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I. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 
 

1. Raport al Comisiei Europene privind Instrumentul european de sprijin 
temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență 
(SURE) în urma pandemiei de COVID-19 în temeiul articolului 14 din 
Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului SURE după 18 luni: al treilea raport 
semestrial 

 
Prezentul raport este cel de-al treilea raport semestrial privind Instrumentul 

european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență 

(SURE).  

Acesta confirmă constatările prezentate în rapoartele anterioare și descrie 

operațiunile și utilizarea instrumentului până în prezent, precum și impactul socioeconomic 

al acestuia. SURE este un instrument de criză, cu un buget de 100 de miliarde EUR, creat de 

Uniunea Europeană (UE) pentru a ajuta statele membre să protejeze locurile de muncă și 

veniturile lucrătorilor în contextul pandemiei de COVID-19. SURE este, de asemenea, o 

expresie puternică a solidarității dintre statele membre prin intermediul UE: toate statele 

membre au convenit să ofere UE garanții bilaterale, astfel încât aceasta să se poată 

împrumuta de pe piețe în condiții foarte favorabile pentru a finanța împrumuturile SURE.  

Un instrument nou instituit rapid pentru a răspunde impactului socioeconomic al 

pandemiei  

Punerea în aplicare a instrumentului a fost rapidă și fără sincope și aproape toate cele 

94 de miliarde EUR din asistența financiară acordată în cadrul SURE au fost plătite unui 

număr de 19 state membre. Ca parte a răspunsului inițial la pandemie al UE, la 2 aprilie 2020 

Comisia a propus Regulamentul SURE, acesta fiind adoptat de Consiliu la 19 mai 2020. 

Pachetul financiar de 100 de miliarde EUR a devenit disponibil la 22 septembrie 2020, după 

ce toate statele membre au semnat acordurile de garanție. Comisia a accelerat punerea în 

aplicare a instrumentului, colaborând îndeaproape cu statele membre. Cea mai mare parte a 

asistenței financiare acordate a fost plătită în doar șapte luni, din octombrie 2020 până în 

mai 2021.  

UE a emis pentru prima dată obligațiuni cu impact social pentru a finanța asistența 

financiară acordată statelor membre în cadrul SURE. Pe lângă cerințele Regulamentului 

SURE, prezentul raport prezintă totodată informațiile relevante în conformitate cu cadrul UE 

privind obligațiunile cu impact social SURE și reconfirmă faptul că cheltuielile SURE au fost 

bine aliniate la obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.  

Utilizarea SURE în continuare de către statele membre beneficiare  

Prezentul raport confirmă estimarea anterioară potrivit căreia SURE a sprijinit 

aproximativ 31 de milioane de persoane și 2½ milioane de firme în 2020. Cifrele menționate 

reprezintă aproape 30 % din totalul locurilor de muncă și un sfert din totalul firmelor din 

statele membre beneficiare. Firmele mici au fost principalii beneficiari ai sprijinului SURE. 

Sectoarele care au beneficiat cel mai mult de sprijin au fost comerțul cu ridicata și cu 
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amănuntul, serviciile de cazare și alimentație publică și industria prelucrătoare, iar multe 

state membre au sprijinit și alte sectoare prin măsuri specifice.  

SURE a continuat să protejeze locurile de muncă în timpul redresării inegale din 

2021, sprijinind aproximativ 3 milioane de persoane și peste 400 000 de firme. Cheltuielile 

publice pentru măsurile eligibile în cadrul SURE au continuat să reflecte, în linii mari, situația 

epidemiologică. Ca urmare a valurilor ulterioare ale pandemiei, cheltuielile publice agregate 

din cadrul SURE din 2021 s-au dovedit a fi cu 3 miliarde EUR mai mari decât se preconizase 

la 2 momentul raportării anterioare, în iunie 2021. Deși utilizarea schemelor privind 

reducerea timpului de muncă a scăzut față de vârful înregistrat în 2020, aceasta a rămas 

substanțială în 2021.  

