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I. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Raportul Comisiei Europene privind punerea în aplicare a Planului de acțiune 
vizând mobilitatea militară în perioada octombrie 2020-septembrie 2021 

 
De la lansarea în 2017 a inițiativei privind mobilitatea militară, Planul de acțiune al 

UE privind mobilitatea militară (denumit în continuare „planul de acțiune”) din 28 martie 

2018 a oferit un cadru coerent pentru programele, proiectele, inițiativele și activitățile în 

curs și viitoare, ca parte a unei abordări coordonate a UE. Instituțiile, organismele și agențiile 

Uniunii, precum și autoritățile naționale respective ale statelor membre ale UE continuă să 

pună în aplicare planul de acțiune într-un ritm constant în toate cele trei domenii principale: 

infrastructura de transport, aspectele de reglementare și procedurale, precum și alte 

subiecte transversale. 

Astfel cum s-a solicitat în planul de acțiune, Înaltul Reprezentant și Comisia prezintă 

rapoarte periodice privind progresele înregistrate. Primul raport comun privind punerea în 

aplicare a Planului de acțiune privind mobilitatea militară a fost prezentat la 3 iunie 2019, 

iar al doilea raport comun, la 19 octombrie 2020. Prezentul raport este prezentat în 

complementaritate cu Raportul anual privind progresele înregistrate în domeniul mobilității 

militare al Agenției Europene de Apărare, care a acoperit activitățile care intră exclusiv în 

sfera de competență a Agenției în perioada martie 2020-martie 2021. 

Prezentul raport comun evidențiază progresele foarte bune realizate din octombrie 

2020 în ceea ce privește punerea în aplicare a planului de acțiune, cu rezultate concrete, cum 

ar fi adoptarea cerințelor privind infrastructura de transport cu dublă utilizare, cererea de 

propuneri de proiecte din 16 septembrie 2021 pentru cofinanțarea proiectelor cu dublă 

utilizare, precum și viitoarea revizuire a Regulamentului privind rețeaua transeuropeană de 

transport. Lucrările suplimentare în cadrul Agenției Europene de Apărare vor continua să 

încurajeze activitățile de îmbunătățire a mobilității militare prin punerea în aplicare a celor 

două acorduri tehnice de autorizare a deplasărilor transfrontaliere, precum și prin 

urmărirea obiectivelor programului privind vămile din categoria A referitor la digitalizarea 

formularului UE 302, printre alte activități. 

Astfel cum a solicitat Consiliul în concluziile sale privind securitatea și apărarea din 

mai 2021, este necesară o reflecție suplimentară în rândul actorilor relevanți cu privire la 

posibile noi acțiuni și rezultate pentru îmbunătățirea mobilității militare în interiorul și în 

afara UE. Se preconizează că Busola strategică privind securitatea și apărarea, care urmează 

să fie adoptată de Consiliu în martie 2022, va oferi, de asemenea, orientări privind 

mobilitatea militară. Comisia și Înaltul Reprezentant sunt pregătiți să colaboreze cu statele 

membre ale UE într-un mod eficient și favorabil incluziunii pentru a dezvolta și a pune în 

aplicare în continuare, în mod coerent, inițiativa privind mobilitatea militară.  

Activitatea privind mobilitatea militară conduce la o cooperare mai strânsă între 

toate părțile interesate din UE și cu parteneri-cheie și va aduce și alte rezultate concrete în 

anii următori. Pentru ca planul de acțiune să rămână un cadru coerent și relevant pentru 

programele, proiectele, inițiativele și activitățile în curs și viitoare legate de mobilitatea 

militară, eventualele revizuiri și actualizări nu ar trebui excluse în viitor. Prin urmare, 

următorul raport intermediar, care va fi prezentat de Înaltul Reprezentant și de Comisie 

până la sfârșitul verii 2022, ar putea lua în considerare măsuri suplimentare la planul de 

acțiune. 
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II.  ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

1. Uniunea europeană a sănătății: spre o reformă a legislației UE în domeniul 
farmaceutic 

 
La 28 septembrie, Comisia a publicat o consultare publică privind revizuirea 

legislației UE în domeniul farmaceutic, ca parte a activității sale de creare a unui cadru de 

reglementare a sectorului farmaceutic care să fie adaptat exigențelor viitorului și rezistent la 

crize, Comisia a publicat o consultare publică privind revizuirea legislației UE în domeniul 

farmaceutic. Acesta este ultimul pas către o reformă ambițioasă, astfel cum s-a anunțat în 

Strategia farmaceutică pentru Europa, adoptată în noiembrie 2020. 

Consultarea, care se va desfășura timp de douăsprezece săptămâni, până la 21 

decembrie, va colecta opiniile atât ale publicului larg, cât și ale părților interesate, pentru a 

sprijini evaluarea revizuirii legislației farmaceutice a UE și a impactului acestei revizuiri. 

Evoluțiile de astăzi urmează consultării publice desfășurate pentru pregătirea strategiei în 

cauză. 

