european de înaltă performanță și-a inaugurat cel mai recent supercomputer: LUMI, situat în Kajaani,
Finlanda.
LUMI este cel mai rapid și cel mai eficient din punct de
vedere energetic supercomputer din Europa și, de
asemenea, al treilea cel mai rapid din lume. Reprezintă o
acțiune realizată în comun de Întreprinderea comună
EuroHPC și de un consorțiu format din zece țări europene:
Finlanda, Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia, Islanda,
Norvegia, Polonia, Suedia și Elveția.
Vicepreședinta executivă pentru o Europă pregătită pentru
era digitală, Margrethe Vestager, a declarat: „Ziua de astăzi marchează un pas important către
transformarea digitală și verde a Europei. LUMI este acum cel mai rapid și cel mai eficient din punct de
vedere energetic supercomputer din Europa și, de asemenea, unul dintre cele mai puternice din lume.
Datorită capacității sale masive de calcul, LUMI va permite realizarea mult mai rapidă a unor descoperiri
științifice, de exemplu în ceea ce privește cercetarea în medicină și în domeniul climei. Ar putea fi vorba
despre dezvoltarea de vaccinuri, despre diagnosticarea cancerului sau despre atenuarea efectelor
schimbărilor climatice. Acesta este un exemplu excelent al potențialului enorm al inteligenței artificiale
de a ne îmbunătăți viețile.”
LUMI este primul dintre supercomputerele pre-exascale ale Întreprinderii comune EuroHPC care urmează
să fie lansate. El va avea o performanță maximă preconizată de 550 de petaflopi (550 de milioane de
miliarde de calcule pe secundă), fiind alimentat în totalitate cu energie din surse regenerabile: LUMI
utilizează sisteme de răcire naturale, iar căldura sa reziduală va constitui aproximativ 20 % din
încălzirea centralizată a orașului Kajaani, reducând astfel în mod substanțial amprenta anuală de carbon
a întregului oraș. LUMI va deveni accesibil în general pentru utilizatorii europeni în septembrie 2022 și
va contribui la accelerarea creării de noi cunoștințe și soluții la provocările societale mondiale.
Puterea sa de calcul va completa supercomputerele existente ale Întreprinderii comune
EuroHPC: Discoverer Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• din
Bulgaria, MeluXina Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• din
Luxemburg, Vega Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• din Slovenia
și Karolina Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• din Cehia. Alte trei
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supercomputere EuroHPC sunt pe drum: LEONARDO Căutați traducerile disponibile pentru linkul
precedentEN••• în Italia, Deucalion Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• în
Portugalia și MareNostrum 5 în Spania. Inaugurarea LUMIva avea loc în această după-amiază la
Kajaani, în Finlanda, și va fi transmisă în direct online. O conferință de presă va avea loc la ora 12.45
(ora Bruxelles-ului), urmată de ceremonia de inaugurare la ora 14.00(ora Bruxelles-ului).
Mai multe informații sunt disponibile în acest comunicat de presă EuroHPC Căutați traducerile disponibile
pentru linkul precedentEN••• .
Detalii
Data publicării
14 iunie 2022
Date de contact
Nume
Johannes Bahrke
Email
johannes.bahrke@ec.europa.eu
Phone number
+32 229 58615
Nume
Marietta Grammenou
Email
marietta.grammenou@ec.europa.eu
Phone number
+32 229 83583


UCRAINA
Comisia prezintă orientări pentru a ajuta persoanele care fug din calea războiului să aibă
acces la locuri de muncă, la formare și la învățarea în rândul adulților
De la începutul războiului neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei și civililor ei, peste 7 milioane de
persoane au părăsit Ucraina și au ajuns în UE.
Până în prezent, doar un număr relativ mic de persoane de vârstă activă au intrat pe piața muncii din
UE, deși se preconizează că numărul persoanelor care doresc să facă acest lucru va crește.
Asigurarea unei integrări rapide și eficace pe piața muncii este importantă atât pentru comunitățilegazdă, cât și pentru persoanele care fug din calea războiului, astfel încât acestea să-și refacă viața, să-și
dezvolte în continuare competențele și, în cele din urmă, să sprijine reconstrucția Ucrainei.
Înțelegerea și recunoașterea competențelor și a calificărilor formale pe care le dețin aceste persoane
sunt esențiale pentru a facilita intrarea lor pe piața muncii și pentru a asigura obținerea unui loc de
muncă corespunzător competențelor lor. În plus, îmbunătățirea competențelor existente și dobândirea
unora noi sunt esențiale pentru participarea cu succes pe piața muncii și în societate.



