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I.  CONSILIUL UE 

 

1. Concluziile Consiliului privind acțiunea umanitară a UE (Consiliul UE din 20 

mai 2021 – Afaceri externe și relații internaționale) 

Consiliul a adoptat concluzii prin care salută Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European și Consiliu privind acțiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleași principii. 

În aceste concluzii, Consiliul își exprimă profunda îngrijorare cu privire la amploarea 

fără precedent a nevoilor umanitare, la reducerea spațiului umanitar și la adâncirea 

deficitului de finanțare. 

Prin urmare, acesta accentuează faptul că este important ca respectarea dreptului 

internațional umanitar să ocupe în mod consecvent un loc central în cadrul acțiunii 

externe a UE, după cum importante sunt și asigurarea protecției civililor și a infrastructurii 

civile, sprijinirea și promovarea acțiunii umanitare bazate pe principii și protejarea spațiului 

umanitar. 

Consiliul subliniază necesitatea urgentă de a intensifica eforturile la nivel mondial în 

vederea extinderii semnificative a bazei de resurse pentru acțiunea umanitară, precum și 

importanța furnizării ajutorului umanitar într-un mod mai eficace, cu resursele 

disponibile. 

Concluziile Consiliului evidențiază rolul esențial de coordonator jucat de ONU în 

răspunsul la crizele umanitare, precum și necesitatea intensificării sprijinului acordat 

actorilor locali și naționali, recunoscând cunoștințele și experiența acestora, având în vedere 

că ei asigură răspunsul din prima linie, intervenind înainte, în timpul și în urma situațiilor de 

urgență. 

Pentru acest motiv, Consiliul salută intenția Comisiei de a organiza un forum 

umanitar european pentru a promova o discuție strategică la nivel înalt cu privire la 

aspecte umanitare și un dialog susținut cu principalii săi parteneri din sistemul ONU, 

organizațiile internaționale, Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie, 

societatea civilă și alți donatori. 

În cele din urmă, Consiliul afirmă că este necesar ca abordarea bazată pe legătura 

dintre domeniul umanitar, cel al dezvoltării și pace să fie pusă în aplicare și 

operaționalizată într-un mod mai coerent și mai eficace. Acesta subliniază că diferiții actori 

implicați trebuie să lucreze în mod coordonat, cu respectarea integrală a principiilor 

umanitare în furnizarea de asistență umanitară și în deplină conformitate cu mandatele și 

obiectivele lor respective. 

 

2. Migrația legală: Președinția Consiliului și Parlamentul European au ajuns la un 

acord provizoriu cu privire la un sistem menit să atragă lucrătorii cu înaltă 

calificare (Consiliul UE din 17 mai 2021 – Afaceri interne) 

Reprezentanți din partea președinției Consiliului și a Parlamentului European au 

ajuns la un acord provizoriu cu privire la un proiect de directivă de stabilire a condițiilor de 

intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe cu înaltă calificare care vin să locuiască și să 

lucreze în UE (Directiva privind cartea albastră). Acest sistem de admisie la nivelul UE 
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urmărește să atragă și să rețină lucrătorii cu înaltă calificare, în special în sectoarele care se 

confruntă cu o lipsă de personal calificat 

Noile norme le vor înlocui pe cele existente și vor armoniza și mai mult condițiile de 

intrare și de ședere pentru lucrătorii cu înaltă calificare și vor spori atractivitatea cărții 

albastre a UE, în special prin: 

• stabilirea unor criterii de admisie mai favorabile incluziunii, inclusiv prin 

reducerea pragului salarial pentru admisie, permiterea unor praguri salariale mai 

scăzute pentru noii absolvenți sau profesiile care au nevoie de lucrători, reducerea 

duratei minime a contractului de muncă la șase luni și extinderea domeniului de 

aplicare pentru a include lucrătorii cu înaltă calificare din sectorul tehnologiei 

informației și comunicațiilor (TIC); 

