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I.    CONSILIUL UE 

1. Fondul de redresare: miniștrii salută evaluarea planurilor naționale pentru 
Bulgaria și Suedia, 3 mai a.c. 

 
La 3 mai, miniștrii economiei și finanțelor au salutat evaluarea planurilor naționale de 

redresare și reziliență pentru Bulgaria și Suedia. Consiliul va adopta prin procedură scrisă 

deciziile sale de punere în aplicare privind aprobarea planurilor respective, la scurt timp 

după reuniunea informală a miniștrilor de astăzi. 

În urma adoptării formale a deciziilor, aceste două state membre vor fi în măsură să 

utilizeze fondurile instrumentului pentru a stimula redresarea economică în urma 

pandemiei de COVID-19. 

Mecanismul de redresare și reziliență este programul de sprijin financiar la scară 

largă al UE ca reacție la provocările pe care pandemia le-a creat pentru economia europeană. 

Cele 672,5 miliarde EUR ale mecanismului vor fi utilizate pentru a sprijini reformele și 

investițiile descrise în planurile de redresare și reziliență ale statelor membre. 

Reforme și investiții 

Deciziile Consiliului sunt precedate de evaluarea de către Comisie a planurilor 

naționale de redresare și reziliență. Planurile trebuie să respecte recomandările specifice 

fiecărei țări din 2019 și 2020 și să reflecte obiectivul general al UE de a crea o economie mai 

verde, mai digitală și mai competitivă. 

Planul de redresare și reziliență al Bulgariei constă în granturi în valoare de 6,3 

miliarde EUR. Bulgaria intenționează să utilizeze 58,9% din alocarea totală a planului pentru 

obiectivele sale climatice, prin accelerarea decarbonizării sectorului său energetic, prin 

îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor private și publice și prin sprijinirea formelor 

durabile de transport. 25,8% din alocarea totală a planului va fi dedicată obiectivelor 

digitale, cum ar fi îmbunătățirea competențelor digitale și digitalizarea administrației 

publice, precum și sprijinirea dezvoltării unor rețele de foarte mare capacitate în întreaga 

țară. 

Planul de redresare și reziliență al Suediei constă în granturi în valoare de 3,3 

miliarde EUR. 44,4% din alocarea totală a planului sprijină obiectivele climatice. Suedia 

intenționează, printre altele, să sprijine conversia la energia din surse regenerabile pentru 

încălzire în industrie, să decarbonizeze și mai mult sectorul industrial și să își 

îmbunătățească capacitatea feroviară. Suedia intenționează să aloce 20,5% din alocarea 

totală a planului pentru reforme și investiții care sprijină obiectivele digitale, cum ar fi 

accelerarea extinderii rețelelor în bandă largă în zonele slab populate și investițiile într-o 

infrastructură digitală la nivelul întregii administrații. 

Pașii următori: Plățile viitoare din cadrul mecanismului vor avea loc de îndată ce 

statele membre vor atinge obiectivele de etapă și țintele stabilite pentru fiecare investiție și 

reformă. 

II.  ȘTIRI 

1. COVID-19: Comisia îndeamnă statele membre să intensifice pregătirile pentru 
următoarea etapă a pandemiei 

 

La data de 27 aprilie, Comisia a propus un set de acțiuni pentru a gestiona etapa 

actuală a pandemiei de COVID-19 și pentru a efectua pregătirile pentru următoarea etapă. 
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Lucrând împreună, UE a salvat până în prezent sute de mii de vieți omenești 

mulțumită vaccinurilor împotriva COVID-19, a menținut piața unică operațională, a redus la 

minimum restricțiile de călătorie și a mobilizat capacitatea de producție a produselor 

esențiale atunci când lanțurile de aprovizionare au fost perturbate. În noua etapă a 

pandemiei, pentru care pregătirea și răspunsul necesită susținere, coordonarea va fi, încă o 

dată, esențială. Prin urmare, Comisia invită statele membre să întreprindă acțiunile necesare 

înainte de venirea toamnei pentru a asigura vigilența și coordonarea continuă a pregătirii și 

răspunsului în materie de sănătate publică. 

