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ȘTIRI
Planul de investiții pentru Europa: BEI sprijină extinderea
infrastructurii de transport de gaze naturale din România
Banca Europeană de Investiții a aprobat un împrumut de 50 de milioane euro
pentru finanțarea unei conducte care leagă resursele de gaze nou identificate din
Marea Neagră de rețeaua națională și cea europeană de transport de gaze.
Bulgaria, România, Ungaria și Austria vor beneficia de noua conexiune. Proiectul
contribuie, de asemenea, la diversificarea aprovizionării cu gaze în Europa,
permițându-le producătorilor offshore să exporte gaze în UE.
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Banca Europeană de Investiții (BEI)
acordă un împrumut în valoare de 50 de
milioane euro (prima tranșă dintr-un
împrumut aprobat în valoare de 150 de
milioane euro) societății TRANSGAZ,
compania publică de transport de gaze
naturale din România, pentru finanțarea
unei noi conducte. Această tranzacție
este sprijinită de Fondul european
pentru investiții strategice (FEIS),
pilonul financiar al Planului de investiții
pentru Europa, numit și „Planul
Juncker”.
Noua conductă va face legătura între resursele de gaze naturale ale României de la
țărmul Mării Negre și rețeaua națională de transport de gaze și coridorul de
transport al gazelor BRUA (care leagă Bulgaria, România, Ungaria și Austria),
conectând astfel sistemele de transport ale Europei de Sud-Est cu cele ale Europei
Centrale și de Vest. Această conectare la rețeaua europeană de transport al gazelor
naturale va permite exportul de gaze în țările europene vecine.
Acest proiect implică construirea unei noi conducte de transport cu o lungime de
308 km, precum și a infrastructurii de suprafață care deservește conducta. Noua
conductă va fi conectată la sistemul existent de transport al gazelor naturale și la
noul coridor de transport BRUA în localitatea Podișor, situată la vest de București.
Maroš Šefčovič, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu
uniunea energetică, a declarat: „Salut acest nou proiect sprijinit de Planul de

investiții pentru Europa, deoarece el va contribui la creșterea securității energetice
și a diversificării în regiune, aceasta fiind caracterizată de o puternică vulnerabilitate
în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze. Acest proiect este noua cărămidă la
construcția uniunii energetice, astfel încât în UE energia să fie mai sigură, mai
accesibilă și durabilă. Este, de asemenea, o veste bună pentru consumatori,
deoarece facturile lor la gaze vor scădea, în cele din urmă.”
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Vicepreședintele BEI, Andrew McDowell, a declarat: „Acest proiect, sprijinit în cadrul Planului Juncker, este

semnificativ din mai multe motive: va facilita utilizarea resurselor de gaze naturale recent identificate în Marea
Neagră, situate în UE. Va asigura o legătură cu rețeaua de transport de gaze din Europa de Vest și va contribui la
diversificarea aprovizionării cu gaze. În cele din urmă, va consolida competitivitatea sectorului gazelor, fapt care va
avea un impact pozitiv asupra cetățenilor și asupra economiei UE”.

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a declarat: „Cooperarea fructuoasă dintre Banca Europeană de

Investiții și Transgaz vizează asigurarea finanțării pentru proiectele de investiții ale societății, și anume investiții
strategice care facilitează realizarea obiectivelor Uniunii Europene privind o dezvoltare durabilă și competitivă a
infrastructurii de transport al gazelor naturale, diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze, precum și
consolidarea securității energetice și a solidarității. Anul trecut, BEI a semnat două contracte de finanțare cu
Transgaz, în valoare de 50 de milioane euro fiecare, pentru punerea în aplicare a primei etape a proiectului de
interes comun (BRUA). Preluarea gazelor produse în Marea Neagră în sistemul național de transport de gaze și
transportul acestora către piața românească și piața UE sunt de importanță strategică, permițând sporirea securității
aprovizionării cu gaze a României și a UE și protejarea securității aprovizionării cu gaze a consumatorilor din
România. Sprijinul financiar al BEI va contribui în mod semnificativ la extinderea infrastructurii naționale de transport
de gaze naturale.”
Sursa: www.ec.europa.eu

