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I.  DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. 
Garantarea securității alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor 
alimentare – COM(2022) 133 final 

 

Obiectivul comunicării: Comunicarea de față prezintă acțiunile imediate și aflate în 

derulare pentru a sprijini securitatea alimentară a cetățenilor Ucrainei, precum și sprijinul 

oferit pentru garantarea securității alimentare în țările cu deficit de alimente. Comunicarea 

abordează accesibilitatea prețurilor la alimente în UE și provocările specifice pe termen 

scurt pentru producătorii care se confruntă cu costuri ridicate ale factorilor de producție. 

La cererea autorităților agricole din Ucraina, Comisia va asigura menținerea și 

facilitarea accesului la piețele UE într-un mod flexibil, atât pentru importurile către piețele 

ucrainene, cât și pentru exporturile de pe aceste piețe. Războiul afectează în mod direct 

aprovizionarea cu alimente la nivel mondial (în special cu grâu, cu porumb, cu orz și cu ulei 

de floarea-soarelui), prețurile la îngrășăminte și prețurile la energie.  

În septembrie 2021, peste 161 de milioane de persoane din 42 de țări erau expuse 

unei insecurități alimentare acute. Aceste cifre riscă să crească și mai mult, ceea ce va face ca 

obiectivele de dezvoltare durabilă să rămână în continuare imposibil de atins până în 2030. 

Potrivit analizei inițiale a FAO, se preconizează că numărul de persoane subnutrite la nivel 

mondial va crește cu 7,6 milioane (scenariu de șoc moderat) până la 13,1 milioane. 

Comisia urmărește și analizează periodic prețurile alimentelor și insecuritatea 

alimentară, urmând să se coordoneze cu alți actori globali, inclusiv în ceea ce privește 

nivelurile stocurilor la nivel de țară și la nivel regional, pe baza sistemului de informații 

privind piața agricolă (AMIS), acolo unde este posibil. 

 

II.  CONSILIUL UE 

1. Consiliul adoptă concluzii privind o agricultură cu emisii scăzute de carbon, 7 

aprilie a.c. 

 

Miniștrii agriculturii au aprobat concluzii privind agricultura cu emisii scăzute 
de carbon, pornind de la partea referitoare la agricultură și silvicultură din comunicarea 
Comisiei intitulată „Cicluri durabile ale carbonului”, și care vizează încurajarea practicilor 
agricole care contribuie la captarea carbonului din atmosferă și fixarea acestuia în sol 
sau în biomasă într-un mod durabil. Astfel de practici pot include, în 
agricultură, implantarea de garduri vii sau de arbori, cultivarea leguminoaselor, 
utilizarea culturilor de captare și a culturilor de acoperire, agricultura de conservare, 
menținerea turbăriilor și, în cazul silviculturii, împădurirea sau reîmpădurirea. 

Concluziile precizează așteptările Consiliului privind cadrul pentru certificarea 
eliminărilor de dioxid de carbon, care va face obiectul unei propuneri legislative la 
sfârșitul acestui an, pentru a permite valorizarea economică a practicilor care sporesc 
eliminarea și stocarea carbonului, pe baza unor cerințe de măsurare dovedite științific. 

În concluziile sale, Consiliul a salutat comunicarea și a recunoscut rolul esențial pe 
care agricultura și silvicultura l-ar putea juca în combaterea schimbărilor climatice prin 
eliminarea carbonului din atmosferă. Miniștrii au recunoscut, de asemenea, 
importanța acordării unui sprijin financiar care să fie suficient de stimulant 
fermierilor și silvicultorilor, în completarea politicii agricole comune, atât din surse 
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publice, cât și private, pentru a-i încuraja să adopte aceste practici favorabile climatului. În 
plus, miniștrii au sprijinit planul Comisiei de a înființa un grup de experți format din 
reprezentanți din sectorul agriculturii și cel al silviculturii, au considerat că acest grup 
ar fi în măsură să evalueze sistemele existente de certificare pentru eliminarea dioxidului de 
carbon și să țină seama de aceste sisteme, precum și să împărtășească exemple de bune 
practici din întreaga UE și au invitat Comisia să discute cu acest grup posibilitatea de a 
extinde certificarea la reducerile de gaze cu efect de seră, în special metanul și protoxidul de 
azot. 