Păstrarea vigilenței în cursul tranziției spre ieșirea din etapa acută a pandemiei 

de COVID-19 

Nivelurile actuale mai mici ale numărului de cazuri de COVID-19 oferă statelor 

membre oportunitatea de a-și consolida supravegherea, sistemele de sănătate și pregătirea 

generală pentru pandemii. În particular, Comisia invită statele membre: 

 să intensifice administrarea dozelor inițiale și de rapel ale vaccinurilor, ținând 

seama de circulația simultană a virusurilor care cauzează COVID-19 și gripa 

sezonieră; 

 să instituie sisteme integrate de supraveghere care să nu se mai bazeze pe 

identificarea și raportarea tuturor cazurilor de COVID-19, ci pe obținerea unor 

estimări fiabile și reprezentative; 

 să continue testarea și secvențierea țintită a unui număr de eșantioane care să fie 

suficient pentru a estima cu precizie circulația variantelor și pentru a depista noi 

variante; 

 să investească în redresarea sistemelor de sănătate și să evalueze impactul mai 

larg al pandemiei asupra sănătății, inclusiv asupra sănătății mintale, și asupra 

întârzierilor în efectuarea tratamentelor și a îngrijirilor; 

 să aplice norme coordonate la nivelul UE pentru a asigura libera deplasare în 

condiții de siguranță, atât în interiorul UE, cât la nivel internațional; 

 să sprijine dezvoltarea următoarei generații de vaccinuri și de mijloace 

terapeutice; 

 să intensifice colaborarea împotriva informării incorecte și a dezinformării cu 

privire la vaccinurile împotriva COVID-19; 

 să continue să promoveze solidaritatea și îmbunătățirea guvernanței la nivel 

mondial. 

În plus, Comisia anunță acțiuni menite să asigure lanțuri de aprovizionare reziliente 

pe tot parcursul pandemiei, atât pentru contramăsuri medicale, cât și pentru produse 

esențiale, în toate ecosistemele industriale. De asemenea, ea lansează astăzi o procedură de 

ofertare, în cadrul inițiativei UE FAB, pentru a rezerva capacități de producție de vaccinuri 

pe bază de mARN, proteine și vectori. Această inițiativă va rezerva o capacitate de producție 

nou creată care să fie utilizată în caz de viitoare urgențe sanitare. Procedura de ofertare se 

adresează producătorilor de vaccinuri care dispun de facilități în UE/SEE, care pot trimite 

cererea lor de participare până la 3 iunie 2022, ora 16.00 CEST. 

Pe termen mediu și lung se vizează consolidarea în continuare a pregătirii pentru 

pandemii și consolidarea coordonării răspunsului între statele membre, precum și la nivel 

mondial, punerea în aplicare a propunerilor privind Uniunea europeană a sănătății, 

abordarea impactului mai larg al pandemiei asupra sănătății, incluzând „COVID-19 de lungă 

durată” și impactul asupra sănătății mintale, precum și accelerarea digitalizării în domeniul 

sănătății. 
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În timp ce în Europa încă se mai observă un număr variabil de cazuri, creșterile 

acestuia nu conduc la fel de des ca înainte la un număr mai mare de forme grave ale bolii sau 

de decese mulțumită vaccinării pe scară largă. Varianta omicron, în prezent dominantă, este 

mai puțin virulentă decât variantele anterioare. Cu toate acestea, la nivel mondial, numărul 

cazurilor este încă de ordinul milioanelor. Multe persoane se află în carantină în unele părți 

ale lumii. Multe dintre ele încă suferă sau chiar decedează din cauza COVID-19. Reducerea 

treptată a imunității împotriva infectării și posibila exacerbare pe parcursul sezonului rece 

sporesc riscul ca noi variante ale SARS-CoV-2 – virusul care cauzează COVID-19 – să apară și 

să se răspândească. 

În timp ce statele membre pun în aplicare noi abordări pentru a gestiona pandemia în 

curs de desfășurare, strategiile fragmentate vizând pregătirea și răspunsul riscă să 

submineze beneficiile pe care coordonarea la nivelul UE a măsurilor de securitate sanitară 

le-a generat până în prezent. 

Prin urmare, prezenta comunicare propune o abordare a gestionării actualei noi 

etape a pandemiei care să se bazeze pe succesul coordonării la nivelul întregii UE a pregătirii 

și răspunsului în materie de sănătate publică. 