Investiții de 405 miliarde de euro în economia reală a Europei din fondurile structurale și de
investiții europene
Un raport publicat în luna decembrie prezintă principalele rezultate realizate de cele cinci fonduri structurale și de
investiții europene, la jumătatea perioadei bugetare a UE 2014-2020.
Până în octombrie 2018, aproape două treimi din bugetul
fondurilor structurale și de investiții europene pentru perioada
2014-2020 erau angajate pentru proiecte concrete. Până la
sfârșitul anului 2017, 1 milion de întreprinderi, dintre care
74.000 de întreprinderi nou-înființate, au beneficiat de sprijin
pentru extindere, inovare, lansare de noi produse și creare de
locuri de muncă. În total, au fost selectate 1,7 milioane de
proiecte de investiții pentru a beneficia de sprijin din partea UE
în întreaga Europă, pe lângă cei 2,7 milioane de beneficiari din
cadrul programelor de dezvoltare rurală.
Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de
muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Acest

raport arată că fondurile structurale și de investiții europene ne ajută să atingem obiectivele UE de creștere
economică și ocupare a forței de muncă în domenii-cheie precum cercetarea și inovarea, precum și tranziția către o
economie circulară cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Progresele realizate arată în mod clar valoarea adăugată a
fondurilor structurale pentru întreprinderi și cetățeni deopotrivă.”
Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Beneficiile aduse de politica de coeziune sunt

evidente. Cifrele vorbesc de la sine: la jumătatea perioadei bugetare 2014-2020, s-a ajuns la un ritm optim de
implementare a programelor. Toate aceste rezultate pozitive aduc cu sine poveștile a milioane de cetățeni europeni,
a căror viață a devenit mai bună grație investițiilor UE. Acesta este cel mai important argument în favoarea unei
politici de coeziune puternice și după 2020.”
În întreaga Europă, fondurile structurale și de investiții europene au contribuit la vindecarea rănilor provocate de
criza economică și financiară. Până la sfârșitul anului 2017, 15,3 milioane de persoane - dublu față de anul trecut au primit sprijin pentru găsirea unui loc de muncă sau pentru dezvoltarea de noi competențe. 42,5 milioane de
cetățeni vor avea acces la servicii de sănătate mai bune.
În conformitate cu angajamentele asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris, fondurile structurale și de investiții
europene sprijină trecerea la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon; 330.000 de gospodării beneficiază
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beneficiază deja de finanțări din partea UE pentru lucrări de renovare în vederea ameliorării eficienței energetice, iar
peste 3 terawați-oră de energie, echivalentul arderii a aproximativ 370.000 de tone de cărbune, vor fi economisiți
datorită îmbunătățirilor eficienței energetice finanțate de UE în clădirile publice.
Platforma de date deschise privind coeziunea a fost actualizată astăzi pentru a prezenta cele mai recente rezultate
ale programelor finanțate din fondurile structurale și de investiții europene.
Fondurile structurale și de investiții europene mobilizează 647 de miliarde euro în UE în perioada 2014- 2020, cu o
contribuție a UE de 460 de miliarde euro.
Obiectivul lor este de a promova o convergență socioeconomică, o reziliență și o coeziune teritorială de durată.
Fondurile reprezintă cea mai consistentă sursă de sprijin oferit de UE în domenii-cheie care necesită investiții și se
înscriu în prioritățile politice principale ale Comisiei Juncker.
Sprijinind crearea de locuri de muncă și creșterea economică, investițiile în piața unică digitală și în uniunea
energetică și consolidând piața unică și guvernanța economică a UE, aceste investiții răspund nevoilor economiei
reale și sprijină schimbările și reformele structurale identificate în cadrul procesului semestrului european. .
Sursa: www.ec.europa.eu