De la adoptarea strategiei, Comisia a lucrat la o serie de acțiuni în strânsă cooperare 

cu autoritățile statelor membre, cu Agenția Europeană pentru Medicamente și cu organizații 

ale părților interesate. O acțiune emblematică majoră este revizuirea legislației generale în 

domeniul farmaceutic, care este preconizată să se încheie la sfârșitul anului 2022 și care este 

susținută și de un studiu în curs de desfășurare. Alte acțiuni emblematice ale strategiei se 

axează pe evaluarea tehnologiilor medicale, pe spațiul european al datelor privind sănătatea, 

pe legislația privind bolile rare și medicamentele pentru copii și pe consolidarea continuității 

și securității aprovizionării cu medicamente în UE. 

Consultarea publică lansată abordează printre altele: performanța legislației UE în 

domeniul farmaceutic, existența unor nevoi medicale nesatisfăcute, stimulente pentru 

inovare, rezistența la antimicrobiene, adaptarea la exigențele viitorului a cadrului de 

reglementare pentru produsele noi, îmbunătățirea accesului la medicamente, 

competitivitatea piețelor europene pentru a asigura medicamente la prețuri accesibile, 

lărgirea spectrului de indicații al unor medicamente și provocările de mediu. 

Ultima revizuire cuprinzătoare a legislației generale în domeniul farmaceutic a fost 

prezentată în urmă cu aproape 20 de ani. De atunci, au apărut schimbări societale și 

științifice, precum și noi domenii de preocupare, cum ar fi rezistența la antimicrobiene, 

provocările de mediu și penuria unor medicamente. În acest context, strategia farmaceutică 

adoptată în noiembrie 2020 include o agendă ambițioasă de acțiuni legislative și 

nelegislative care urmează să fie lansate în următorii ani și care au patru obiective 

principale: 

✓ asigurarea accesului pacienților la medicamente care să aibă prețuri accesibile și 

abordarea nevoilor medicale nesatisfăcute (de exemplu, în domeniul rezistenței la 

antimicrobiene, al cancerului, al bolilor rare); 

✓ sprijinirea competitivității, inovării și sustenabilității industriei farmaceutice a UE și 

dezvoltarea unor medicamente de înaltă calitate, sigure, eficace și mai ecologice; 

✓ consolidarea mecanismelor de pregătire și răspuns în situații de criză și abordarea 

securității aprovizionării; 

✓ asigurarea unei voci puternice a UE pe plan mondial, prin promovarea unui nivel înalt 

al standardelor în materie de calitate, eficacitate și siguranță. 
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2. Reuniunea interparlamentară cu tema “Viziunea parlamentelor naționale 
asupra Planului european de combatere a cancerului” 

Senatorul prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel și senatorul Cristian Ghica au 

participat, luni 27 septembrie a.c., la Reuniunea interparlamentară, în format online, 

organizată de Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului din Parlamentul European.  

Reuniunea a avut ca scop consolidarea cooperării interparlamentare în combaterea 

cancerului. 

În cadrul dezbaterilor, au fost abordate aspecte privind viziunea parlamentelor 

naționale asupra celor patru domenii principale de acțiune ale Planului european de 

combatere a cancerului, prezentat în luna februarie a.c.: prevenirea prin acțiuni care 

abordează principalii factori de risc, depistarea timpurie a cancerului  prin îmbunătățirea 

calității diagnosticelor și a accesului la acestea, diagnosticarea și tratamentul prin acțiuni 

menite să asigure o îngrijire mai bine integrată și cuprinzătoare în domeniul cancerului și 

abordarea accesului inegal la îngrijiri și la medicamente de calitate, îmbunătățirea calității 

vieții pentru pacienții bolnavi de cancer și pentru persoanele care au supraviețuit acestei 

boli, inclusiv reabilitarea, posibila reapariție a tumorilor, bolile metastatice și măsurile de 

sprijinire a integrării sociale și a reintegrării la locul de muncă. 

În plus, agenda lucrărilor a vizat și dezbaterea următoarelor teme: registrul național 

de oncologie, institutul de oncologie virtual, inegalitățile existente între statele membre 

privind diagnosticarea, schemele de tratament, accesul la tratamente și  medicamente de 

ultimă generație. 

La reuniune au participat înalţi reprezentaţi ai Parlamentului European, ai Comisiei 

Europene, precum şi preşedinţi ai comisiilor pentru sănătate, afaceri sociale și respectiv 

afaceri europene din parlamentele naţionale ale statelor membre UE.  

 
3. Biserica de lemn din satul Urși, România: marele câștigător al Premiilor 

Europene pentru Patrimoniu / Premiilor Europa Nostra 2021 

Biserica de lemn din satul Urși este marele câștigător al anului 2021 în cadrul 

Premiilor Europene pentru Patrimoniu / Premiilor Europa Nostra 2021. Proiectul a câștigat, 

de asemenea, și Premiul Publicului. 