Statele membre au subliniat de asemenea că scopul principal al agriculturii UE, astfel 
cum se prevede în tratate, este de a asigura securitatea alimentară și că acest obiectiv nu 
ar trebui compromis. În ultimul rând, concluziile au subliniat importanța luării în 
considerare a particularităților regionale și a evitării oricărei sarcini administrative inutile la 
stabilirea cadrului de certificare, care ar trebui să fie cât mai simplu și mai transparent 
posibil. 

Context. În cadrul Pactului verde european, unul dintre obiectivele stabilite în temeiul 
Legii europene a climei este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55% până în 
2030, comparativ cu nivelurile din 1990, astfel încât să se atingă neutralitatea climatică la 
nivelul UE până în 2050. Eliminările de dioxid de carbon (și anume eliminarea CO2 din 
atmosferă și stocarea sa prin diferite mijloace, de exemplu prin intermediul arborilor și al 
plantelor, precum și protejarea solurilor bogate în carbon) pot juca un rol esențial în 
realizarea neutralității climatice. Comunicarea Comisiei privind cicluri durabile ale 
carbonului, adoptată la 15 decembrie 2021 ca parte a pachetului „Pregătiți pentru 55”, 
urmărește să contribuie la dezvoltarea unor soluții durabile pentru eliminarea carbonului. 
Comunicarea reprezintă, de asemenea, un prim pas către un cadru pentru certificarea 
eliminărilor de dioxid de carbon, care va face obiectul unei propuneri legislative. 

 
2. Consiliul adoptă un mandat consolidat pentru Agenția pentru Drepturi 

Fundamentale, 5 aprilie a.c. 

 

Consiliul a adoptat  o modificare a regulamentului privind înființarea Agenției pentru 

Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Acest text vizează consolidarea mandatului 

agenției și îmbunătățirea funcționării acesteia prin proceduri mai eficiente. 

Regulamentul include în sfera de activitate a agenției domeniul cooperării polițienești 

și cooperării judiciare în materie penală, pentru a îi alinia mandatul cu Tratatul de la 

Lisabona. Acesta confirmă situația actuală în ceea ce privește politica externă și de securitate 

comună, care rămâne în afara sferei de activitate a agenției. În cele din urmă, cadrul 

multianual actual care definește programul de lucru al agenției va fi înlocuit cu o programare 

anuală și multianuală mai operațională. 

Context. Mandatul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE este prevăzut într-un 

regulament al Consiliului din 2007. În iunie 2020, Comisia a prezentat o propunere de 

adaptare a mandatului agenției la Tratatul de la Lisabona și de aliniere a regulamentului la 

abordarea comună privind agențiile descentralizate. 

Textul este un regulament al Consiliului întemeiat pe articolul 352 din TFUE, care 

necesită unanimitate pentru a fi adoptat de Consiliu, după ce Parlamentul European și-a dat 

aprobarea cu privire la text. 
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3. Consiliul aprobă continuarea roamingului mobil fără taxe suplimentare, 4 

aprilie a.c. 

 

În urma reuniunii Parlamentului European, Consiliul a aprobat astăzi prelungirea 

regimului de roaming la prețurile de pe piața națională până în 2032. 

După expirarea actualului Regulament privind roamingul (la 30 iunie 2022), 

cetățenii vor putea continua să efectueze apeluri, să trimită mesaje și să navigheze pe 

internet atunci când călătoresc în alte țări ale UE, fără costuri suplimentare. 

Regulamentul revizuit privind roamingul ajustează tarifele cu ridicata maxime pentru 

a asigura faptul că furnizarea serviciilor de roaming cu amănuntul la prețurile de pe piața 

națională este sustenabilă pentru operatorii din întreaga UE. 