În ianuarie 2022, unui stat membru i s-a acordat asistență financiară suplimentară, 

iar în cazul unui alt stat membru, decizia de punere în aplicare a Consiliului a fost modificată 

pentru a include măsuri suplimentare. Ungaria a primit sprijin suplimentar în valoare de 147 

de milioane EUR pentru a extinde măsurile existente și a finanța o măsură nouă. Decizia 

inițială de punere în aplicare a Consiliului referitoare la Portugalia a fost modificată pentru a 

include trei măsuri suplimentare, care să permită Portugaliei să absoarbă întreaga sumă a 

asistenței financiare acordate deja în septembrie 2020.  

Până în acest moment, aproape toate cheltuielile publice planificate în cadrul SURE au 

fost efectuate. În prezent, se preconizează că totalul cheltuielilor publice pentru măsurile 

eligibile în cadrul SURE va ajunge la 118 miliarde EUR. Această sumă depășește cu mult 

asistența financiară totală acordată (94 de miliarde EUR), deoarece o serie de state membre 

au cheltuit sau au planificat să cheltuiască pentru măsuri eligibile mai mult decât asistența 

financiară solicitată. Acest lucru arată relevanța ridicată a măsurilor sprijinite de SURE din 

perspectiva statelor membre. Mai mult de jumătate din cheltuielile publice totale pentru 

măsurile eligibile în cadrul SURE vizează scheme privind reducerea timpului de muncă. 

Caracterul subsidiar al cheltuielilor legate de sănătate – care reprezintă doar 5 % din totalul 

cheltuielilor – a fost confirmat încă o dată.  

Gradul de absorbție a asistenței financiare acordate în cadrul SURE este ridicat 

pentru marea majoritate a statelor membre. Acesta rămâne foarte scăzut într-un singur stat 

membru și este monitorizat îndeaproape într-un alt stat membru. În România, deficitul 

semnificativ de absorbție identificat în primul și în al doilea raport – trei sferturi din suma 

acordată de Consiliu – rămâne, în linii mari, neschimbat. În Polonia, se constată un deficit de 

absorbție moderat din cauza unor cheltuieli mai mici decât se preconizase pentru măsurile 

eligibile în cadrul SURE, deși în informațiile naționale utilizate în cel de-al doilea raport nu a 

fost identificat niciun astfel de deficit. Cheltuielile totale din Polonia sunt mai mici decât 

suma acordată de Consiliu în cadrul SURE, dar rămân la un nivel care depășește suma deja 

plătită. Riscul de absorbție identificat în cel de-al doilea raport pentru Portugalia și Cipru nu 

mai reprezintă o problemă.  

Evaluare actualizată a impactului SURE  

Prezentul raport confirmă estimarea din raportul anterior, potrivit căreia măsurile 

adoptate pentru sprijinirea politicilor, printre care și SURE, au contribuit efectiv la 

prevenirea șomajului pentru 1½ milioane de persoane în 2020. Creșterea șomajului în 

statele membre beneficiare a fost moderată în 2020, în pofida scăderii puternice a producției 

economice, și semnificativ mai mică decât se preconizase. Acest lucru s-a realizat prin 

reținerea angajaților în firme și prin menținerea activității lucrătorilor independenți. Ca 
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factor suplimentar, SURE a contribuit și la îmbunătățirea încrederii generale în întreaga UE, 

fapt confirmat de un sondaj Eurobarometru recent, în cadrul căruia SURE s-a bucurat de 

sprijin larg din partea cetățenilor 3 UE. Astfel cum s-a raportat în cel de al doilea raport 

semestrial, se estimează, de asemenea, că statele membre au economisit în total 8,2 miliarde 

EUR la plata dobânzilor ca urmare a faptului că au primit asistență financiară prin 

intermediul SURE.  