Câștigătorii Premiilor Europene pentru Patrimoniu / Premiilor Europa Nostra 2021, 

cea mai înaltă distincție Europeană în domeniu au fost sărbătoriți în cadrul unei ceremoni de 

rang înalt ce a avut loc la sediul Fundației Giorgio Cini. Pe parcursul ceremoniei, 

reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Europa Nostra au anunțat cu mândrie cei patru 

laureați ai Marilor Premii și câștigătorul Premiului Publicului, selectați din cele 24 de 

inițiative din 18 tări Europene declarate câștigătoare anul acesta. Ca urmare a măsurilor de 

siguranță împotriva răspândirii COVID-19, ceremonia de decernare a Premiilor Europene 

pentru Patrimoniu 2021 s-a ținut doar pentru aproximativ 220 de participanți, dar a fost 

urmărită în direct de sute de profesioniști ai patrimoniului, voluntari, iubitori și suporteri 

din întreaga Europă și nu numai. Ceremonia este printre punctele culminante ale Summit-

ului European pentru patrimoniu cultural 2021 care se desfășoară între 21-24 Septembrie în 

Veneția, oraș înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO. 

Biserica de lemn din satul Urși (județul Vâlcea, România) – o frumoasă biserică de 

lemn din secolul al XVIII-lea care a fost restaurată în mod exemplar utilizându-se materiale 

și tehnici tradiționale și într-o manieră colaborativă,  facilitând schimbul de idei și cunoștințe 

între participanți internaționali – este marele câștigător al anului 2021. Biserica de lemn din 

satul Urși a fost selectată de către conducerea Europa Nostra, la recomandarea unui juriu 
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independent de experți, să primească unul dintre Marile Premii în valoare de 10.000 de 

euro. A fost, de asemenea, selectată de publicul larg ca cel mai apreciat proiect de patrimoniu 

din Europa. Aproximativ 7000 de cetățeni din întreaga Europă au votat online pentru 

Premiul Publicului prin intermediul site-ului Europa Nostra. 

Această biserică de lemn, aflată în cimitirul micului sat Urși, a fost restaurată cu grijă 

și implicare atentă a mai multor parteneri, inclusiv a comunității locale. Principalii parteneri 

implicați au fost Fundația Pro Patrimonio, Departamentul de Conservare și Restaurare a 

Artelor din cadrul Universității Naționale de Arte din București, Muzeul Civilizației Populare 

Tradiționale ASTRA, Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară "IRASM", Ordinul 

Arhitecților din România, Asociația 37 și proprietarul obiectivului, Biserica Ortodoxă 

Română. 

Proiectul nu ar fi fost posibil fără munca voluntară a comunității din Urși, care a 

asigurat cazarea și masa, accesul la energie electrică, forța de muncă și transportul, precum 

și fără implicarea voluntarilor naționali și internaționali care au contribuit la lucrările de 

conservare. Finanțarea proiectului a fost asigurată de Fundația Internațională pentru Muzică 

și Artă, World Monuments Fund, Headley Trust, Holcim România, crowdfunding online și 

Institutul Băncii Europene de Investiții, alături de mai mulți donatori privați. 

Biserica de lemn din satul Urși, cu hramul „Buna Vestire” și „Arhanghelul Mihail”, a 

fost construită între anii 1757 și 1784. Deși a supraviețuit unui incendiu în 1838, în urma 

căruia a fost reparată și decorată cu fresce, biserica a fost ulterior abandonată, după 

construirea unei noi biserici în sat. La redescoperirea sa în 2007, biserica era aproape fără 

fundație și risca să se prăbușească, în timp ce acoperișul său din șindrilă avea nevoie urgentă 

de reparații. De asemenea, frescele pictate în tradiția post-bizantină, cu influențe occidentale 

având o valoare artistică remarcabilă erau grav degradate. În 2009, biserica din Urși a fost 

inclusă de către Fundația Pro Patrimonio în programul "60 de biserici de lemn" din România, 

fiind astfel nominalizată ulterior în programul „7 Most Endangered 2014”.  

În fiecare vară, din 2009 până în 2020 au avut loc lucrări de restaurare, precedate 

anual de luni de eforturi pentru strângerea de fonduri. Juriul a apreciat calitatea restaurării 

ca fiind demnă de lăudat: „Acesta este un exemplu de arhitectură vulnerabilă și un 

monument pe cale de dispariție care a fost restaurat în totalitate în conformitate cu 

principiile de conservare, cu elemente originale atent examinate și reintegrate ori de câte ori 

a fost posibil. Sustenabilitatea a fost, de asemenea, un element central al proiectului, cu 

arbori plantați pentru a furniza materiale pentru viitoarele lucrări de restaurare”. 

Șantierul de restaurare în sine a fost unul deschis, funcționând ca un spațiu 

educațional pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la valoarea bisericii, la 

tehnica de construcție din lemn, la tehnica frescei și la conținutul iconografiei murale, al 

icoanelor și al iconostasului. 

