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Furnizorii de microcredite și de finanțare pentru întreprinderile sociale își pot 
dezvolta capacitatea de a acționa pe piață printr-o nouă inițiativă a Comisiei 

Europene și a Fondului european de investiții (FEI), lansată la finalul anului trecut. 
 

Marianne Thyssen, comisarul european pentru 
ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, 

competențe și mobilitatea forței de muncă, a 
declarat: „Este o bucurie pentru mine să lansez 
componenta dedicată consolidării capacităților din 
cadrul EaSI, care, prin intermediul unor măsuri 
structurale, va contribui la simplificarea accesului 
la finanțare și va ajuta anumiți intermediari 
financiari să-și dezvolte afacerile pe termen lung 
și să ofere acces constant la fonduri microîntreprinzătorilor și întreprinderilor 
sociale. Această componentă răspunde nevoilor instituțiilor financiare care doresc să 
își consolideze capacitățile și oferta de pe piață. Prin acest instrument, ne 
confirmăm angajamentul de a stimula crearea de locuri de muncă și creșterea 
economică și de a le ajuta pe cele mai vulnerabile persoane de pe piața muncii.” 
 

Noua componentă investițională face parte din Programul UE pentru ocuparea forței 

de muncă și inovare socială (EaSI). Ea va consolida capacitatea anumitor 
intermediari financiari prin investiții de capital, în cea mai mare parte, pentru 

deschiderea de noi filiale, investiții în resursele umane, dezvoltarea de noi 

instrumente informatice sau finanțarea anumitor cheltuieli. Aceste investiții vor 
contribui la creșterea ofertei și a oportunităților pentru utilizatorii de microcredite și 

întreprinderile sociale. 
 

Scopul EaSI este de a contribui la îndeplinirea obiectivelor UE în ceea ce privește 
un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, garantarea unei protecții sociale 

adecvate, combaterea excluziunii sociale și a sărăciei și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. 
 

Programul „Garanția EaSI”, lansat în iunie 2015, este finanțat de Comisia 

Europeană și gestionat de Fondul european de investiții. El oferă sprijin 
intermediarilor financiari care oferă microcredite întreprinzătorilor sau finanțare 

întreprinderilor sociale, care altfel nu ar fi putut obține finanțare din motive legate 

de risc. 
 

Fondul European de Investiții (FEI) face parte din Grupul Băncii Europene de 

Investiții. Scopul său principal este acela de a sprijini microîntreprinderile și 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Europa, oferindu-le acces la finanțare.                                   
 

Sursa: www.ec.europa.eu  
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 128,5 milioane de euro pentru promovarea produselor agricole 
 

Noul apel pentru campanii multianuale de promovare a produselor agricole, lansat de 
Comisia Europeană în 12 ianuarie, are la dispoziție un buget total de 128,5 milioane 

de euro, cu rate de finanțare a proiectelor de la 70 la 85%. Programele selectate se 
vor desfăşura în Uniunea Europeană şi în ţări terţe și vor avea ca obiectiv promovarea 

consumului şi a produselor europene de calitate. Termenul-limită pentru depunerea 
propunerilor de finanțare este 20 aprilie 2017. 
 

Deschiderea pieţelor pentru produsele europene este una din priorităţile comisarului 

european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, care a declarat: 

„Proiectele pe care le-am primit în 2016 ne-au arătat că noua politică de promovare s
-a dovedit a fi mult mai deschisă, deoarece mai mult de jumătate din proiectele 

selecţionate nu beneficiaseră până atunci de o finanţare europeană. Priorităţile 
pentru anul 2017 reflectă mai mult ca niciodată deschiderea spre ţările terţe, în creştere faţă de anii anteriori”. 
 

Apelul se referă la: 

• propuneri de programe simple, urmând a fi depuse de una sau mai multe organizații dintr-un singur stat membru 
(buget de 85,5 milioane de euro); 

• propuneri de programe multiple, urmând a fi depuse de organizații din mai multe state membre sau de mai multe 
organizații de nivel european (buget de 43 milioane de euro). 
 