Inițiativa „EU FAB” a fost anunțată în februarie 2021 pentru a crea facilități de 

producție de vaccinuri mereu gata de producție și pentru a asigura menținerea capacităților 

actuale de producție din UE/SEE a tipurilor de vaccinuri bazate pe mARN, proteine și vectori 

necesare pentru viitoarele urgențe de sănătate publică. Pentru a institui EU FAB, se va 

publica o procedură de ofertare în Tender Electronic Daily, supliment al Jurnalului Oficial. 

 

2. Luna diversității europene: Localitatea Grădinari din județul Olt, printre 

câștigătorii primei ediții a premiului „Capitalele incluziunii și diversității” 

La data de 28 aprilie, Comisia Europeană a anunțat câștigătorii primei ediții 

a premiului „Capitalele europene ale incluziunii și diversității”, iar localitatea Grădinari din 

județul Olt este printre aceștia.  

Scopul inițiativei este de a pune în lumină metropolele, orașele și regiunile din UE 

care reprezintă un exemplu în ceea ce privește politicile favorabile incluziunii. Câștigătorii 

care provin din cinci state membre – Croația, Germania, România, Spania și Suedia – au 

primit recunoaștere pentru activitatea pe care au depus-o în vederea creării de societăți mai 

echitabile, promovând diversitatea și incluziunea în ceea ce privește sexul, originea rasială și 

etnică, religia și convingerile, dizabilitățile, vârsta, drepturile persoanelor LGBTIQ și 

integrarea romilor. 

Câștigătorul aurului la categoria „autorități locale cu mai mult de 50 000 de 

locuitori”este orașul Köln din Germania pentru strategia sa de consolidare a diversității și a 

incluziunii. Argintul a fost obținut de orașul Göteborg din Suedia, iar bronzul de orașul 

Barcelona din Spania. Câștigătorul aurului la categoria „autorități locale cu mai puțin de 50 

000 de locuitori” este orașul Koprivnica din Croația pentru strategia sa de sprijinire a 

persoanelor cu dizabilități. Argintul a fost obținut de orașul Ingelheim am Rhein din 

Germania, iar bronzul de orașul Antequera din Spania. Câștigătorul aurului la cea de a treia 

categorie, respectiv categoria privind incluziunea romilor, este Andaluzia, Spania, 

pentru planul său cuprinzător de integrare a comunității rome. Argintul a fost obținut de 

orașul Göteborg din Suedia, iar bronzul de localitatea Grădinari din România. 

https://www.eudiversity2022.eu/ro/premiile/
https://urbanista.de/en/project/cologne-perspectives-2030
https://urbanista.de/en/project/cologne-perspectives-2030
https://urbanista.de/en/project/cologne-perspectives-2030
https://koprivnica.hr/eu-projekti/odrastanje-u-jednakosti-koprivnica-odjek-iv/
https://koprivnica.hr/eu-projekti/odrastanje-u-jednakosti-koprivnica-odjek-iv/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/inclusion/comunidad-gitana/paginas/neicga1620.html
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Lansat în cadrul Planului de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 

2020-2025, ediția anuală a premiului „Capitalele europene ale incluziunii și diversității” se 

înscrie în activitatea Comisiei privind uniunea egalității. 

Perioada de înscriere la prima ediție a fost 22 noiembrie 2021-15 februarie 2022. 

Pentru toate categoriile, un juriu de experți a atribuit puncte pentru o serie de criterii, 

inclusiv natura și sfera inițiativelor, impactul acestora și implicarea persoanelor expuse 

discriminării în procesul de elaborare a politicilor. 

Câștigătorii ediției din acest an au fost anunțați în cadrul unei ceremonii online care a 

avut loc astăzi, marcând lansarea Lunii europene a diversității 2022. 

Evenimentul „Luna europeană a diversității” a avut loc pentru prima dată în mai 

2020, în cadrul celei de a 10-a aniversări a Platformei UE a cartelor diversității. Luna 

europeană a diversității elogiază eforturile depuse de organizații pentru a contribui la 

crearea unor medii egale și favorabile incluziunii, în beneficiul tuturor. Inițiativa aceasta se 

înscrie în angajamentul Comisiei Europene de a combate discriminarea și de a promova 

locuri de muncă diverse și favorabile incluziunii. 

UE finanțează inițiative care urmăresc promovarea diversității și a incluziunii și 

combaterea inegalităților și a discriminării, inclusiv în rândul romilor. Cu fonduri în valoare 

de 1,55 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și 

valori” (CEDV) este cel mai mare fond al UE care vizează promovarea drepturilor și valorilor 

în UE. 