Acesta sporește transparența în ceea ce privește serviciile care pot face obiectul 

unor costuri suplimentare și, în același timp, îi va proteja pe clienți de șocurile unor facturi 

cauzate de roamingul accidental în rețelele de telefonie mobilă nonterestre atunci când se 

află pe feriboturi sau în avioane. 

Politica utilizării rezonabile, care este menită să prevină roamingul permanent, va 

continua. Comisia poate sugera modificări ale acesteia după o analiză aprofundată a pieței și 

o evaluare corespunzătoare a impactului potențial. 

Regulamentul revizuit include de asemenea măsuri menite să asigure o bună 

experiență a clienților în ceea ce privește calitatea serviciilor și accesul la serviciile de 

urgență, inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale. 

Comisia va monitoriza situația și, dacă este cazul, va prezenta o nouă propunere 

legislativă pentru a reglementa plafoanele tarifelor cu ridicata și, eventual, alte aspecte ale 

pieței serviciilor de roaming. 

Etapele următoare. În urma aprobării astăzi de către Consiliu a poziției 

Parlamentului European, actul legislativ este adoptat. 

După semnarea de către președintele Parlamentului European și de către 

președintele Consiliului, actul legislativ se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 

va intra în vigoare la 1 iulie 2022. 

III.  REUNIUNI 

1. Participarea la Conferința interparlamentară privind autonomia strategică 

economică a Uniunii Europene (13-14  martie 2022) 

 

 În perioada 13-14 martie a.c., a avut loc, la Paris, în Franța, Conferința 

interparlamentară privind autonomia strategică economică a Uniunii Europene, eveniment 

organizat de Senatul Republicii Franceze, în marja dimensiunii parlamentare a Președinției 

franceze a Consiliului Uniunii Europene. 

Reuniunea a oferit un cadru propice pentru dezbateri aprofundate, cu scopul 

facilitării unui forum pentru schimbul de opinii, propuneri și bune practici pentru stabilirea 

unei imagini concrete asupra modului în care Uniunea Europeană poate contribui la 

consolidarea autonomiei economice strategice a membrilor săi. 

Scopul realizării „autonomiei strategice economice” s-a impus ca una dintre temele 

structurale ale perioadei post-pandemice în Uniunea Europeană. 

 De asemenea, schimbul de opinii între parlamentarii din statele membre a oferit 

fiecărei delegații ocazia de a-și expune așteptările și propunerile privind condițiile și 

mijloacele de acțiune ale Uniunii Europene în acest domeniu. 
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Lucrările au fost structurate în cadrul a trei sesiuni de lucru, astfel: autonomia 

strategică în industriile viitorului; autonomia strategică în domeniul energetic: exemplul 

metalelor rare și provocările suveranității alimentare europene. 

În deschiderea reuniunii au avut intervenții domnul Gérard Larcher, președintele 

Senatului francez, doamna Sophie Primas, președintele Comisiei pentru Afaceri Economice a 

Senatului și a domnul Roland Lescure, președintele Comisiei pentru Afaceri Economice a 

Senatului.  

De asemenea, printre personalitățile care au luat cuvântul în cadrul sesiunilor de 

discuții se numără: domnul Thierry Breton, Comisar european pentru piața internă, domnul 

Guillaume Pitron, jurnalist, autorul cărții Războiul metalelor rare. Fața ascunsă a tranziției 

energetice și digitale (2018) și domnul Norbert Lins, președintele Comisiei pentru 

agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului European. 

În cadrul primei sesiuni de dezbatere, cu tema autonomia strategică în industriile 

viitorului, a fost subliniată importanța sectoarelor esențiale pentru viitor care vor fi capabile, 

în următorii ani, să dezvolte tehnologii inovatoare care să permită, de exemplu, stocarea și 

utilizarea pe scară largă a hidrogenului pentru transport, producția în masă de baterii pentru 

mașini electrice sau stocarea carbonului generat de procesele din industria metalurgică. 