Ceilalți laureați ai Marilor Premii 2021 sunt: 

1. FIBRANET – FIBRes in ANcient European Textiles, Fibre în Textile Europene 

Antice(Grecia/Danemarca), un proiect inovator de cercetare care oferă cunoștințe noi 

despre degradarea fibrelor antice, informând practica de arheologie și oferind informații 

cruciale pentru europeni într-un moment în care căutăm soluții pentru a face față deșeurilor 

produse de industria modei și a textilelor; 

2. Comitetul tehnic pentru Patrimoniu Cultural (Cipru), înființat în 2008, sub egida 

Națiunilor Unite, de liderii ciprioți greci și ciprioți turci, comitetul a restaurat cu succes peste 

70 de monumente și a utilizat patrimonial cultural drept puternic instrument pentru 

reconciliere și cooperare pașnică, și 
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3. Invenția unei părți vinovate, Trento (Italia), o expoziție exemplară care arată 

relevanța unui caz istoric de antisemitism pentru conversațiile contemporane din jurul 

discriminării și intoleranței din Europa de azi, stimulând reflecția critică asupra puterii 

propagandei și știrilor false.  

Laureații Marilor Premii vor primi 10.000 de euro fiecare. 

Premiile Europene pentru Patrimoniu/Premiile Europa Nostra au fost lansate de 

Comisia Europeană în anul 2002 fiind încă de atunci gestionate de Europa Nostra – Vocea 

europeană a societății civile angajată în protejarea patrimoniului cultural și natural. Premiile 

au sprijinul programului Europa Creativă al Uniunii Europene.  

 

4. Comisia Europeană a încheiat negocierile cu partenerii din Balcanii de Vest şi 
Turcia pentru asocierea la Orizont Europa 
 

Procesul de oficializare a acordurilor este în curs de desfășurare, iar acordurile de 

asociere urmează să fie semnate înainte de sfârșitul anului 2021. 

Asocierea la Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare este cea mai 

apropiată formă de cooperare în domeniul științei și tehnologiei. Ea s-a dovedit și va 

continua să fie esențială pentru o cooperare armonioasă în domeniul cercetării și inovării și 

pentru finanțarea de proiecte comune de inovare cu partenerii din regiune, permițând 

accesul reciproc la excelență, inovare și resurse de cercetare. 

 
5. Summitul UE-Balcanii de Vest va avea loc la Brdo pri Kranju, Slovenia, la data 

de 6 octombrie 2021 
 

Găzduit de președinția slovenă a Consiliului la Brdo pri Kranju, summitul UE-Balcanii 

de Vest va reuni lideri din: 

•  statele membre ale UE 

• cei șase parteneri din Balcanii de Vest: Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, 

Muntenegru, Republica Macedonia de Nord și Kosovo* 

Charles Michel, președintele Consiliului European, va prezida summitul. Președintele 

Michel și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, vor reprezenta UE. 

Summitul face parte din angajamentul strategic al UE față de Balcanii de Vest, în 

conformitate cu Agenda strategică 2019-2024. Acesta urmează summitului UE-Balcanii de 

Vest din 2018 de la Sofia și summitului UE-Balcanii de Vest de la Zagreb din 2020, care s-a 

desfășurat prin videoconferință. 

 
6. Comisia Europeană a aprobat cererea de includere a „Salatei tradiționale cu 

icre de crap„ din România în Registrul specialităților tradiționale garantate 
(STG), însemnând că produsul este recunoscut la nivelul Uniunii Europene și nu 
poate fi imitat sau utilizat neadecvat 

 

„Salata tradițională cu icre de crap” este un produs obținut din icre de crap sărate, 

icre de pește de apă dulce sărate, ulei de floarea-soarelui, apă carbogazificată și suc de 

lămâie. Este disponibil în două variante, cu sau fără ceapă fiartă. Este produs din aceleași 

materii prime sau ingrediente ca și cele utilizate în mod tradițional. 

Denumirea „Salată tradițională cu icre de crap” indică faptul că anumite materii prime 

și ingrediente au fost întotdeauna folosite la fabricarea produsului de-a lungul generațiilor. 
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Această nouă denumire se va alătura celor 65 de produse Tradiționale de Specialitate 

Garantate deja protejate.  

România avea anterior şapte produse înregistrate pe sisteme de calitate europene, 

din care şase Indicaţii Geografice Protejate (IGP): Magiun de prune Topoloveni, Salam de 

Sibiu, Novac afumat din Ţara Bârsei, scrumbia de Dunăre afumată, Cârnaţii de Pleşcoi şi 

Caşcaval de Săveni, iar Telemeaua de Ibăneşti pe sistemul de calitate Denumire de Origine 

Protejată (DOP). 

La Comisia Europeană se mai află depuse documentaţiile pentru încă trei produse în 

scopul dobândirii protecţiei europene, din care două pentru sistemul de calitate Indicaţie 

Geografică Protejată: Telemea de Sibiu, şi Plăcinta dobrogeană precum şi un produs Salata 

tradiţională cu icre de crap pentru dobândirea protecţiei europene Specialitate Tradiţională 

Garantată. 