• facilitarea mobilității în interiorul UE, inclusiv prin reducerea perioadei minime de 

ședere în primul stat membru, simplificarea și accelerarea procedurii pentru 

exercitarea mobilității și permiterea cumulării perioadelor de ședere în cadrul 

diferitelor sisteme pentru obținerea statutului de rezident pe termen lung; 

• facilitarea reîntregirii familiei și acordarea unui acces nerestricționat la piața forței 

de muncă soțului/soției sau partenerului/partenerei titularului cărții albastre; 

• simplificarea procedurilor pentru angajatorii recunoscuți; 

• acordarea unui nivel foarte ridicat de acces la piața forței de muncă, în special 

prin stabilirea faptului că statele membre pot permite titularilor de cărți albastre ale 

UE să desfășoare activități independente sau alte activități profesionale subsidiare, 

precum și prin furnizarea de protecție, în special în cazul șomajului; 

• extinderea domeniului de aplicare pentru a include membrii familiei din afara UE 

ai cetățenilor UE, precum și beneficiarii de protecție internațională. 

Statele membre ale UE vor putea menține sistemele naționale destinate lucrătorilor 

cu înaltă calificare, în paralel cu sistemul cărții albastre a UE. Cu toate acestea, noile norme 

vor introduce o serie de dispoziții pentru a asigura condiții de concurență echitabile, astfel 

încât deținătorii de cărți albastre ale UE și familiile acestora să nu fie dezavantajați în 

comparație cu titularii de permise naționale. 

Acordul politic provizoriu face obiectul aprobării Consiliului și a Parlamentului 

European înainte de a trece prin procedura formală de adoptare. 

 

3. Extindere: o nouă metodologie de extindere va fi aplicată Muntenegrului și 

Serbiei (Consiliul UE din 11 mai 2021 – Extindere) 

Consiliul a convenit asupra aplicării metodologiei de extindere revizuite în cazul 

negocierilor de aderare cu Muntenegrul și cu Serbia, după ce ambele țări candidate au 

confirmat acceptarea noii metodologii. Modificările vor fi integrate în cadrele de negociere 

existente cu Muntenegrul și cu Serbia în cursul următoarelor conferințe 

interguvernamentale. 

Uniunea Europeană și statele sale membre și-au exprimat în mod constant sprijinul 

fără echivoc pentru perspectiva europeană a Balcanilor de Vest. Această perspectivă fermă, 
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bazată pe merite, a obținerii statutului de membru deplin al UE pentru Balcanii de Vest este 

în interesul politic, de securitate și economic al Uniunii. 

Consolidarea procesului de aderare a Muntenegrului și a Serbiei se axează pe 

următoarele elemente: 

• acordarea unei atenții mai mari reformelor fundamentale: este esențial și în 

propriul lor interes ca țările candidate să își respecte în continuare angajamentele în 

ceea ce privește reformele și să producă rezultate tangibile în punerea lor în aplicare. 

Acest lucru este fundamental pentru realizarea perspectivei lor europene și necesită 

acordarea unei atenții sporite, pe tot parcursul procesului de aderare, statului de 

drept, drepturilor fundamentale, funcționării instituțiilor democratice și reformei 

administrației publice, precum și criteriilor economice. 

• o orientare politică mai puternică: ca element-cheie al îmbunătățirii procesului de 

extindere, conferințele interguvernamentale la nivel ministerial desfășurate periodic, 

alături de consiliile de stabilizare și de asociere, vor consolida dialogul cu țările 

candidate și vor contribui la concentrarea eforturilor asupra reformelor esențiale 

care ar trebui să permită realizarea de noi progrese. 

• un dinamism sporit: gruparea în clustere a capitolelor de negociere ar trebui să 

ajute țările candidate să își accelereze pregătirile grație sinergiilor care se creează la 

nivelul eforturilor depuse pentru diferitele capitole individuale și să pună un accent 

mai puternic pe sectoarele de bază și pe cele mai importante și mai urgente reforme. 