 
3.  Comisia acordă Marca patrimoniului european unui număr de 12 de situri 

istorice din întreaga Europă, printre care și Palatul Comisiei Europene a 
Dunării la Galați 

La data de 28 aprilie, Comisia a acordat Marca patrimoniului european unui număr de 

12 situri care au jucat un rol important în istoria și cultura Europei, printre care și Palatul 

Comisiei Europene a Dunării la Galați. 

Marca patrimoniului european se acordă clădirilor, documentelor, muzeelor, 

arhivelor, monumentelor sau evenimentelor care au jucat un rol important în crearea 

Europei de astăzi. Este menită să-i facă pe cetățeni, în special pe cei tineri, să înțeleagă și să 

aprecieze mai bine patrimoniul comun și diversificat al Uniunii Europene. Un grup de experți 

independenți din întreaga UE a desemnat siturile, dintre cei 21 de candidați preselectați de 

statele membre participante. Prin decizia de astăzi, numărul total de situri care dețin Marca 

patrimoniului european se ridică la 60. 

Palatul Comisiei Europene a Dunării: Galați, 1896 

Dunărea este o clădire istorică din Galați, construită special pentru a fi sediul Comisiei 

Europene a Dunării (European Commission of the Danube, ECD). Instituția a fost înființată 

după Congresul de pace de la Paris din 1856 pentru a reglementa regimul navigației pe 

fluviu. În cele din urmă, ECD s-a transformat într-o organizație mai complexă. Situl a fost 

sediul unei organizații internaționale importante care a contribuit la sporirea integrității 

europene și la dezvoltarea pașnică a Europei. 

4. Tinerii români – pro-europeni și optimiști privind viitorul Uniunii 
 

74% dintre tinerii români sunt optimiști în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene 

și arată o mai mare deschidere și susținere pentru politicile europene decât alte categorii de 

vârstă. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/stepping_up_action_for_a_union_of_equality_-_factsheet_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/stepping_up_action_for_a_union_of_equality_-_factsheet_ro.pdf
https://www.eudiversity2022.eu/european-diversity-month-2022/
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_ro
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_ro
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_ro
https://culture.ec.europa.eu/ro/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/situri-cu-marca-patrimoniului-european
https://culture.ec.europa.eu/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/european-heritage-label/european-heritage-label-sites/palace-of-the-european-commission-of-the-danube-romania
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Tinerii români se declară satisfăcuți cu viața pe care o au în proporție de 64% (grupa 

de vârstă 15-24 de ani) și 74% (grupa de vârstă 25-34 de ani). 61% dintre cei din grupa 25-

34 ani sunt mulțumiți de direcția pe care o ia viața proprie, iar 70% sunt mulțumiți de locul 

de muncă pe care îl au. 

În termeni de principale preocupări, tinerii consideră sistemul de educație una 

dintre principalele provocări cu care se confruntă, alături de situația 

economică, șomaj, locuințe și mediul înconjurător și schimbările climatice, și au o 

opinie pozitivă asupra comerțului liber, ca politică internațională. 

Aproximativ 40% dintre tineri declară că nu discută subiecte legate de politica la 

nivel european, însă majoritatea lor au o percepție pozitivă asupra modului în care 

funcționează democrația atât în Uniunea Europeană (63%), cât și în România (50%). 

În legătură cu Uniunea Europeană, 74% dintre tineri sunt optimiști în ceea ce 

privește viitorul acesteia, iar aproximativ 55% apreciază că lucrurile se îndreaptă în 

direcția bună în Uniune. Tinerii de peste 25 de ani sunt, în mod consecvent, mai deschiși 

față de politicile europene decât alte categorii de vârstă, având o părere puternic pozitivă 

despre acestea. Tot ei apreciază că valorile și solidaritatea sunt cele care contribuie la 

sentimentul de comunitate, alături de economie, educație, statul de drept și cultură. 

Majoritatea tinerilor consideră că Uniunea Europeană ar trebui să beneficieze de 

mijloacele necesare pentru a gestiona mai bine în viitor crize precum pandemia de 

coronavirus (81%) și apreciază că programul NextGenerationEU va fi eficient în 

gestionarea efectelor pandemiei (57%). 