Orientările publicate astăzi: prezintă măsuri care pot fi
întreprinse de statele membre pe baza lecțiilor învățate și a celor
mai bune practici colectate până în prezent, precum și pe
baza măsurilor anterioare la nivelul UE Căutați traducerile
disponibile pentru linkul precedentRO•••
1.
pentru a integra pe piața muncii persoanele care sosesc
din Ucraina și
2.
pentru a le sprijini accesul la educație și formare
profesională (EFP) și la învățarea în rândul adulților.
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prezintă mai multe exemple concrete de proiecte finanțate de UE care pot servi drept sursă de inspirație
pentru inițiativele statelor membre în acest domeniu și asigură faptul că statele membre utilizează în
mod optim sprijinul disponibil la nivelul UE.
Orientările se referă atât la persoanele eligibile pentru protecție temporară în temeiul Directivei privind
protecția temporară Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• , cât și la cele eligibile
pentru o protecție adecvată în temeiul legislației naționale.
Accesul la locuri de muncă și la formare
În orientările publicate astăzi, Comisia invită statele membre:



să pună la dispoziție informații privind sprijinul disponibil pentru persoanele care fug din
calea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, cum ar fi orientarea profesională, consilierea și protecția
împotriva discriminării. Aceasta se adaugă obligației legale existente de a informa persoanele cu privire
la drepturile lor;



să faciliteze integrarea pe piața muncii a beneficiarilor de protecție temporară și, după caz, a
beneficiarilor de protecție adecvată în temeiul dreptului național, în special prin:

1.

încurajarea persoanelor care sosesc în UE să se înregistreze la serviciile publice locale de ocupare a
forței de muncă;

2.

reflectarea nevoilor persoanelor care fug din calea războiului în activitatea autorităților naționale și a
serviciilor de ocupare a forței de muncă (de exemplu, acordarea unei atenții deosebite accesului femeilor
pe piața muncii și accesului la servicii de îngrijire a copiilor și la educație școlară; recrutarea de persoane
în sectoare în care există un deficit de lucrători sau în care acestea ar putea sprijini alte persoane care
sosesc din Ucraina);

3.

acordarea de sprijin angajatorilor care angajează persoane care fug din calea războiului și de
indemnizații pentru crearea de noi întreprinderi; și

4.

deschiderea programelor de sprijinire a antreprenoriatului pentru persoanele nou-venite.



să asigure cel mai larg acces posibil la piața muncii, de exemplu prin abordarea riscului de
exploatare și de muncă nedeclarată, prin asigurarea cooperării între actori precum autoritățile de
aplicare a legii și inspectoratele de muncă; prin neutilizarea posibilității prevăzute în Directiva privind
protecția temporară de a acorda acces la piața muncii cu prioritate cetățenilor UE și altor persoane și
prin asigurarea faptului că măsurile țin întotdeauna seama de perspectiva persoanelor cu handicap.
Recunoașterea competențelor existente și investirea în altele noi
În orientările publicate astăzi, Comisia invită statele membre:



să se asigure că aprecierea, evaluarea și recunoașterea competențelor și calificărilor
persoanelor în cauză se efectuează rapid, indiferent dacă documentația este sau nu disponibilă.
Aceasta poate include sprijin pentru pregătirea CV-urilor, testarea competențelor și recuperarea
calificărilor lipsă;



să ofere, cât mai curând posibil, oportunități specifice de perfecționare și recalificare, de
educație și formare profesională și/sau de experiență practică la locul de muncă. Acest lucru
necesită o cooperare strânsă cu furnizorii de educație și formare, cu partenerii sociali și cu sectorul
privat, pentru a se asigura că aceste oportunități răspund nevoilor pieței muncii și lacunelor în materie
de competențe;



să asigure acces rapid la EFP inițială, inclusiv la ucenicii, și să exploreze posibilități de prelungire a
șederii actuale a cursanților din Ucraina care urmează cursuri de educație și de formare profesională,
ceea ce este deosebit de relevant pentru tineri;



să pună la dispoziția adulților care fug din calea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei
oportunități de acces la educație generală, inclusiv prin școlarizare de tip „a doua șansă”,
precum și de înscriere în instituții de învățământ superior.
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Comisia a pus la dispoziție o serie de instrumente disponibile în ucraineană în cadrul platformei
Europass. Acest lucru îi va ajuta pe utilizatorii vorbitori de limba ucraineană să creeze CV-uri, să își
testeze competențele digitale, să trimită candidaturi și să găsească oferte de locuri de muncă și de
formare în UE. În plus, traducerea în ucraineană a clasificării europene multilingve a aptitudinilor,
competențelor și ocupațiilor (ESCO) Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• va fi
disponibilă în curând.
Sprijin din fondurile UE
Fondurile UE pot sprijini măsurile statelor membre de a oferi acces la piața muncii, la EFP și la învățarea
în rândul adulților. Aceasta include finanțarea din Fondul social european (FSE), Fondul european de
dezvoltare regională (FEDR) Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• , Fondul de
ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) și Fondul pentru azil, migrație și
integrare (FAMI) Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• . InvestEU Căutați
traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• , Instrumentul de sprijin tehnic Căutați traducerile
disponibile pentru linkul precedentRO••• și Erasmus+ pot fi, de asemenea, de ajutor.
Orientările de astăzi prezintă mai multe exemple concrete de proiecte finanțate de UE care sprijină
integrarea pe piața muncii, cum ar fi:



proiectul Fast track action boost (FAB) (Stimularea acțiunii accelerate) din Austria, Germania, Italia,
Spania și Suedia, sprijinit de Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI), care
a finanțat căi rapide de integrare pe piața muncii pentru refugiați și familiile acestora, cu un accent
special pe femeile refugiate;



proiectul „Centre de validare a competențelor” din Belgia, sprijinit de FSE, care ajută persoanele cu
experiență profesională care fug din calea invaziei Ucrainei de către Rusia să obțină validarea oficială și
gratuită a competențelor lor. Această recunoaștere oficială contribuie la dovedirea competențelor în fața
unui angajator, la reluarea formării sau la obținerea accesului la o profesie.
Etapele următoare
Statele membre sunt invitate să își continue eforturile de sprijinire a persoanelor care fug din calea
războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de facilitare a integrării acestora pe piața muncii,
inclusiv prin folosirea în mod optim a sprijinului disponibil la nivelul UE. Comisia este pregătită să
colaboreze cu autoritățile naționale și cu alte părți interesate relevante și va continua să ofere orientări
ținând cont de evoluția situației.
Context
Primirea de către UE a persoanelor care fug din calea războiului de agresiune al Rusiei este însoțită de
activarea unanimă – pentru prima dată în istorie – a Directivei UE privind protecția temporară Căutați
traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• , care acordă beneficiarilor un statut imediat sigur,
caracterizat de accesul la un permis de ședere, locuințe, școli, asistență medicală și locuri de muncă. În
temeiul acestei directive, persoanele care fug din calea războiului au dreptul de acces la piața muncii, la
oportunități educaționale pentru adulți, la EFP și la experiență practică la locul de muncă. Comunicarea
din 23 martie intitulată „Primirea persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina” Căutați
traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• a încurajat statele membre să extindă accesul la
piața muncii din UE la beneficiarii de protecție adecvată în temeiul legislației naționale. Comunicarea de
astăzi invită statele membre să acorde și beneficiarilor de protecție adecvată în temeiul legislației
naționale acces la EFP și la învățarea în rândul adulților. O protecție adecvată este o alternativă la
protecția temporară care poate fi oferită de statele membre resortisanților țărilor terțe care au avut
reședința legală în Ucraina și care au fugit din calea războiului de agresiune al Rusiei împotriva
Ucrainei.
Noile orientări completează și se bazează pe numeroasele măsuri variate deja luate la nivelul UE pentru
a ajuta persoanele care fug din calea invaziei Ucrainei de către Rusia, multe dintre acestea fiind
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prezentate de Comisie într-o comunicare din luna martie Căutați traducerile disponibile pentru linkul
precedentRO••• . În special, Comisia a prezentat orientările operaționale pentru a sprijini statele
membre în aplicarea Directivei privind protecția temporară Căutați traducerile disponibile pentru linkul
precedentRO••• , o recomandare de a ajuta refugiații calificați profesional să dobândească acces la
locuri de muncă în UE Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și un plan în 10
puncte pentru o coordonare europeană mai strânsă cu privire la primirea persoanelor care fug din calea
războiului împotriva Ucrainei Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• . În plus,
diverse inițiative facilitează utilizarea deplină de către statele membre a fondurilor UE disponibile, în
special Regulamentul privind acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa (CARE) Căutați
traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• . UE a pus deja la dispoziția statelor membre plăți
în avans în valoare de 3,5 miliarde EUR Căutați traducerile disponibile pentru linkul
precedentRO••• pentru a sprijini persoanele care fug din calea războiului.
Pentru informații suplimentare
Comunicarea privind orientările pentru accesul la piața muncii, la educație profesională și la învățarea în
rândul adulților pentru persoanele care fug din calea invaziei Ucrainei de către Rusia.
Site web Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• – Solidaritatea UE cu Ucraina
Site web Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• – Informații pentru persoanele
care fug din calea războiului din Ucraina
Sursa: https://romania.representation.ec.europa.eu/



Sunaţi la numărul gratuit* valabil pentru toate cele 27 de statemembre 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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ACEST BULETIN INFORMATIV VĂ
APARŢINE ŞI NE DORIM SĂ CUPRINDĂ
EXACT INFORMAŢIILE CARE PREZINTĂ
INTERES PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.

SUGESTIILE REFERITOARE LA GENUL DE
INFORMAŢIE PE CARE DORIŢI SĂ O
REGĂSIŢI ÎN CUPRINSUL

BULETINULUI

INFORMATIV POT FI TRANSMISE PE
ADRESA DE POŞTĂ ELECTRONICĂ.

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA
Deva, 330025, Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel.: 0254 211 850/1;
Fax: 0254 215 099; 0254 215 010
prefhd@prefecturahunedoara.ro;
https://hd.prefectura.mai.gov.ro/
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