Privind în perspectivă, protecția ocupării forței de muncă în primii doi ani ai 

pandemiei a sprijinit o redresare mai rapidă decât după crizele anterioare. În 2022, se 

preconizează că redresarea va compensa cu prisosință pierderile din PIB suferite în timpul 

crizei provocate de pandemia de COVID-19, depășind considerabil ritmul redresării 

înregistrat după criza financiară mondială și criza din zona euro, când PIB-ul a rămas cu mult 

sub nivelul anterior crizelor la doi ani de la izbucnirea lor. SURE a contribuit la aceasta prin 

finanțarea schemelor menite să ajute firmele să își păstreze angajații și competențele și să 

faciliteze pregătirea lucrătorilor independenți pentru a-și relua activitățile.  

Persistența evenimentelor excepționale care justifică SURE  

Există în continuare un grad ridicat de incertitudine cu privire la perspectivele 

economice, având în vedere caracterul imprevizibil al pandemiei – împotriva căreia a fost 

creat instrumentul SURE – și evoluția situației geopolitice din Ucraina. Majoritatea statelor 

membre ale UE au evitat reintroducerea unor măsuri stricte și generalizate de izolare pe tot 

parcursul iernii și în timpul valului Omicron, deși anumite sectoare au fost în continuare 

afectate în mod deosebit de restricții. Incertitudinea cu privire la virus și la noile variante 

potențiale rămâne ridicată. Ritmul de creștere, care s-a accelerat în 2021, a încetinit la 

sfârșitul anului, iar invazia Ucrainei a accentuat incertitudinea economică.  

Măsurile de politică menite să atenueze impactul pandemiei au devenit din ce în ce 

mai specifice pentru a facilita redresarea și au fost sprijinite prin Mecanismul de redresare și 

reziliență. Întrucât SURE rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2022 și în prezent există 

încă o sumă disponibilă de 5,6 miliarde EUR, se poate acorda în continuare asistență 

financiară în cadrul acestui instrument pentru combaterea perturbărilor economice grave 

cauzate de pandemia de COVID-19.  

Informații privind sistemele naționale de audit și de control  

Prezentul raport introduce o examinare a sistemelor naționale de control și de audit 

pe baza informațiilor raportate de statele membre, în conformitate cu Regulamentul SURE, 

pentru a preveni utilizarea abuzivă a asistenței financiare acordate în cadrul SURE. Separat 

de sistemele de control ale Comisiei, statele membre trebuie să asigure utilizarea adecvată a 

fondurilor la nivel național, să prevină neregulile și fraudele și să recupereze fondurile 

utilizate necorespunzător, în conformitate cu Regulamentul SURE și cu acordurile bilaterale 

de împrumut. Pentru a se asigura că statele membre dispun de sistemele necesare pentru a 

respecta această obligație, Comisia a solicitat statelor membre să furnizeze informații cu 

privire la sistemele naționale de control și de audit relevante pentru SURE. Prezentul raport 

sintetizează informațiile raportate de toate statele membre beneficiare.  

Structura instituțională a sistemelor naționale de control și de audit variază foarte 

mult de la un stat membru la altul. În aproape toate statele membre, instituțiile care 

efectuează 4 controlul și auditul măsurilor sprijinite de SURE existau deja înainte de 

pandemia de COVID-19. Într-un singur stat membru au fost create instituții noi în mod 
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special pentru măsurile sprijinite de SURE. Într-un alt stat membru au fost instituite noi 

sisteme de audit și de control doar pentru o anumită măsură, în plus față de cele existente.  

Toate statele membre beneficiare au efectuat controale pentru a preveni utilizarea 

necorespunzătoare a asistenței financiare acordate în cadrul SURE. În toate statele membre, 

cu excepția unuia, controalele și auditurile au depistat cazuri de nereguli sau fraude. Statele 

membre au raportat tipuri similare de nereguli sau fraude și toate statele membre și-au 

documentat activitatea în acest sens. Treisprezece state membre au inițiat acțiuni în justiție 

pentru recuperarea fondurilor utilizate necorespunzător. În unele state membre, fondurile 

au fost recuperate fără acțiuni în justiție. 