Comisia Europeană va organiza o zi de informare pe această temă, în data de 31 ianuarie, la Bruxelles. Aceasta va fi 

dedicată consilierii beneficiarilor potenţiali în definirea proiectelor lor, precum şi prezentării de exemple de programe 

de succes. Ea va fi deschisă participării tuturor părților interesate – viitori beneficiari, agenții de publicitate ca 
organisme de implementare, autorități naționale.  
 
Sursa: www.ec.europa.eu  
 
 

#InvestEU: Acord FEI - UniCredit pentru 160 de milioane de euro  
acordate IMM-urilor inovatoare  

 

Fondul European de Investiții (FEI) și UniCredit au semnat contractul de garanții InnovFin, acordate IMM-urilor 

pentru a dinamiza accesul la finanțare pentru firmele inovatoare mici, mijlocii și cu capitalizare medie în 8 țări. 
Această tranzacție beneficiază de sprijin din partea Orizont 2020, programul-cadru pentru cercetare și inovare al UE, 

și din partea Fondului European pentru Investiții Strategice (FEIS), pilonul central al Planului de Investiții pentru 
Europa.  
 

UniCredit, prin subsidiarele sale, va oferi astfel o finanțare suplimentară de 160 de milioane de euro companiilor 

inovatoare din România, Bulgaria, Ungaria, Bosnia și Herțegovina, Croația, Republica Cehă, Slovacia, și Serbia. 
 

Băncile din Bosnia și Herțegovina și Serbia vor beneficia de sprijinul unei garanții oferite de FEI și sprijinită prin 
Orizont 2020, în timp ce contractele de garanție cu băncile grupului UniCredit din România, Bulgaria, Croația, 

Republica Cehă, Slovacia și Ungaria vor avea la bază sprijinul Planului de Investiții pentru Europa. 
 

Vicepreședintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, 
investiții și competitivitate, a declarat: „Acest acord este o veste excelentă pentru companiile mici inovatoare din 
aceste 8 țări. Finanțarea suplimentară de 160 de milioane de euro disponibilă prin acest acord demonstrează că 
Planul de Investiții joacă un rol crucial pentru Comisia Europeană în atingerea obiectivului de a sprijini IMM-urile să 
creeze joburi, să inoveze și să crească”.   

http://www.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
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„România a alocat 100 de milioane de euro pentru inițiativa pentru IMM-uri. Se estimează că efectul de pârghie al 
investițiilor private în împrumuturi pentru IMM-uri va crește de patru ori valoarea investițiilor prin această inițiativă, 

sub formă de garanții neplafonate pentru aproximativ 400 milioane 
de euro sau mai mult. Finanțarea UE reprezintă o sursă principală de 
investiții publice și România a beneficiat în mod clar: reducerea 
efectelor crizei financiare și economice, crearea de noi locuri de 
muncă, sprijin pentru cercetare și inovare, precum și reabilitarea 
infrastructurilor”, a declarat la rândul său comisarul european pentru 

politică regională, Corina Crețu. 
 

Directorul executiv al FEI, Pier Luigi Gilibert, a adăugat: „Acest 
acord de garantare la nivelul grupului UniCredit pentru IMM-uri va fi 
de mare ajutor pentru țările din regiunea Balcanilor Occidentali și din 
Europa de est, în sprijinirea activității de inovare și antreprenoriat. 
Sunt încrezător că rețeaua UniCredit din cele 8 țări va ținti companiile 
cu potențial înalt de creștere, care vor avea capacitatea de a 
transforma finanțarea obținută în creștere economică și locuri de 
muncă nou create”. 

 

Carlo Vivaldi, șeful Diviziei CEE a UniCredit, a spus: „Suntem ferm angajați în sprijinirea întreprinderilor mici și 
mijlocii din Europa centrală și de est (CEE). Datorită noii facilitați de garantare și rețelei noastre extinse, putem 
sprijini mai intens dezvoltarea IMM-urilor inovatoare din diferite țări unde clienții noștri vor avea acces mai facil la 
finanțare și vor beneficia de costuri ale creditului mai bune”. 
 

Tranzacția reflectă angajamentul UE de a lansa rapid inițiative concrete care au ca țintă accelerarea tranzacțiilor de 

finanțare și garantare capabile să impulsioneze crearea de locuri de muncă și creșterea economică în UE. 
 