De asemenea, acest lucru ar trebui să contribuie la identificarea unor măsuri de 

integrare accelerată. 

• îmbunătățirea previzibilității procesului, pe baza unor criterii obiective și a unei 

condiționalități riguroase, pozitive și negative. 

Context: La 25 martie 2020, Consiliul a aprobat Comunicarea Comisiei intitulată 

„Consolidarea procesului de aderare – O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru 

Balcanii de Vest” din 5 februarie 2020, care urmărește să revigoreze procesul de aderare, 

făcându-l mai previzibil, mai credibil, mai dinamic și supunându-l unei orientări politice mai 

puternice. Noul proces se bazează pe criterii obiective, pe aplicarea unei condiționalități 

riguroase, pozitive și negative, precum și pe reversibilitate. Credibilitatea sa este consolidată 

datorită accentului și mai puternic pus pe reformele fundamentale, începând cu statul de 

drept, funcționarea instituțiilor democratice și a administrației publice, precum și 

economiile țărilor candidate. 

Negocierile de aderare ale Muntenegrului au început în iunie 2012, când cadrul de 

negociere cu Muntenegrul a fost prezentat cu ocazia primei reuniuni a Conferinței de 

aderare la nivel ministerial, la 29 iunie 2012. 

În ceea ce privește Serbia, negocierile de aderare au început în ianuarie 2014, când 

cadrul de negociere cu Serbia a fost prezentat cu ocazia primei reuniuni a Conferinței de 

aderare la nivel ministerial, la 21 ianuarie 2014. 

Etapele următoare: Elementele metodologiei de extindere revizuite vor fi 

prezentate fiecăreia dintre cele două țări candidate la următoarea reuniune a Conferinței 

interguvernamentale de aderare la nivel ministerial. 
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II. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 
 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

economic   și social european și Comitetul regiunilor. Orientări strategice 

pentru o acvacultură mai sustenabilă și mai competitivă în UE pentru perioada 

2021-2030 

Pactul verde european și Strategia ”De la fermă la consumator” subliniază potențialul 

alimentelor de origine marină obținute din acvacultură ca sursă de proteine pentru alimente 

și furaje cu o amprentă de carbon redusă. Strategia ”De la fermă la consumator” stabilește 

obiective specifice pentru acvacultură, și anume reducerea vânzărilor de substanțe 

antimicrobiene și o creștere semnificativă a acvaculturii ecologice. 

O acvacultură sustenabilă la nivelul UE poate juca un rol important în furnizarea de bunuri 

publice: 

- alimente nutritive și sănătoase cu o amprentă de mediu limitată 

- dezvoltare economică și oportunități de creare a locurilor de muncă pentru 

comunitățile costiere și rurale 

- reducerea poluării  

- conservarea ecosistemelor și a biodiversității  

- contribuția la combaterea schimbărilor climatice 

Pentru a pune în aplicare orientările, este necesar să se sprijine tranziția durabilă a 

sectorului acvaculturii prin asigurarea utilizării eficace și eficiente a fondurilor publice și 

prin atragerea de investiții private.  

Comisia invită statele membre ale UE să ia în considerare prioritățile stabilite în prezentele 

orientări pentru alocarea de sprijin sectorului în cadrul fondurilor UE și naționale și să 

promoveze în mod activ necesitatea ca acvacultura să se dezvolte într-un mod sustenabil, 

care să respecte mediul, în contextul:  

- strategiilor privind bazinele maritime 

- acordurile bilaterale  

- participării la forurile internaționale.  

 

Prezenta comunicare stabilește calea de urmat pentru ca acvacultura din UE să 

devină un sector de referință rezilient, competitiv și un standard global în materie de 

sustenabilitate și calitate. 