 Autonomia strategică industrială a Europei implică, de asemenea, toate sectoarele 

care garantează buna funcționare de zi cu zi a societăților și economiilor, chiar și în 

momentele în care economia globalizată înregistrează o scădere ciclică, precum industriile 

producătoare de ingrediente active esențiale pentru medicamente, sau fabricarea de 

componente electronice indispensabile industriilor de automobile sau  mașini, a căror 

importanță a fost ilustrată de deficitul actual de cipuri. 

 În centrul atenției acestei mese rotunde s-au aflat, de asemenea, subiecte precum 

identificarea instrumentelor care permit dezvoltarea companiilor și industriilor europene, 

problema consolidării cadrului legal pentru garantarea condițiilor de concurență loială și 

protejarea know-how-ului în producție și a infrastructurii holdingurilor sau achizițiilor 

străine. 

În cadrul celei de-a doua sesiuni de dezbateri, cu tema „Autonomia strategică în 

domeniul energetic: exemplul metalelor rare”, discuțiile s-au concentrat pe tranziția 

energetică care presupune producerea și consumul de energie electrică decarbonizată și 

eliminarea progresivă a energiilor fosile. În timp ce în mod tradițional s-a pus accentul pe 

securitatea aprovizionării cu energie, tranziția energetică înseamnă și concentrarea asupra 

metalelor rare, care sunt componente indispensabile în energiile regenerabile (energia 

eoliană și solară) și bateriile electrice. Aceste metale includ în special cuprul, aluminiul, litiul, 

cobaltul, nichelul și pământurile rare. 

 Această utilizare a metalelor rare ridică patru provocări economice: riscul de creștere 

a inflație, prețurile cuprului și aluminiului crescând brusc în ultimii ani; riscul dependenței 

față de țările producătoare, ale căror standarde economice, sociale și de mediu sunt adesea 

inferioare standardelor europene; gestionarea ca sursă a efectelor negative asupra mediului 

și utilizarea acestora ca parte a economiei circulare, cu accent pe producția locală și pe 

colectarea și reciclarea deșeurilor. 

 În continuare, a urmat cea de-a treia sesiune de dezbateri, cu tema „ provocările 

suveranității alimentare europene,,. 

Dezbaterile din cadrul celei de-a treia sesiuni de lucru s-au concentrat în jurul a patru 

tendințe de bază: 
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 stabilitatea producţiei agricole totale în contextul creşterii populaţiei mondiale, care 

este rezultatul reducerii potenţialului său de producţie agricolă şi o încetinire a 

productivităţii agricole; 

 creșterea importurilor din țări terțe, combinată cu o multiplicare a crizelor de 

externe; 

 sporirea neîncrederii cetățenilor, în special în privința industriei alimentare, prin 

prisma nerespectării de către partenerii comerciali a reglementărilor europene în 

materie de sănătate și mediu, aspect ce reduce competitivitatea industriei 

agroalimentare europene; 

 relocalizarea producției alimentare solicitată de consumatori și tradusă printr-o 

atenție deosebită acordată originii produselor alimentare. Diferențele de standarde 

creează un nivel ridicat de concurență intraeuropeană în diferite sectoare ale 

industriei.  

Criza provocată de pandemia Covid-19, urmată de creșterea bruscă a prețurilor 

mărfurilor agricole, a scos în sfârșit la iveală unele zone în care continentul este fragil: de 

exemplu, Uniunea Europeană importă 90% din necesarul de proteine vegetale, ceea ce îi pune 

în pericol autonomia chiar și în producția de animale.  

În concluzie, dezbaterile din cadrul sesiunilor au contribuit la întărirea cooperării 

între parlamentele naționale și Parlamentul European, precum şi la provocările actuale 

legate de sectoarele industriale ale viitorului, de aprovizionarea cu metale rare și de 

suveranitatea alimentară europeană. 