 
II.    CONSILIUL UE 

1. EUAM Ucraina: Consiliul modifică încă o dată mandatul pentru a oferi în plus 
sprijin în investigarea și urmărirea penală a crimelor internaționale, 13 aprilie 
2022 

 
Consiliul a adoptat o decizie de modificare a mandatului misiunii UE de consiliere 

pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina). În temeiul mandatului 

modificat, EUAM Ucraina va oferi, de asemenea, sprijin autorităților ucrainene pentru a 

facilita investigarea și urmărirea penală a tuturor crimelor internaționale comise în contextul 

agresiunii militare neprovocate și nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei. 

EUAM Ucraina va oferi autorităților ucrainene consiliere strategică și formare în 

chestiuni conexe. De asemenea, poate dona fonduri sau echipamente autorităților ucrainene. 

Misiunea va asigura o cooperare strânsă cu Curtea Penală Internațională și cu Eurojustul, 

precum și cu statele membre care sprijină direct investigarea și urmărirea penală a crimelor 

internaționale în Ucraina. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei încalcă grav 

dreptul internațional și provoacă pierderi de vieți omenești și rănirea civililor la o scară 

enormă. Rusia direcționează atacurile împotriva populației civile și vizează obiective civile, 

inclusiv spitale, unități medicale, școli și adăposturi. Aceste crime de război trebuie să 

înceteze imediat. Cei responsabili și complicii lor vor fi trași la răspundere în conformitate cu 

dreptul internațional. 

EUAM Ucraina este o misiune civilă fără caracter executiv instituită la 22 iulie 2014. 

Aceasta și-a început activitatea la 1 decembrie 2014. Obiectivul său general este de a sprijini 

Ucraina în dezvoltarea unor servicii de securitate durabile, responsabile și eficiente, care să 

consolideze statul de drept. 

III.  ȘTIRI 

1. Jurnalism european: jurnaliștii aspiranți sunt invitați să își depună candidatura 
pentru un program de formare 
 
Începând de la data de 11 aprilie, Comisia acceptă candidaturi pentru cea de-a șasea 

ediție a programului Youth4Regions dedicat studenților la jurnalism și tinerilor jurnaliști. 

Cei 38 de câștigători ai concursului se vor reuni la Bruxelles, în perioada 8-14 

octombrie, unde vor urma cursuri de formare, vor fi îndrumați de jurnaliști experimentați, 

vor lucra cu aceștia în sala de presă și vor vizita instituțiile europene și organizații de media. 

Câștigătorii vor participa, de asemenea, la concursul pentru premiul Megalizzi – 

Niedzielski pentru jurnaliștii aspiranți, care va fi decernat la 11 octombrie. Formularul de 
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înscriere și condițiile de participare sunt disponibile pe pagina de internet a programului 

până la 11 iulie 2022. #Youth4Regions este un program al Comisiei Europene care îi ajută pe 

studenții la jurnalism și pe tinerii jurnaliști să descopere ce face UE în regiunea lor. 

De la lansarea sa, în 2017, la program au participat peste 130 de persoane din 

întreaga Europă. Un sondaj realizat în rândul participanților la ediții precedente arată că 78 

% dintre ei au considerat că printre beneficiile pe care programul le-a adus carierei lor se 

numără crearea de rețele și consilierea profesională. 93 % au considerat că programul i-a 

ajutat să înțeleagă mai bine UE și politica de coeziune. 

 

2. Investițiile în cercetare și inovare înseamnă investiții în viitorul Europei 

Aceste investiții ne ajută să concurăm la nivel mondial și să ne păstrăm modelul 

nostru social unic. Ele îmbunătățesc viața de zi cu zi a milioane de oameni aici în Europa și în 

întreaga lume, contribuind la soluționarea unora dintre provocările noastre societale 

majore. 