 
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 

294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind 

poziția Consiliului cu privire la adoptarea unui regulament de instituire a 

programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal 

 

La 8 iunie 2018, Comisia Europeană a adoptat o propunere de regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Fiscalis” pentru 

cooperare în domeniul fiscal. Programul propus continuă programul Fiscalis 2020 și 

programele anterioare acestuia, care au contribuit în mod semnificativ la facilitarea și 

consolidarea cooperării între autoritățile fiscale din cadrul Uniunii. Noul program va 

continua să sprijine autoritățile fiscale naționale și să îmbunătățească punerea în aplicare a 

politicii fiscale, inclusiv cooperarea administrativă. Obiectivele UE privind combaterea 
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fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale, privind echitatea și 

transparența fiscală, precum și sprijinirea funcționării pieței interne și a competitivității nu 

pot fi realizate de statele membre acționând individual. 

Propunerea Comisiei Europene urmărește să sprijine politica fiscală și autoritățile 

fiscale în ceea ce privește creșterea transparenței fiscale și consolidarea cooperării 

administrative, printre altele, prin schimbul de informații fiscale relevante, prin furnizarea 

de mijloace și sprijin financiar pentru activitățile de consolidare a capacităților 

administrative și informatice, precum și pentru cooperarea operațională. 

Programul „Fiscalis” va oferi statelor membre sprijin financiar și tehnic pentru aceste 

sisteme electronice, în cadrul cooperării administrative în domeniul fiscal în Uniunea 

Europeană. 

Comisia Europeană și statele membre vor asigura dezvoltarea și operarea în mod 

corespunzător a sistemelor electronice europene menționate în capitolul IV din propunere. 

Acestea își vor coordona în mod regulat intervențiile respective și vor conveni asupra 

tuturor aspectelor necesare pentru a asigura operabilitatea, interconectivitatea și 

îmbunătățirea continuă a sistemelor electronice europene. 

O mare parte din bugetul propus va fi dedicată activităților de consolidare a 

capacităților informatice, deși programul propus include reuniuni și evenimente ad-hoc 

similare, colaborare structurată pe bază de proiect și acțiuni de consolidare a competențelor 

umane și a capacităților, la care statele membre și funcționarii acestora pot participa pe bază 

de voluntariat. Obiectivul general al acestor acțiuni este de a consolida cooperarea 

administrativă și de a îmbunătăți capacitatea administrativă a statelor membre în domeniul 

fiscal. 

Consiliul a convenit să facă o declarație privind transparența și schimburile anuale de 

opinii cu Parlamentul European și Comisia cu privire la lecțiile învățate din programul 

„Fiscalis”. 

Comisia Europeană sprijină acordul la care s-a ajuns, care pregătește terenul pentru o 

adoptare rapidă a noului program. Programul va continua să sprijine politica fiscală și 

autoritățile fiscale ale statelor membre prin furnizarea de mijloace și de acoperire financiară 

pentru activitățile administrative și de consolidare a capacităților în domeniul tehnologiei 

informației (IT) și pentru cooperarea operațională. 

Comisia Europeană acceptă poziția adoptată de Consiliu, care reflectă pe deplin 

acordul la care au ajuns colegiuitorii la 26 martie 2021. 

 

3. Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu referitor la 

reexaminarea Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului 

privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile 

rezidențiale 

Directiva privind creditele ipotecare (MCD) a fost adoptată la 4 februarie 2014 ca 

parte a eforturilor UE de a crea o piață unică pentru creditele ipotecare și în contextul crizei 

financiare globale. 

Prezentul raport a fost întocmit în temeiul articolului 44 din MCD, potrivit căruia 

Comisia are obligația de a efectua reexaminarea eficacității și a caracterului adecvat al 

dispozițiilor privind consumatorii și piața internă, cu accent pe experiența acumulată în 

aplicarea directivei. Un studiu lansat de Comisie privind evaluarea Directivei („studiul RPA”) 

a stat la baza prezentului raport. În plus și în conformitate cu articolul 45 din MCD, raportul 
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reexaminează necesitatea de a supraveghea registrele de credite. Comisia va îndeplini 

obligația în temeiul articolului 45 din MCD de a prezenta un raport cuprinzător în care 

examinează problemele mai extinse ridicate de îndatorarea excesivă legată direct de 

activitatea de creditare într-un stadiu ulterior, ținând seama în special de impactul 

pandemiei de COVID-19 asupra consumatorilor. 