 

7. O nouă etapă procedurală: Comisia solicită României și altor 18 state membre 
să pună în aplicare legislația UE în domeniul digital și al mass-mediei 

 
La 23 septembrie, Comisia a adoptat măsuri juridice împotriva României și altor 18 

state membre care nu au făcut pașii necesari, pentru ca cetățenii să beneficieze de avantajele 

legislației UE în domeniul mass-mediei audiovizuale și al telecomunicațiilor. Acestor state 

membre li se cere să transpună în dreptul lor intern, fără întârziere, două noi seturi de 

norme – Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale și Codul european al 

comunicațiilor electronice – și să informeze Comisia cu privire la această transpunere. 

Ambele acte legislative sunt esențiale pentru tranziția digitală a UE, au fost convenite, de 

comun acord, de către statele membre și ar fi trebuit să fie transpuse până la sfârșitul anului 

2020. 

  

Codul european al comunicațiilor electronice 

  

Prin acțiunile întreprinse de UE în domeniul comunicațiilor electronice, consumatorii 

se bucură de avantaje precum: o gamă mai largă de opțiuni dintre care să o aleagă pe cea mai 

potrivită, facturi mai mici la telefon și standarde mai ridicate de servicii. Codul european al 

comunicațiilor electronice modernizează normele actuale ale UE în domeniul 

telecomunicațiilor, adaptându-le la era digitală. Din cauza transpunerii întârziate, 

consumatorii și întreprinderile din Estonia, Spania, Croația, Irlanda, Italia, Cipru, Letonia, 

Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, 

Slovacia și Suedia nu pot beneficia de: 

- norme clare și favorabile incluziunii privind drepturile utilizatorilor finali – aceleași 

norme se aplică în întreaga Europă, convergând către o piață unică incluzivă; 

-  o mai bună calitate a serviciilor – consumatorii se pot bucura de viteze de conectare 

mai mari și de o acoperire mai mare întrucât codul încurajează concurența în materie de 

investiții, în special în rețelele de foarte mare capacitate, inclusiv în rețelele 5G; 

-  armonizarea normelor – codul sporește previzibilitatea în materie de reglementare, 

inclusiv în ceea ce privește asignarea spectrului de frecvențe radio; 

- protecția consumatorilor - codul le aduce beneficii consumatorilor și îi protejează, 

indiferent dacă utilizatorii finali comunică prin intermediul serviciilor tradiționale (apeluri, 

SMS-uri) sau al serviciilor web; 
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- corectitudine – codul asigură egalitatea de tratament pentru toți actorii din sectorul 

serviciilor de telecomunicații, indiferent dacă aceștia sunt tradiționali sau folosesc servicii 

bazate pe aplicații. 

Consumatorii, în special, ar trebui să beneficieze de o protecție sporită prin 

intermediul normelor ce asigură claritatea informațiilor contractuale, calitatea serviciilor și 

facilitarea schimbării furnizorului de la o rețea la alta, pentru a profita de prețuri cu 

amănuntul mai echitabile. Operatorii și furnizorii pot beneficia de norme favorabile 

investițiilor, cum ar fi cele care stimulează coinvestițiile în rețele de foarte mare capacitate și 

rețele exclusiv angro sau de previzibilitatea în materie de reglementare și investiții, inclusiv 

în procedurile de asignare a spectrului de frecvențe radio. 

  

Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale 

 

Obiectivul Directivei serviciilor mass-media audiovizuale este să asigure o piață unică 

echitabilă pentru serviciile de radiodifuziune, care să țină pasul cu evoluțiile tehnologice. În 

acest scop, directiva a fost revizuită în 2018 pentru crearea unui cadru de reglementare 

adecvat erei digitale, propice unui peisaj audiovizual mai sigur, mai echitabil și mai 

diversificat. Aceasta coordonează legislația la nivelul UE privind toate mijloacele de 

comunicare audiovizuale, atât radiodifuzorii tradiționali de televiziune, cât și furnizorii de 

servicii video la cerere și stabilește măsuri esențiale de protecție în ceea ce privește 

conținutul partajat pe platformele de partajare a materialelor video. 

Din cauza transpunerii întârziate, cetățenii și întreprinderile din Cehia, Estonia, 

Irlanda, Spania, Croația, Italia, Cipru, Slovenia și Slovacia nu se pot baza pe toate dispozițiile 

directivei și anume: 

- crearea de condiții de concurență echitabile, pentru diferitele tipuri de servicii 

mass-media audiovizuale; 

- garantarea independenței autorităților naționale de reglementare în domeniul 

mass-mediei; 

- menținerea diversității culturale, de exemplu, prin impunerea obligației ca cel puțin 

30% din oferta de servicii video la cerere să fie reprezentată de opere europene; 

- protejarea copiilor și a consumatorilor, prin instituirea de norme pentru protecția 

minorilor împotriva conținutului dăunător din mediul online, inclusiv în cazul serviciilor 

video la cerere; 

- combaterea urii rasiale, religioase sau de orice altă natură, prin consolidarea 

normelor de combatere a incitării la violență sau la ură și a provocării publice de a comite 

infracțiuni de terorism. 