IV.  ȘTIRI 

1. Ucraina: facilitarea și accelerarea utilizării de către statele membre a 
fondurilor de coeziune pentru a sprijini nevoile imediate ale refugiaților 

 

Comisia Europeană propus o procedură de finanțare simplificată în cadrul politicii de 

coeziune pentru perioada 2014-2020, pentru a face față costurilor suplimentare implicate. 

Pentru a sprijini în continuare statele membre care le asigură primire și cazare 

refugiaților care fug din calea războiului din Ucraina, Comisia Europeană a propus o 

procedură de finanțare simplificată în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2014-

2020, pentru a face față costurilor suplimentare implicate. 

Propunerea introduce o nouă „opțiune simplificată în materie de costuri”, pentru a 

acoperi nevoile imediate ale refugiaților, cum ar fi alimentele, asistența materială de bază, 

precum și costurile de cazare și transport. Aceasta completează flexibilitatea suplimentară 

introdusă deja prin propunerea privind Acțiunea de coeziune în favoarea refugiaților în 

Europa și majorarea cu 3,4 miliarde EUR a prefinanțării în cadrul REACT-EU. 

Acest lucru răspunde solicitărilor Consiliului European și ale Parlamentului European 

de a elabora propuneri suplimentare pentru a consolida sprijinul UE, astfel încât să se 

asigure că finanțarea UE pentru refugiați și gazdele acestora poate fi mobilizată rapid. 

Statele membre vor putea beneficia de o sumă prestabilită pe săptămână pentru toate 

persoanele cărora li s-a acordat protecție temporară în temeiul Directivei privind protecția 

temporară și care se află în statul membru respectiv. Această opțiune poate fi utilizată timp 

de maximum 13 săptămâni de la sosirea fiecărei persoane în UE. 

Utilizarea costurilor simplificate înseamnă, de asemenea, că resursele umane și 

eforturile administrative ale statelor membre se pot concentra pe furnizarea mai rapidă de 
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sprijin celor care au nevoie de acesta. Noua propunere prezintă o modificare suplimentară a 

Regulamentului privind dispozițiile comune și necesită aprobarea colegiuitorilor. 

 

2. Platformele online continuă revizuirea Codului de bune practici, în contextul 
războiului din Ucraina 

Criza provocată de pandemia de COVID-19 şi de agresiunea militară a Rusiei 

împotriva Ucrainei demonstrează care sunt ameninţările şi provocările pe care le reprezintă 

dezinformarea pentru societăţile noastre. Semnatarii actuali şi potenţiali ai Codului sunt 

puternic implicaţi în luarea de măsuri urgente, în vederea limitării dezinformării legate de 

războiul din Ucraina. Lecţiile învăţate stau la baza activităţii privind Codul şi contribuie la 

conturarea acţiunilor importante, necesare pentru stoparea acestui val de dezinformare fără 

precedent. Astfel, semnatarii actuali şi potenţiali ai Codului au informat Comisia că vor avea 

nevoie de timp suplimentar, pentru finalizarea revizuirii Codului. 

Věra Jourová, vicepreşedintele pentru valori şi transparenţă, a declarat: 

„Dezinformarea legată de războiul din Ucraina arată că platformele online rămân în prima 

linie. Media pro-Kremlin nu merită să beneficieze de instrumentele puternice, oferite de 

platforme, pentru a-şi răspândi minciunile privind războiul şi dezinformarea. Dar nu vor înceta 

să încerce. De aceea avem nevoie de soluţii durabile, care să respecte drepturile fundamentale. 

Contez pe faptul că semnatarii vor finaliza rapid revizuirea Codului ce va pune în aplicare 

măsuri eficace şi transparente.” 