Pe baza datelor disponibile, reexaminarea arată că directiva a fost eficace pentru 

creșterea standardului de protecție a consumatorilor și că a contribuit la armonizarea 

practicilor de acordare a creditelor ipotecare la nivelul statelor membre. Cu toate acestea, 

nivelul de protecție continuă să fie diferit, deoarece directiva le oferă statelor membre mai 

multe opțiuni. Există, de asemenea, nevoia de a se asigura că normele de protecție a 

consumatorilor continuă să fie adecvate scopului, deoarece piața se dezvoltă și apar noi 

provocări, în special ca urmare a digitalizării. Este posibil să fie necesar, de asemenea, ca 

procesul de evaluare a bonității să fie ajustat pentru a ține pasul cu progresele în ceea ce 

privește utilizarea inteligenței artificiale, în funcție și de evoluțiile legate de recenta 

propunere a Comisiei privind inteligența artificială, precum și de obiectivele de politică 

privind clima și mediul. Directiva a avut un impact limitat asupra creării unei piețe unice 

pentru credite ipotecare, în principal din rațiuni care depășesc sfera de cuprindere a MCD.  

Cu toate acestea, suprareglementarea MCD de către statele membre poate împiedica, 

de asemenea, realizarea acestui obiectiv. Odată cu digitalizarea serviciilor financiare apare și 

posibilitatea ca activitatea transfrontalieră să crească în viitorul apropiat. Creditarea 

ipotecară de la persoană la persoană are, la rândul său, potențial de creștere, atrăgând 

necesitatea de a se asigura că normele actuale se mențin adecvate în acest scop. Există, de 

asemenea, posibilitatea de a spori nivelul de schimbare a creditului ipotecar de către 

consumatori, ceea ce ar putea genera avantaje enorme pentru consumatori, intensificând în 

același timp concurența și inovarea de pe piață. Deși este posibil ca părțile interesate să nu 

perceapă că obiectivul principal al directivei este stabilitatea financiară, rezultatul directivei 

a fost că creditele le sunt acordate consumatorilor în funcție de capacitatea financiară a 

acestora, ceea ce poate contribui la reducerea nivelului lor de îndatorare. Cu toate acestea, 

criza provocată de pandemia de COVID-19 ar putea să ofere noi informații privind 

contribuția directivei la stabilitatea financiară. Prezenta reexaminare a indicat că agențiile de 

informații privind creditele fac deja obiectul unui grad adecvat de supraveghere realizată de 

către autoritățile naționale pentru protecția datelor cu caracter personal și Comitetul 

european pentru protecția datelor în ceea ce privește desfășurarea activităților acestora de 

prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul MCD. 

 

III.  ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

 

1. Certificatul electronic al UE privind COVID: Parlamentul European și Consiliul 
au ajuns la un acord privind propunerea Comisiei 

           Comisia salută acordul politic provizoriu la care au ajuns Parlamentul European și 

Consiliul referitor la Regulamentul ce reglementează certificatul electronic al UE privind 

COVID. Acest lucru înseamnă că certificatul (denumit anterior „adeverință electronică 

verde”) este în grafic pentru a fi gata la sfârșitul lunii iunie, după cum era planificat. Acordul 

de astăzi a fost obținut într-un timp record, la doar două luni de la prezentarea propunerii 

Comisiei. Pentru Comisie, negocierile privind certificatul au fost conduse de comisarul 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1181
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Didier Reynders, în strânsă cooperare cu vicepreședinții Vera Jourová și Margaritis Schinas, 

precum și cu comisarii Thierry Breton, Stella Kyriakides, și Ylva Johansson. 