Sprijinul UE pentru cercetare și inovare aduce un plus de valoare încurajând 

cooperarea dintre echipele de cercetare din țări și sectoare diverse, lucru vital pentru 

realizarea de descoperiri revoluționare. 

 Principalii indicatori economici 

Setul de indicatori structurali oferă o perspectivă generală asupra evoluției 

economiei. Acesta include creșterea PIB, rata șomajului, investiții, finanțe publice și rata 

inflației, indicatorii fiind extrași din Previziunile economice europene ale Direcției Generale 

Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene. 

  Principalii indicatori ai sistemului de cercetare și inovare, cuprinde indicatori 

privind condițiile-cadru, precum numărul de absolvenți de învățământ terțiar și numărul 

cercetătorilor angajați, indicatori privind rezultatele cercetării și inovării, precum solicitări 

de brevete, publicații științifice și ponderea întreprinderilor inovatoare, precum și un 

indicator structural care măsoară ponderea sectoarelor de înaltă tehnologie (high tech) în 

economie. Acești indicatori oferă o imagine generală asupra sistemelor naționale de 

cercetare și inovare. 

Indicatorii compoziți evaluează performanța țărilor în mai multe domenii asociate 

cu cercetarea și inovarea.  Această categorie include indicele DESI, care rezumă indicatorii 

relevanți privind performanța digitală a țării și urmărește evoluția în ceea ce privește 

competitivitatea digitală, indicele sintetic al inovării, care evaluează performanța țării în 

cercetare și inovare și punctele forte și punctele slabe relative ale sistemelor sale de 

cercetare și inovare, precum și indicatorul rezultatelor inovării, care oferă o măsură 

orientată pe rezultat a performanței inovării la nivelul țării. 

 Performanța în materie de inovare - Tabloul de bord european privind 

inovarea 

 

România este un inovator modest. În timp, performanța a scăzut față de cea a UE în 

2012. După un declin puternic până în 2014 - cauzat în principal de performanțele reduse în 

ceea ce privește indicatorii folosind datele CIS, performanța a rămas stabilă până în 2016 și a 
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crescut ușor în 2017 și 2019. Mediul prietenos pentru inovare și Impactul din vânzări sunt 

cele mai puternice dimensiuni ale inovării. Penetrarea serviciilor de bandă largă și 

exporturile de produse de tehnologie înaltă sunt singurii doi indicatori care arată o 

performanță aproape de media UE. Indicatorii privind inovatorii, investițiile la nivelul 

firmelor și resursele umane arată dimensiunile cele mai slabe ale inovării. Scorurile cele mai 

scăzute ale indicatorilor pentru România se înregistrează la Învățare pe tot parcursul vieții, 

IMM-uri cu inovare de produs sau proces, IMM-uri cu inovare în marketing sau 

organizațională, IMM-uri care inovează intern (la toți patru indicatorii, performanța este cea 

mai scăzută dintre toate țările, ducând la un scor relativ de 0 față de UE). 

 Participarea la programe de cercetare și inovare 

 
Programele-cadru sunt principalele instrumente financiare prin care Uniunea 

Europeană sprijină activitățile de cercetare și dezvoltare în aproape toate disciplinele 

științifice. Programele-cadru sunt propuse de Comisia Europeană și adoptate de Consiliu și 

de Parlamentul European în urma unei proceduri de codecizie. Programul următor, Orizont 

Europa, se va derula din 2021 până în 2027 și va avea un buget de 95 de miliarde EUR. 

Programul anterior (încă în curs de desfășurare), Orizont 2020, s-a derulat din 2014 până în 

2020. 

 Participarea la Orizont 2020 

Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE de până acum, 

cu o finanțare de aproape 80 de miliarde EUR disponibilă pe durata a 7 ani (2014 - 2020) – 

pe lângă investițiile private pe care le atrage fondul. Această secțiune oferă o prezentare 

generală a principalelor cifre și statistici și date detaliate privind proiectele finanțate și 

participanții la acestea, defalcate pentru fiecare țară pe regiuni, priorități tematice și acțiuni 

principale. 