Thierry Breton, comisarul pentru piaţa internă, a adăugat: „Apreciem eforturile 

semnatarilor de a răspunde rapid, la provocările reprezentate de dezinformarea pro-Kremlin şi 

ne aşteptăm ca aceştia să ţină seama de lecţiile învăţate. Având în vedere aceste aspecte, Codul 

trebuie să se ridice la înălţimea aşteptărilor ridicate şi, împreună cu Actul legislativ privind 

serviciile digitale, să devină un instrument puternic de atenuare a riscurilor de dezinformare.” 

Având în vedere că dezinformarea legată de coronavirus rămâne o prioritate, Comisia 

a publicat, la 31 martie, rapoartele legate de programul de monitorizare a COVID-19, cu 

privire la acţiunile întreprinse de TikTok, Twitter, Meta şi Microsoft, în ianuarie şi februarie 

2022.  

Ca răspuns la solicitarea Comisiei, Meta raportează acum separat cu privire la 

acţiunile Facebook şi Instagram, arătând că vizitele la centrele de informare online privind 

COVID-19, în perioada ianuarie-februarie, s-au înjumătăţit. 

Microsoft a creat un sistem de monitorizare, ce identifică site-urile care publică 

informaţii eronate cu privire la COVID-19, în lume şi care, pentru Europa, este activ în 

Franţa, Germania şi Italia. Realizat în parteneriat cu Newsguard, sistemul de monitorizare a 

identificat, începând cu luna februarie, 547 de astfel de site-uri la nivel mondial. 

TikTok raportează că materialele video cu etichete legate de COVID-19 şi vaccinuri s-

au redus la aproape jumătate, în perioada ianuarie-februarie, în paralel cu ridicarea 

restricţiilor în UE. 

Twitter a raportat că, în luna ianuarie, şi-a extins instrumentul de raportare a 

informaţiilor eronate la Spania, caracteristica tehnică devenind astfel disponibilă acum în 

şase ţări. 
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3. Ajutoare de stat pentru companiile aeriene care îşi încep activitatea pe 
aeroportul din Arad 

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor 

de stat, o schemă românească, în valoare de 1 mil EUR, pentru sprijinirea companiilor 

aeriene care îşi încep activitatea pe aeroportul din Arad, în contextul pandemiei de 

coronavirus. În cadrul schemei, ajutorul va lua forma unor subvenţii directe de până la 600 

000 EUR per întreprindere. Măsura, ce respectă condiţiile prevăzute în cadrul temporar, va fi 

deschisă tuturor companiilor aeriene interesate, care îşi încep activitatea pe aeroportul 

Arad, printr-o procedură deschisă şi transparentă. De asemenea, aceasta este menită să 

sprijine activitatea operatorilor aerieni şi redresarea economică a regiunii, în contextul 

pandemiei de coronavirus.  

Ajutorul (i) nu va depăşi limita de 2,3 mil EUR per beneficiar şi (ii) se acordă până la 

30 iunie 2022. Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată şi proporţională, 

pentru remedierea unei perturbări grave a economiei unui stat membru, în conformitate cu 

Art 107 alin (3) lit (b) din TFUE şi cu condiţiile prevăzute în Cadrul temporar.  

Versiunea neconfidenţială a deciziei va fi disponibilă cu numărul de caz SA.100434, în 

Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurenţa. 

 

4. DiscoverEU: o nouă invitație pentru a permite unui număr și mai mare de tineri 
să călătorească 

 
DiscoverEU, acțiunea Comisiei care le permite tinerilor de 18 ani să exploreze Europa 

în principal cu trenul, deschide prima sa rundă de înscrieri în 2022. 

De mâine, 7 aprilie, ora 12:00, până la 21 aprilie, ora 13:00 (ora României) tinerii care 

locuiesc în țările participante la programul Erasmus+ vor putea candida pentru unul dintre 

cele 35 000 de permise de călătorie gratuite.  

În total, până în prezent, peste 4900 de tineri români au câștigat un permis gratuit de 

călătorie în Europa! 