 

       Certificatul electronic al UE privind COVID – elemente esențiale 

       În urma acordului la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul, certificatul 

electronic al UE privind COVID: 

• va acoperi vaccinarea, testarea și vindecarea; 

• va fi disponibil în format electronic și pe hârtie, în funcție de alegerea destinatarilor, 

și va conține un cod QR semnat digital; 

• va fi gratuit, se va obține cu ușurință și va fi disponibil și pentru persoanele vaccinate 

înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului referitor la certificatul electronic al 

UE privind COVID; 

• va putea fi utilizat și de către statele membre în scopuri naționale, dacă acest lucru 

este prevăzut în legislația națională; 

• statele membre trebuie să se abțină de la impunerea unor restricții de călătorie 

suplimentare deținătorilor unui certificat electronic al UE privind COVID, cu excepția 

cazului în care acestea sunt necesare și proporționale pentru protecția sănătății 

publice; 

• de asemenea, Comisia va mobiliza 100 de milioane EUR pentru a sprijini statele 

membre să ofere teste la prețuri accesibile. 

 

          Etapele următoare: Acordul politic va trebui acum să fie adoptat în mod oficial de 

către Parlamentul European și Consiliu. Regulamentul va intra în vigoare la 1 iulie și, pentru 

statele membre care au nevoie de mai mult timp, prevede o perioadă de introducere treptată 

de șase săptămâni pentru eliberarea certificatelor. 

În paralel, Comisia va continua să sprijine statele membre pentru ca acestea să își finalizeze 

soluțiile lor naționale pentru eliberarea și verificarea certificatului electronic al UE privind 

COVID, precum și să ofere sprijin tehnic și financiar statelor membre pentru a se conecta la 

portal. 

         Context: La 17 martie 2021, Comisia Europeană a prezentat o propunere de creare a 

unui certificat UE privind COVID pentru a facilita libera circulație în condiții de siguranță a 

cetățenilor în UE în timpul pandemiei de COVID-19. La cererea Comisiei, Parlamentul a votat 

în favoarea activării procedurii de urgență pentru cele două propuneri la 25 martie. Consiliul 

și-a adoptat poziția de negociere la 14 aprilie, iar Parlamentul a făcut același lucru la 29 

aprilie. La 20 mai, colegiuitorii au ajuns la un acord provizoriu cu privire la acest dosar. 

        În paralel cu procesul legislativ, s-au înregistrat deja progrese importante în ceea ce 

privește aspectele tehnice. Portalul UE, care permite verificarea certificatelor la nivel 

transfrontalier, este gata și va intra în funcțiune începând cu luna iunie. În ultimele două 

săptămâni, au avut loc teste-pilot reușite cu 17 state membre și cu Islanda, iar alte cinci state 

membre vor efectua teste săptămâna viitoare. 

        De asemenea, Comisia pune la dispoziție un software de referință cu sursă deschisă 

pentru a sprijini statele membre să își dezvolte propria soluție națională de eliberare a 

certificatelor, de scanare și de verificare a codurilor QR, precum și un portofel de referință 

pentru stocare. 

         Anterior, la 21 aprilie, au fost adoptate orientări privind specificațiile tehnice de către 

reprezentanții statelor membre în rețeaua de e-sănătate, o rețea voluntară care conectează 

autoritățile naționale responsabile cu e-sănătatea. Orientările se bazează pe colaborarea 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1883
https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_ro
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strânsă a Comisiei cu statele membre, în urma căreia s-a adoptat o primă serie de orientări 

în ianuarie, care au fost actualizate la 12 martie, precum și pe cadrul de încredere convenit 

tot la 12 martie 2021. În plus, în rețeaua de e-sănătate a fost elaborat un model comun de 

proiectare. 

Cele mai recente informații primite de la statele membre cu privire la măsurile luate 

și la restricțiile de călătorie impuse în contextul pandemiei provocate de coronavirus sunt 

disponibile pe platforma Re-open EU. 