  

Procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, consacrată în tratatele UE, îi 

permite Comisiei să introducă acțiuni în justiție împotriva statelor membre ce nu transpun, 

la timp și corect, directivele în dreptul lor intern. 

Termenul pentru transpunerea Directivei serviciilor mass-media audiovizuale a fost 

19 septembrie 2020. În noiembrie 2020, Comisia a inițiat proceduri de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 23 de state membre, întrucât acestea nu notificaseră 

transpunerea completă a Directivei revizuite privind serviciile mass-media audiovizuale. 

Până în prezent, 15 state membre au notificat măsuri de transpunere completă, iar alte 3 

state membre au comunicat notificări de transpunere parțială. Comisia face următorul pas 
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procedural, trimițând avize motivate Cehiei, Estoniei, Irlandei, Spaniei, Croației, Italiei, 

Ciprului, Sloveniei și Slovaciei (adică unui număr de 9 state membre). 

Termenul pentru transpunerea Codului european al comunicațiilor electronice în 

legislația națională a fost 21 decembrie 2020. La 4 februarie 2021, Comisia a trimis scrisori 

de punere în întârziere unui număr de 24 de state membre. Numai Bulgaria și Danemarca au 

notificat transpunerea integrală, până la sfârșitul lunii august (alăturându-se Greciei, 

Ungariei și Finlandei, care încheiaseră anterior procesul de transpunere). De asemenea, 

Belgia și Germania au notificat recent transpunerea completă, aflată în prezent în curs de 

evaluare. Cehia a notificat, în timpul verii, un număr mare de măsuri de transpunere parțială 

a directivei și, mai recent, și Franța; aceste notificări sunt, de asemenea, în curs de evaluare. 

În prezent, Comisia face următorul pas procedural, trimițând avize motivate Estoniei, 

Spaniei, Croației, Irlandei, Italiei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Țărilor 

de Jos, Austriei, Poloniei, Portugaliei, României, Sloveniei, Slovaciei și Suediei (adică unui 

număr de 18 state membre), prin care le solicită să adopte și să notifice măsurile relevante. 

Statele membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a remedia situația și a 

adopta măsuri naționale de transpunere a acestor acte legislative ale UE. În caz contrar, 

Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la aceste 

cazuri. 

8. NextGenerationEU: Comisia Europeană aprobă Planul de redresare și reziliență 
al României, în valoare de 29,2 miliarde EUR 

 
Comisia Europeană a adoptat,  în data de 27 septembrie, o evaluare pozitivă a 

Planului de redresare și reziliență al României, care va putea primi, astfel, din partea UE 

granturi în valoare de 14,2 miliarde EUR și împrumuturi în valoare de 14,9 miliarde EUR în 

cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR). Această finanțare va sprijini 

implementarea măsurilor esențiale în materie de investiții și reforme cuprinse în Planul de 

redresare și reziliență al României și va contribui în mod crucial la ieșirea României mai 

puternică din pandemia de COVID-19. 

 

MRR este instrumentul principal al inițiativei NextGenerationEU, care va furniza până 

la 800 de miliarde EUR (în prețuri curente) pentru a sprijini investițiile și reformele în 

întreaga UE. Planul României face parte dintr-un răspuns coordonat fără precedent al UE la 

criza provocată de pandem ia de COVID-19, menit să abordeze provocările europene comune 

prin adoptarea tranziției verzi și a celei digitale, precum și să consolideze reziliența 

economică și socială și coeziunea pieței unice. 

 

Comisia a evaluat planul României pe baza criteriilor stabilite în Regulamentul 

privind MRR, analizând, în special, dacă investițiile și reformele cuprinse în plan sprijină 

tranziția verde și cea digitală, contribuie la soluționarea eficace a provocărilor identificate în 

cadrul semestrului european și consolidează potențialul de creștere, crearea de locuri de 

muncă și reziliența econom ică și socială a României. 

 

Asigurarea tranziției verzi și a tranziției digitale a României 

 

În evaluarea sa, Comisia a constatat că planul României alocă 41 % din suma totală 

măsurilor de sprijinire a tranziției verzi. Printre aceste măsuri se numără și eliminarea 

treptată a producției de energie electrică pe bază de cărbune și lignit până în 2032. 
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Reformele care promovează transportul sustenabil includ decarbonizarea transportului 

rutier, impozitarea ecologică, stimulente pentru vehiculele cu emisii zero și transferul modal 

către transportul feroviar și transportul pe apă. Planul pune, de asemenea, un accent 

puternic pe îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor private și publice. 