 Investiții în cercetare și inovare în cadrul fondurilor pentru politici de coeziune 

Orizont 2020 / Orizont Europa și Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

sunt principalele programe ale UE prin care se finanțează cercetarea și inovarea. În perioada 

2014-2020 s-au alocat peste 40 de miliarde EUR (și peste 65 de miliarde EUR cu includerea 

cofinanțării naționale) pentru regiunile din toată Uniunea Europeană în vederea finanțării 

investițiilor în cercetare și inovare prin FEDR. Strategiile de specializare inteligentă asigură 

direcționarea finanțărilor pentru cercetare și inovare din FEDR, exploatând punctele forte și 

potențialul regiunilor. Sinergiile dintre investițiile în cercetare și inovare din cadrul politicii 

de coeziune și inițiativele de cercetare și inovare susținute prin Orizont 2020 / Orizont 

Europa sunt cruciale pentru maximalizarea impactului, cantității și calității investițiilor în 

cercetare și inovare și răspândirea excelenței în toată Europa. 

3.  405 milioane EUR pentru programe de doctorat privind cercetarea în domeniul 

cancerului, energia din surse regenerabile și reziliența la schimbările climatice 

Dintr-un buget total de peste 405 milioane EUR se vor finanța 144 de programe de 

doctorat pentru formarea a peste 1.500 de doctoranzi și pentru înzestrarea acestora cu noi 

competențe. 
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În cadrul a 18 doctorate din domenii industriale se vor forma doctoranzi care își vor 

dezvolta competențele în afara mediului academic, iar 10 programe de doctorat comune vor 

oferi formare care va conduce la programe de doctorat comune sau multiple. Proiectele 

selectate vor promova cercetarea în domenii precum: cercetarea și tratamentele noi 

împotriva cancerului, energia din surse regenerabile și reziliența la schimbările climatice. 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a 

declarat: „De ani de zile, rețelele doctorale ale acțiunilor Marie Skłodowska-Curie sprijină 

programe de doctorat de talie mondială, dând naștere unor colaborări durabile atât în mediul 

academic, cât și cu lumea neacademică. Prin anunțul de astăzi, mă bucur să constat că s-a dat 

un nou impuls semnificativ colaborării transnaționale în domeniul cercetării și pentru 

formarea inovatoare a unei noi generații de doctoranzi străluciți din întreaga lume.”  

Aceste programe de doctorat sunt puse în aplicare prin parteneriate internaționale 

care implică aproape 1.160 de organizații înființate în 38 de țări, inclusiv cu participarea 

sectorului privat, în special a întreprinderilor mici și mijlocii. 

 

4.  Siguranța alimentară în UE 
 

Protecția sănătății este obiectivul primordial al tuturor normelor și standardelor UE 

pentru agricultură, creșterea animalelor și industria alimentară. Legislația europeană 

acoperă atât întregul lanț de producție și prelucrare a alimentelor de pe teritoriul UE, cât și 

bunurile importate și exportate. 

Statele membre aplică aceste standarde armonizate și instituie controale pentru a 

asigura respectarea lor. UE auditează aplicarea și eficacitatea legilor și a controalelor și oferă 

formare autorităților competente de la nivel european și internațional. 

Politica și acțiunile UE în domeniul siguranței alimentare vizează 4 axe de protecție: 

 

 Igiena produselor alimentare: întreprinderile din sectorul alimentar, de la ferme la 

restaurante, trebuie să respecte legislația UE în domeniul alimentar. Acest lucru este 

valabil și pentru societățile care importă alimente în UE. 

 Sănătatea animalelor: controalele sanitare și măsurile care vizează animalele de 

companie, animalele de fermă și animalele sălbatice monitorizează și gestionează 

bolile și asigură trasabilitatea tuturor animalelor de fermă. 