 

2. Comisia a lansat, în data de 26 mai, noi acțiuni de sprijinire a sectoarelor culturale și 

creative din Europa și din afara acesteia, în urma adoptării programului de lucru 

pentru primul an al programului Europa creativă 2021-2027 

  

        În 2021, programul Europa creativă va aloca un buget de aproximativ 300 de milioane EUR 

pentru a ajuta profesioniștii și artiștii din toate sectoarele culturale să colaboreze la nivel 

interdisciplinar și transfrontalier, pentru a găsi mai multe oportunități și a ajunge la noi categorii de 

public. Adoptarea de astăzi pune bazele primelor cereri de propuneri din cadrul noului program. 

Aceste cereri vor fi deschise tuturor organizațiilor active în sectoarele culturale și creative 

relevante. Bugetul total al programului, de 2,4 miliarde EUR pe o perioadă de șapte ani, a crescut cu 

63 % în comparație cu bugetul precedent. 

Programul Europa creativă vizează, de asemenea, creșterea competitivității sectoarelor 

culturale, sprijinind totodată eforturile acestora de a deveni mai ecologice, mai digitale și mai 

favorabile incluziunii. Se acordă o atenție deosebită consolidării rezilienței și redresării sectoarelor 

culturale și creative în contextul pandemiei de COVID-19.  

 

Printre acțiunile acoperite de programul Europa creativă se numără: 

- Un sistem de sprijinire a traducerii operelor literare și a dezvoltării parteneriatelor în domeniul 

editorial; 

- Premiile UE în domeniile literaturii, muzicii, arhitecturii și patrimoniului cultural, precum și 

inițiativele „Capitalele europene ale culturii” și „Marca patrimoniului european”; 

-  Consolidarea accesibilității și vizibilității operelor audiovizuale europene dincolo de platforme și 

frontiere; 

- Laboratorul pentru inovare creativă — încurajarea abordărilor inovatoare în ceea ce privește 

crearea, distribuția și promovarea conținutului în diferite sectoare; 

- Promovarea alfabetizării mediatice, a pluralismului și a libertății ca valori europene. 

 

3. Politica de coeziune a UE: 216 milioane EUR pentru modernizarea sistemului de 
transport al energiei termice din București 

  
        Sistemul de transport al energiei termice din București este unul dintre cele mai mari 

din lume, furnizând căldură și apă caldă unui număr de peste 1,2 milioane de persoane. 

211,94 km de conducte, echivalentul a 105,97 km de sistem de transport, vor fi înlocuiți 

pentru a remedia problema actuală a pierderii a aproximativ 28 % din căldură între sursă și 

consumator. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/trust-framework_interoperability_certificates_en.pdf
https://reopen.europa.eu/ro
https://ec.europa.eu/culture/resources/annual-work-programmes
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În plus, va fi instalat un nou sistem de detectare a scurgerilor. Proiectul va asigura un 

sistem de transport al energiei termice durabil și accesibil ca preț, sporind eficiența 

energetică a rețelei pentru o mai bună calitate a vieții locuitorilor și a aerului datorită unei 

reduceri substanțiale a gazelor care urmează să fie arse. 

Acest lucru va contribui la obiectivul României de reducere a  emisiilor de gaze cu 

efect de seră în conformitate cu obiectivele Pactului verde european. 

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Această investiție a 

UE în modernizarea unei infrastructuri esențiale pentru capitala României este un bun 

exemplu de proiect care poate îndeplini simultan obiectivele de îmbunătățire a vieții de zi cu zi 

a cetățenilor, cât şi cele ale Pactului verde și în materie de schimbări climatice”. 

Mai multe detalii privind investițiile finanțate de UE în România sunt disponibile 

pe platforma de date deschise. 

 

 

Surse de informare: 

➢ Consiliul UE 

➢ Comisia Europeană 
➢ Reprezentanţa Comisiei Europene în România 

 

 

 

 

 

Buletin informativ elaborat de: 

 

 

SERVICIUL  AFACERI  EUROPENE 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/RO