 

În evaluarea sa, Comisia a constatat că planul României alocă 21 % din suma totală 

unor măsuri de sprijinire a tranziției digitale. Printre acestea se numără măsuri de 

digitalizare a administrației publice și a întreprinderilor, de îmbunătățire a conectivității, a 

securității cibernetice și a competențelor digitale și de dezvoltare a unui sistem integrat de 

e-sănătate și telemedicină. Se preconizează că măsurile de sprijinire a digitalizării educației 

vor contribui la dezvoltarea competențelor atât în rândul elevilor, cât și al profesorilor și vor 

fi susținute prin măsuri de modernizare a laboratoarelor școlare și de creare a unor 

laboratoare inteligente (smart labs). Participarea la un proiect multinațional este prevăzută 

sub forma unui proiect important de interes european comun (PIIEC) în domeniul 

microelectronicii. 

 

Consolidarea rezilienței economice și sociale a României 

 

Comisia consideră că planul României include un set amplu de reforme și investiții 

care se consolidează reciproc și care contribuie la abordarea eficace a tuturor provocărilor 

economice și sociale evidențiate în recomandările specifice adresate României sau a unei 

părți semnificative a acestora. 

 

Se preconizează că realizarea reformelor și a investițiilor în domeniul social și 

educațional va aborda o serie de vulnerabilități și deficiențe structurale de lungă durată. 

Planul prevede măsuri de consolidare a adm inistrației publice, inclusiv prin îm bunătățirea 

eficacității sistemului judiciar și prin combaterea corupției, precum și măsuri de sprijinire a 

investițiilor private, în special pentru IMM-uri, și de îm bunătățire a mediului de afaceri prin 

reducerea obligațiilor administrative pentru întreprinderi. Se preconizează că reformele 

prevăzute în plan în domeniul educației și al locurilor de muncă vor crea o piață a forței de m 

uncă mai puternică, favorizând creșterea econom ică. Reformele em blematice privind 

eliminarea treptată a cărbunelui și decarbonizarea transporturilor, precum și investițiile 

care promovează tranziția verde și tranziția digitală ar trebui să stim uleze competitivitatea 

și să facă economia mai sustenabilă în general. Ca urmare a reformelor și a investițiilor din 

domeniul educației incluse în plan, reziliența socială ar trebui să crească. Datorită forței de 

muncă bine calificate și reducerii părăsirii timpurii a școlii, economia ar trebui să devină mai 

rezilientă la șocurile viitoare, iar populația, mai adaptabilă la modelele economice în 

schimbare. 

 

Sprijinirea proiectelor emblematice de investiții și de reformă 

 

Planul României propune proiecte în toate cele șapte domenii emblematice ale UE. 

Este vorba despre proiecte de investiții specifice care abordează aspecte comune tuturor 

statelor membre, în domenii care creează locuri de muncă și creștere economică și care sunt 

necesare pentru tranziția verde și cea digitală. De exemplu, planul românesc include un 

proiect de construire a unei infrastructuri guvernamentale securizate de cloud computing 

care va permite interoperabilitatea platformelor și a serviciilor de date ale administrației 
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publice, favorizând adoptarea serviciilor publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, 

precum și introducerea cărților de identitate electronice pentru 8,5 milioane de cetățeni. 

 

În urma evaluării s-a constatat, de asemenea, că niciuna dintre măsurile incluse în 

plan nu prejudiciază în mod semnificativ mediul, în conformitate cu cerințele prevăzute în 

Regulamentul MRR. 

 

Sistemele de control instituite de România sunt considerate adecvate pentru a proteja 

interesele financiare ale Uniunii. Planul oferă suficiente detalii cu privire la modul în care 

autoritățile naționale vor preveni, depista și corecta cazurile de conflict de interese, corupție 

și fraudă legate de utilizarea fondurilor. 

 
Declarațiile membrilor colegiului: 
 
Președinta Ursula von der Leyen a declarat: „Sunt încântată să anunț aprobarea de 

către Comisia Europeană a Planului de redresare și reziliență al României, în valoare de 29,2 

miliarde EUR. Fiind axate pe asigurarea tranziției verzi și a tranziției digitale și mergând de la 

îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor până la îmbunătățirea conectivității și a 

competențelor digitale, măsurile prevăzute în plan au potențialul să producă o transformare 

autentică. Vă vom fi alături în anii următori pentru a ne asigura că investițiile și reformele 

ambițioase prevăzute în plan sunt implementate integral." 

 
Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul 

cetățenilor, a declarat: „Astăzi, am aprobat planul de redresare al României, care îi va permite 

să iasă mai puternică din criză și să stimuleze creșterea economică. Planul va ajuta România să 

își decarbonizeze economia, prin măsuri de eliminare trep tată a producției de energie 

electrică pe bază de cărbune și lignit, care ar trebui să stimuleze competitivitatea și să facă 

economia mai sustenabilă. De asemenea, măsurile propuse vor promova transportul sustenabil 

și vor îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor publice și private. Salutăm accentul pus pe 

îmbunătățirea conectivității și a securității cibernetice, precum și pe digitalizarea 

administrației publice, a asistenței medicale și a educației, consolidându-se astfel dezvoltarea 

competențelor digitale. Prin realizarea de reform e sociale și educaționale susținute de 

investiții, România ar trebui să stimuleze creșterea economică prin abordarea unor probleme 

structurale de lungă durată, întărind mediul de afaceri și reducând birocrația." 