 Sănătatea plantelor: detectarea și eradicarea dăunătorilor într-o etapă timpurie le 

împiedică răspândirea și asigură semințe sănătoase. 

 Contaminanți și reziduuri: monitorizarea menține contaminanții la distanță față de 

alimente și furaje. Limitele maxime acceptabile se aplică atât alimentelor și furajelor 

produse în UE, cât și celor importate. 

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) furnizează evaluări 
independente ale riscurilor și avize științifice și informează cu privire la standardele de 
siguranță alimentară ale UE.(Activitatea științifică a EFSA, pe domenii) 

 

https://ec.europa.eu/food/overview_en
http://www.efsa.europa.eu/en/scientific-work
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5. Comisia desemnează cele 100 de orașe care vor participa la misiunea UE pentru 
orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei 
până în 2030 

 
Context: Orașele au fost invitate în noiembrie 2021 să își exprime interesul de a 

participa la Misiune, perioada de exprimare a interesului s-a încheiat la 31 ianuarie 2022. 
Într-o primă etapă, experți independenți au evaluat fiecare candidatură. Într-o a doua etapă, 
Comisia a aplicat criterii suplimentare pentru a asigura un echilibru geografic și o diversitate 
de orașe în ceea ce privește dimensiunea, impactul și ideile inovatoare. În total, 377 de orașe 
și-au depus candidatura pentru a face parte din misiunea „Orașe”. Cele 100 de orașe din UE 
alese reprezintă 12 % din populația UE.  

Zonele noastre urbane găzduiesc 75 % dintre cetățenii UE. Pe plan mondial, zonele 
urbane consumă peste 65 % din energia mondială, generând peste 70 % din emisiile de CO2. 
Prin urmare, este important ca orașele să acționeze ca ecosisteme de experimentare și 
inovare pentru a le ajuta pe toate celelalte în tranziția lor spre a deveni neutre din punct de 
vedere al impactului asupra climei până în 2050. 
 
 La data de 28 aprilie, Comisia a desemnat cele 100 de orașe din UE care vor participa 

la misiunea UE pentru 100 de orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului 

asupra climei până în 2030, așa-numita misiune „Orașe”. Cele 100 de orașe se află în toate 

cele 27 de state membre, iar alte 12 orașe se află în țări asociate sau cu potențial de a fi 

asociate la programul Orizont Europa, programul UE pentru cercetare și inovare (2021 –

 2027). Din România au fost selectate oraşele Bucureşti, Cluj-Napoca şi Suceava. 

 Misiunea „Orașe” va primi finanțare în valoare de 360 milioane EUR în cadrul 

programului Orizont Europa pentru perioada 2022-2023, pentru a demara căile de inovare 

către neutralitatea climatică până în 2030. 

 Beneficiile pentru orașe includ consiliere și asistență personalizate din partea unei 

platforme dedicate misiunii și gestionată de NetZeroCities, finanțare suplimentară și 

oportunități de finanțare, precum și posibilitatea de a se alătura unor acțiuni de inovare și 

unor proiecte-pilot de mare anvergură. 

 Comisia va invita cele 100 de orașe selectate să elaboreze contracte pentru orașe în 

domeniul climei, care vor include un plan general vizând neutralitatea climatică în toate 

sectoarele, cum ar fi energia, clădirile, gestionarea deșeurilor și transporturile, împreună cu 

planurile aferente de investiții. Acest proces va implica cetățenii, organizațiile de cercetare și 

sectorul privat. Angajamentele clare și vizibile asumate de orașe în cadrul contractelor 

pentru orașe în domeniul climei le vor permite să colaboreze cu UE, cu autoritățile naționale 

și regionale și, cel mai important, cu propriii cetățeni, pentru a îndeplini acest obiectiv 

ambițios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/files/eu-cities-mission-meet-cities_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_4747
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_ro
https://netzerocities.eu/


10 
 

Surse de informare: 
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