Despre FEI 

Fondul European de Investiții (FEI) este parte componentă a Grupului Băncii Europene de Investiții. Misiunea sa 
centrală este de a sprijini întreprinderile micro, mici și mijlocii din Europa prin facilitarea accesului la finanțare. FEI 

proiectează și dezvoltă capital de risc și de dezvoltare, garanții și instrumente de microfinanțare care se adresează 
acestui segment de piață. Prin rolul său, FEI întărește obiectivele UE de a sprijini inovarea, cercetarea și dezvoltarea, 

antreprenoriatul, creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Mai multe informații despre activitatea FEI în 
cadrul Fondului European pentru Investiții Strategice sunt disponibile aici. 
 

Despre UniCredit 

UniCredit este un grup pan-european puternic, cu un model simplu de bancă comercială și un sistem complet 

conectat de bancă corporatistă și de investiții, care pune la dispoziția a 25 milioane de clienți o rețea unică în vestul, 
centrul și estul Europei. 
 

UniCredit oferă expertiză locală și internațională și își însoțește și sprijină clienții la nivel global, oferindu-le acces de 

neegalat la bănci de top în cele 14 piețe principale ca și în alte 19 țări la nivel global. Rețeaua europeană a UniCredit 
include Italia, Germania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, România, Rusia, 

Slovacia, Slovenia, Serbia și Turcia. 
 

Despre Planul de Investitii pentru Europa  
Planul de Investitii se concentrează pe impulsionarea investițiilor europene pentru a crea locuri de muncă și creștere 

economică, prin folosirea mai inteligentă a resurselor financiare noi și existente, îndepărtând obstacolele din calea 
investițiilor, asigurând vizibilitate și asistență tehnică proiectelor de investiții. Planul de Investitii dă deja rezultate. 

Proiectele și acordurile aprobate pentru finanțare prin FEIS se așteaptă să mobilizeze peste 160 de miliarde de euro 

în investiții totale în cele 28 de state membre și să sprijine peste 388.000 de întreprinderi mici și mijlocii. În data de 
14 septembrie 2016, Comisia Europeană a propus extinderea FEIS prin prelungirea duratei acestuia și întărirea 

punctelor sale forte. Cele mai noi date pe sectoare de activitate și pe țări sunt disponibile aici. 
 

Despre InnovFin 
Facilitatea de Garantare a IMM-urilor InnovFin (InnovFin SME Guarantee Facility) este stabilită prin inițiativa 

„Finanțarea InnovFin pentru inovatori”, sprijinită prin programul Orizont 2020. Facilitatea acordă garanții și contra-
garanții pentru finanțări cu valoare între 25 de mii de euro și 7,5 milioane euro în scopul de a facilita accesul la 

finanțare pentru întreprinderi inovatoare mici și mijlocii și cu capitalizare medie (până la 499 angajați). Facilitatea 

http://www.eif.org/what_we_do/efsi/index.htm
http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-results-so-far_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-results-so-far_en
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm
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este administrată de FEI și este acordată prin intermediari financiari - bănci și alte instituții financiare - în statele 

membre UE și țările asociate. Prin această facilitate, intermediarii financiari sunt garantați parțial de FEI pentru 
pierderile generate de finanțarea acordată în cadrul acestei facilități. 
 
Sursa: www.ec.europa.eu 

 

Protecția lucrătorilor împotriva cancerului  
 

Comisia Europeană a propus pe 10 ianuarie o noua inițiativă în domeniul siguranței și 
sănătății la locul de muncă, axată pe prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale. 

Noua inițiativă urmărește să ofere lucrătorilor o protecție mai bună împotriva 

cancerului cauzat de condițiile de muncă, precum și să sprijine întreprinderile, în 
special IMM-urile și microîntreprinderile, în eforturile lor de a respecta cadrul legislativ 

existent.  
 