 
Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „Odată cu unda verde dată 

astăzi de Comisie pentru planul de redresare și reziliență, România face un pas important către 

un viitor mai prosper, mai competitiv și mai sustenabil. Este un plan de mare amploare, atât în 

ceea ce privește valoarea finanțării pe care România urm ează să o primească, cât și natura 

ambițioasă a reform elor și a in vestițiilor prevăzute. Comisia Europeană va sprijini autoritățile 

române în cadrul eforturilor de îndeplinire a acestor angajam ente, care, dacă vor fi realizate 

cu succes, vor aduce beneficii uriașe cetățenilor și întreprinderilor din România." 

 
Etapele următoare 
 
Comisia a adoptat astăzi o propunere de decizie în care se prevede că se acordă 

României granturi în valoare de 14,2 miliarde EUR și împrumuturi în valoare de 14,9 
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miliarde EUR în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. În principiu, Consiliul are 
acum la dispoziție patru săptămâni pentru a adopta propunerea Comisiei. 

 
Aprobarea planului de către Consiliu ar permite plata a 3,8 miliarde EUR sub formă 

de prefinanțare, și anume 13 % din suma totală alocată României. 
 

Comisia va autoriza următoarele plăți pe baza îndeplinirii satisfăcătoare a jaloanelor 
și a țintelor prezentate în planul de redresare și reziliență, reflectând progresele înregistrate 
în ceea ce privește implementarea investițiilor și a reformelor. 

 

9. Comisia aprobă schema de ajutor românească destinată companiilor aeriene 
care încep zboruri internaționale regulate pe Aeroportul Internațional 
Maramureș 

 
Ajutoare de stat: Comisia aprobă schema de ajutor românească în valoare de 1,2 

milioane EUR destinată companiilor aeriene care încep zboruri internaționale regulate pe 

Aeroportul Internațional Maramureș în urma pandemiei de coronavirus. 

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 1,2 milioane EUR 

pentru companiile aeriene care efectuează zboruri internaționale spre și dinspre Aeroportul 

Internațional Maramureș în urma pandemiei de coronavirus. 

Schema, în cadrul căreia ajutorul va lua forma unor subvenții directe de până la 

800.000 EUR per întreprindere, a fost aprobată în temeiul cadrului temporar privind 

ajutoarele de stat. Aeroportul Internațional Maramureș joacă un rol important în ceea ce 

privește conectivitatea regională și internațională a României. Sprijinul public va fi accesibil 

tuturor companiilor aeriene interesate care se angajează să opereze cel puțin două noi 

zboruri internaționale pe Aeroportul Internațional Maramureș. 

Ajutorul se va aloca pe baza unei evaluări a numărului de destinații, a frecvenței 

zborurilor și a numărului estimat de pasageri atrași în primul an de operare. Schema este 

menită să sprijine activitatea acestor companii aeriene, precum și redresarea economică și 

viabilitatea structurală a regiunii în contextul pandemiei de coronavirus. Comisia a constatat 

că schema românească respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar. În special, ajutorul 

(i) nu va depăși 1,8 milioane EUR per beneficiar; și (ii) se acordă până la 31 decembrie 2021. 

Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a 

remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 

alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar. Pe această 

bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat. 

 

10. Comisia solicită Poloniei și României să transpună, să pună în aplicare și să 

aplice corect normele UE privind siguranța operațiunilor petroliere și gaziere 

offshore 

 

La data de 23 septembrie, Comisia a decis să trimită scrisori de punere în 

întârziere Poloniei și României pentru că nu au integrat corect anumite aspecte ale 

Directivei privind siguranța activităților offshore (Directiva 2013/30/UE) în sistemele lor 

juridice. 

În această directivă, UE a pus în aplicare un set de norme menite să contribuie la 

prevenirea accidentelor și la asigurarea unei reacții prompte și eficiente în cazul producerii 

unor astfel de accidente. Statele membre trebuie să se asigure că întreprinderile - cărora le 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0030&from=EN
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acordă o licență de explorare sau de producție - sunt bine finanțate, dispun de expertiza 

tehnică necesară și au la dispoziție resurse care să poată fi utilizate atunci când este necesar. 

Trebuie instituită o autoritate independentă pentru a asigura respectarea cerințelor 

de siguranță, precum și un sistem adecvat de gestionare a cererilor de despăgubire în caz de 

accident. Întreprinderile sunt pe deplin răspunzătoare de daunele ecologice cauzate 

speciilor și habitatelor naturale protejate. Statele membre vizate au la dispoziție două luni 

pentru a soluționa deficiențele semnalate de Comisie. 
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