Ediția din acest an marchează intrarea DiscoverEU în programul Erasmus+. Odată cu 

această schimbare și prin finanțarea excepțională acordată în cadrul Anului european al 

tineretului 2022, în 2022 vor fi puse la dispoziție 70 000 de permise de călătorie: 35 000 în 

runda de înscrieri anunțată astăzi și încă 35 000 într-o rundă de înscrieri prevăzută pentru 

luna octombrie. Integrarea în Erasmus+ le oferă această posibilitate și candidaților din 

Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia, care vor putea 

participa pentru prima dată la această acțiune. 

Candidații care au completat cu succes quiz-ul de selecție, născuți în perioada 1 iulie 

2003-30 iunie 2004, vor putea călători în Europa pentru o perioadă de până la 30 de zile în 

cursul perioadei de călătorie cuprinse între 1 iulie 2022 și 30 iunie 2023. Cei care au împlinit 

18 ani în a doua jumătate a anului vor putea candida în runda din octombrie. 

În plus, beneficiarii permisului de călătorie vor primi acum și un card de reduceri 

DiscoverEU. Această nouă caracteristică va oferi acces la peste 40 000 de posibilități de 

reducere pentru transportul public, cultură, cazare, hrană, sport și alte servicii disponibile în 

toate țările eligibile. 

Pentru a spori dimensiunea de învățare a experienței DiscoverEU, agențiile naționale 

Erasmus+ vor facilita reuniunile de informare și întâlnirile între participanți pentru a pregăti 

tinerii călători pentru călătoria lor și pentru a crea o experiență de învățare inter pares. Prin 

intermediul acestor reuniuni, DiscoverEU urmărește să promoveze, printre altele, discuțiile 
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privind sustenabilitatea, cultura și identitatea europeană. Incluziunea se află în centrul 

discuțiilor. Participanții cu handicap sau cu probleme de sănătate pot fi însoțiți în timp ce 

călătoresc. Pe lângă costurile de deplasare, se oferă, de asemenea, ajutor individual 

suplimentar. 

Comisia încurajează transportul feroviar sustenabil. Se fac excepții pentru cei care 

întâmpină dificultăți în a ajunge în Europa continentală pentru a-și începe călătoria cu 

trenul. Prin urmare, sunt disponibile regimuri speciale pentru tinerii din regiunile 

ultraperiferice, din departamentele și teritoriile de peste mări, din zonele îndepărtate și din 

insule. 

Context 

Comisia a lansat DiscoverEU în iunie 2018, în urma unei propuneri a Parlamentului 

European. Această inițiativă a fost integrată oficial în noul program Erasmus+ 2021-2027. 

Din 2018, peste 860 000 de candidați și-au depus candidatura pentru 130 000 de 

permise de călătorie disponibile: conform anchetei anterioare privind călătoriile, 66 % 

dintre aceștia au declarat că au călătorit pentru prima dată cu trenul în afara țării lor de 

reședință. Pentru mulți dintre ei, a fost și prima dată când au călătorit fără părinți sau adulți 

însoțitori, iar majoritatea au afirmat că au devenit mai independenți. 

Experiența DiscoverEU le-a oferit posibilitatea de a înțelege mai bine alte culturi și 

istoria Europei, dar și de a-și îmbunătăți competențele lingvistice. Două treimi dintre ei au 

declarat că nu și-ar fi putut plăti permisul de călătorie dacă n-ar fi existat inițiativa 

DiscoverEU. Participanții sunt invitați să devină ambasadori DiscoverEU pentru a promova 

inițiativa. De asemenea, ei sunt încurajați să îi contacteze pe colegii participanți prin 

intermediul grupului online DiscoverEU oficial, pentru a face schimb de experiență și de 

sfaturi, în special cu privire la experiențele culturale sau la modul de a călători digital și 

sustenabil. 