Eurobarometrul standard este principalul studiu de opinie publică realizat de 

Comisia Europeană. El este publicat de două ori pe an și se concentrează pe monitorizarea 

principalelor evoluții din întreaga Uniune Europeană, a priorităților Comisiei Europene și a 

principalelor evenimente socio-politice de actualitate. Studiul este realizat prin intermediul 

unor interviuri față-în-față, în toate statele membre și o serie de țări terțe. Ediția de iarnă-

primăvară include și un raport național pentru dintre țările din care sunt colectate date. 

2022 este Anul european al tineretului, având ca scop sublinierea rolului important jucat de 

tineri în construirea unui viitor mai bun – mai verde, mai incluziv și mai digital. 

 
5.  Nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei: UE interzice complet importurile 

de petrol din Rusia, iar cea mai mare bancă rusească va fi exclusă din SWIFT 

La data de 4 mai, Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în 

fața deputaților europeni în timpul sesiunii plenare de la Strasbourg cel de-al șaselea pachet 

de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. De această dată, șefa Executivului European a anunțat că 

UE va exlcude cea mai mare bancă rusească din SWIFT, va interzice complet importurile de 

petrol din Rusia și va intercize trei mari posturi rusești de radio și televiziune pe 

frecvențetele și posturile din Europa.  

 
6.   România a solicitat Comisiei Europene fonduri  suplimentare pentru a face față 

fluxului de refugiați ucraineni, 3 mai a.c. 

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a anunţat că a semnat marți o scrisoare oficială 

adresată Comisiei Europene prin care se cere ajutor suplimentar pentru a gestiona efectele 

războiului declanşat de Rusia în Ucraina. 

 

https://europa.eu/eurobarometer/about/eurobarometer
https://europa.eu/youth/year-of-youth_ro
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7.   Comisia Europeană acuză compania Apple că face abuz de poziția sa dominantă 

pe piața portofelelor electronice, 2 mai a.c. 

Comisia Europeană a transmis companiei americane Apple opinia sa preliminară 

potrivit căreia aceasta a abuzat de poziţia sa dominantă pe piața portofelelor 

electronice, împiedicând soluțiile concurente să funcționeze pe dispozitivele iOS, 

informează comunicatul oficial.  

Comisia susține că Apple împiedică dezvoltatorii de aplicații să aibă acces la 

hardware şi software pe dispozitivele lor, în beneficiul propriei soluţii a companiei 

americane, Apple Pay. 

 
8.  Eurobarometru: Europenii aprobă răspunsul UE la războiul din Ucraina, 5 mai 

a.c. 

Un sondaj Eurobarometru Flash realizat în toate statele membre ale UE, publicat la 5 

mai, arată un larg consens în rândul cetățenilor UE în favoarea răspunsului Uniunii la 

invadarea Ucrainei de către Rusia.  

Majoritatea românilor consideră că, de la începutul războiului, UE a dat dovadă de 

solidaritate (78 %), reacția sa fiind caracterizată de unitate (70 %) și rapiditate (64 %). 

În plus, 63% dintre respondenții români sunt mulțumiți de cum a reacționat UE 

(media europeană fiind de 52%), iar 82% dintre aceștia se declară satisfăcuți de reacția 

cetățenilor români de la începutul războiului (peste media europeană de 69%). 

88 % dintre europeni sunt de acord cu ideea de a primi în UE persoane care fug din calea 

războiului. 80 % aprobă sprijinul financiar acordat Ucrainei. 66 % sunt de acord că „Ucraina 

ar trebui să adere la UE atunci când este pregătită”, 71 % consideră că Ucraina face parte din 

familia europeană, iar 89 % se simt solidari cu cetățenii ucraineni. 

Sprijinul pentru sancțiunile impuse Rusiei în urma atacului său militar împotriva 

Ucrainei este, de asemenea, foarte ridicat. Marea majoritate a europenilor (80 %) aprobă 

sancțiunile economice împotriva Rusiei. 79 % dintre europeni aprobă sancțiunile împotriva 

oligarhilor ruși pentru a impune costuri economice și politice clare elitei politice ruse 

responsabile de invazie. 
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Surse de informare: 

 Consiliul UE 
 Reprezentanţa Comisiei Europene în România 

 

 

 

 

 

 

 

Buletin informativ elaborat de: 

 

 

SERVICIUL  AFACERI  EUROPENE 

 

 

 