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea 
forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat: „Prezentăm un plan de acțiune clar 
în vederea creării unui cadru solid în materie de securitate și de sănătate la locul de 
muncă, adaptat secolului al XXI-lea, cu norme transparente, actualizate și aplicate cu 
eficacitate pe teren. De asemenea, ne respectăm angajamentul de a combate cancerul 

cauzat de condițiile de muncă prin evitarea expunerii la șapte substanțe chimice cancerigene suplimentare, ceea ce 
va ameliora protecția a circa 4 milioane de lucrători din Europa. Ne unim forțele cu statele membre și cu părțile 
interesate pentru a crea un mediu de lucru sănătos și sigur pentru toți.” 
 

Comisia va lua următoarele măsuri esențiale: 
• stabilirea limitelor de expunere sau alte măsuri privind șapte substanțe chimice cancerigene 

suplimentare; 
• sprijinirea întreprinderilor în eforturile lor de a respecta normele în materie de sănătate și de 

securitate, inclusiv prin publicarea unui document pentru angajatori, care conține sfaturi practice menite să 
faciliteze evaluarea riscurilor; 

• colaborarea cu statele membre și cu partenerii sociali pentru a elimina sau a actualiza în următorii 

doi ani normele depășite. 
 

Propunerea și modificările au fost elaborate în strânsă colaborare cu părțile interesate, în special cu partenerii 
sociali. 
 

În 2012, Comisia a inițiat o evaluare exhaustivă a legislației UE în domeniul siguranței și al sănătății la locul 

de muncă (o directivă-cadru și 23 de directive conexe). Această evaluare a fost realizată în cadrul Programului 
Comisiei privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT) și a avut drept scop să facă legislația UE mai simplă, 

mai relevantă și mai eficace. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu  
 

EVENIMENT 
 
 

27 Ianuarie este ziua Internaţională de Comemorare a Holocaustului, un prilej de a aprinde candela reamintirii a 

unui eveniment tragic, de a sancţiona trecutul . Holocaustul a reprezentat vârful intoleranţei, a stereotipurilor 

promovate şi aduse la rang de aserţiune. Cum a fost posibilă dezumanizarea a 6 milioane de oameni este greu de 
explicat şi cu atât mai greu de înţeles. În societatea contemporană ne refugiem în justificări de tot felul şi peste tot 

şi toate răspunsul universal valabil este : a fost atunci...Uităm că de fapt intoleranţa este un flagel ce se reactivează 
în condiţii optime, ori decâte ori condiţiile politice sociale şi economice permit acest lucru. 
 

Cu acest prilej, la Casa Corpului Didactic s-a desfăşurat activitatea Holocaust Never Again!. Activitatea a reunit 

prezentări ale profesorilor şi ale elevilor pe tematica circumscrisă problematicii Holocaustului, astfel: Mihaela Arhip - 
Colegiul „Spiru Haret“, Charlotte Ludmer Barbu - Şcoala Gimnazială Nr. 22 , Didina Marin - Colegiul  „Costache 

Negri“, Nica Monalissa - Şcoala Gimnazială Nr. 7, Geanina Ţurcanu - profesor metodist Casa Corpului Didactic Galaţi, 

Mihaela Arhip - Colegiul „Spiru Haret“, Maria Isabela Miron - Colegiul „Alexandru Ioan Cuza“, Camelia Nenu - Liceul 

http://www.ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A01989L0391-20081211
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-0_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-0_en
http://www.ec.europa.eu


  

 

 

„Emil Racoviţă“ şi elevele Ionescu Teodora Felicia - Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza“, Dragu Nicoleta 

Cristiana - Colegiul „Costache Negri“. A fost o activitate interinstituţională astfel încât aici  s-au regăsit Muzeul de 
istorie „Paul Păltănea“, Biblioteca V.A. Urechia, Centrul Europe Direct,United States Holocaust Memorial Museum. 

Videoconferinţa cu domnul Radu Ioanid - Director Internațional Archival Programs Division Jack, Joseph and Morton 
Mandel Center for Advanced Holocaust Studies United States Holocaust Memorial Museum, a fost punctul culminat al 

activităţii şi auditoriul a avut parte de o prelegere documentată cu dovezi istorice, cu puncte de vedere echidistante 

şi realiste a unui eveniment ce a marcat prin tragismul său secolul al XX-lea. 
 

Prof. metodist Geanina Ţurcanu - Casa Corpului Didactic   
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