Pentru a se înscrie, candidații eligibili trebuie să completeze un chestionar cu variante 

multiple de răspuns care testează cunoștințele generale despre Uniunea Europeană și alte 

inițiative ale UE destinate tinerilor. Printr-o întrebare suplimentară, candidații sunt invitați 

să facă o estimare a numărului de persoane care se înscriu în această rundă și care sunt 

născute într-o zi de marți. Cu cât estimarea este mai apropiată de răspunsul corect, cu atât 

mai multe puncte primesc participanții. Acest lucru va permite Comisiei să realizeze un 

clasament al candidaților. Comisia va oferi permise de călătorie candidaților în funcție de 

clasament, până la epuizarea biletelor disponibile. 

 
5.  Comisia Europeană dă startul competiției Euro Quiz! 

 

Ediția din 2022 a concursului organizat de Comisia Europeană în parteneriat cu 

Ministerul Educației se adresează întregului ciclu gimnazial. 

Ești elev în clasele V – VIII? Ești pasionat de istorie, geografie, muzică, artă și vrei să îți 

testezi cunoștințele alături de prietenii tăi? Înscrie-te la Euro Quiz! 

Este o competiție organizată de Reprezentanța Comisiei Europene în România, în 

parteneriat cu Ministerul Educației, care, în 2022, va lua forma unui concurs național. Tot de 

anul acesta, concursul se adresează întregului ciclu gimnazial, și nu doar elevilor din clasele 

a V-a și a VI-a.  

Așa că, dacă ești elev de gimnaziu, tot ce trebuie să faci este să îți găsești trei colegi 

din școala ta, să rogi un profesor să vă reprezinte și să vă pregătiți de concurs!  
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Înscrierile au loc în perioada 14 - 29 aprilie 2022, urmând ca etapa județeană a 

competiției să se desfășoare în data de 9 mai 2022, iar etapa națională, pe 3 iunie 2022.  

Dacă simți că vrei să te antrenezi înainte, nu uita că te poți înscrie și la sesiunile de pregătire 

online, care se vor desfășura în zilele de 11, 12 și 13 aprilie 2022. 

 De ce să participi la Euro Quiz? Pentru că este o competiție în care îți poți testa 

cunoștințele generale, cu întrebări și răspunsuri despre istoria, prezentul și viitorul Uniunii 

Europene și care are drept scop dezvoltarea abilităților de lucru în echipă precum 

și conștientizarea valorilor cetățeniei active ale elevilor de gimnaziu (clasele V – VIII).  

„Euro Quiz  este un concurs de cunoștințe generale, este o competiție prin care elevii de 

gimnaziu își verifică informațiile acumulate în anii de studiu, abilitățile de lider, 

perspicacitatea și spontaneitatea. Mărturisesc că am observat, cu multa bucurie, că elevii sunt, 

cu fiecare an care trece, mai atenți, mai bine pregătiți si mai dornici să demonstreze că pot să 

câștige. În final, acest concurs nu este despre răspunsuri corecte și greșite, ci despre viitor, 

viitorul lor in Europa pe care ei o construiesc”, a declarat șefa Reprezentanței Comisiei 

Europene în România, Ramona Chiriac.   

Participarea la această competiție presupune să răspunzi rapid și corect la întrebări 

prestabilite din diverse arii de cultură generală privind Europa și valorile Uniunii Europene, 

dar și din domenii legate de istorie, geografie, artă sau gastronomie, într-un timp limitat. Pe 

site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România ai la dispoziție materiale de 

studiu care să te ajute să te pregătești: 

 Spațiul învățării 
 Euro Quiz 

Calendarul complet și regulamentul concursului se găsesc pe site-ul oficial 

al Reprezentanței Comisiei Europene în România, la linkul:  Euro Quiz (europa.eu). 

 

 

 

 

 

Surse de informare: 

 Comisia Europeană 
 Consiliul UE 
 Reuniuni 
 Reprezentanţa Comisiei Europene în România 

 

 

 

 

 

Buletin informativ elaborat de: 

 

 

SERVICIUL  AFACERI  EUROPENE 

 

 

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner_ro
https://romania.representation.ec.europa.eu/euro-quiz_ro
https://romania.representation.ec.europa.eu/euro-quiz_ro