Modificarea Programului Operațional Competitivitate, ceea ce va însemna un sprijin sporit
pentru IMM-urile din domeniul tehnologiei informațiilor (IT)
Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a aprobat în luna decembrie, modificarea Programului
Operațional Competitivitate (POC). Modificările vizează adaptarea la evoluțiile din domeniului IT, acordarea unui
sprijin crescut IMM-urilor din acest domeniu, precum și actualizarea strategiei pentru investițiile în domeniul
cercetării.
La semnarea modificării acestui program, comisarul pentru politică regională
Corina Crețu a declarat: „Programul Operațional Competitivitate revizuit va

sprijini și mai mult domeniul tehnologiei informațiilor, care este de mare
importanță pentru România. Este o decizie care ține cont de evoluțiile pozitive
din domeniul IT și care vine tocmai pentru a ajuta la dezvoltarea susținută a
acestui sector, care contribuie semnificativ la crearea de noi locuri de muncă
în România.”
Ca urmare a acestei decizii, 25 milioane de euro vor fi realocate în cadrul
Axei prioritare „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o
economie digitală competitivă” pentru acțiunea „Sprijinirea creșterii valorii

adăugate generate de sectorul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC)
și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”. De asemenea,

modificarea programului urmărește dezvoltarea unei rețele de centre de cercetare ce folosesc tehnologia cloud și
infrastructurile de date de mari dimensiuni.
Beneficiile aduse de modificarea POC sunt următoarele:
- vor fi create produse/servicii inovatoare, capabile să se constituie într-un factor de dezvoltare sustenabilă a
economiei românești (dezvoltarea bazată pe inovare);
- se va sprijini creşterea tendinţei asociative în rândul IMM-urilor din România, cu impact pozitiv privind diseminarea
rapidă a rezultatelor cercetării;
- va duce la încurajarea colaborării dintre IMM-urile din domeniul IT şi cele din alte sectoare ale industriei/serviciilor.
De asemenea, tehnologia de tip cloud face posibilă deplasarea, schimbul de date și reutilizarea acestora, fără
discontinuități, pe piețele mondiale și peste granițe, precum și între instituții și discipline de cercetare.
Având în vedere actualele capacități disponibile în Europa, datele produse de activitatea de cercetare din UE și de
sectorul industrial al UE sunt adesea prelucrate în altă parte, iar cei ce lucrează în domeniul cercetării și inovării în
Europa au tendința să se mute în locurile în care sunt disponibile mai rapid capacități mari în materie de date și
tehnică de calcul. Astfel, se pune accentul pe dezvoltarea unor infrastructuri masive de date care să suporte
colectarea masivă a acestora, precum și partajarea şi folosirea lor în diverse contexte de exploatare.
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În perioada 2014 - 2020, România beneficiază de o alocare de peste 22 miliarde de euro în cadrul politicii de
coeziune, din care 1,3 miliarde sunt destinate Programului Operațional Competitivitate.
Sursa: www.ec.europa.eu

Economie la energie: Comisia Europeană vine cu recomandări prietenoase cu mediul, dar și
cu bugetele românilor
Campania „Economie la energie”, desfășurată de Comisia Europeană în 2018, a ajuns la milioane de români. Adulții
au aflat cum pot economisi bani fără a afecta confortul locuinței, iar copiii au descoperit, într-un mod interactiv, ce
este consumul responsabil de energie. Mai puțină energie consumată nu înseamnă doar facturi mai mici, ci și un
mediu înconjurător mai puțin poluat!
Peste 166.000 de români au intrat pe site-ul campaniei
economielaenergie.eu, pavilionul expozițional care a călătorit la
București, Mioveni și Craiova, în aprilie și mai, a atras peste 2.500 de
persoane, iar activitățile comune derulate cu partenerii campaniei au
ajuns în mai bine de 4 milioane de case. De asemenea, pavilionul
interactiv a fost vizitat de elevi din 25 de școli, care au avut șansa de
a afla mai multe despre obiceiurile responsabil privind consumul.

„Elevii noștri au fost foarte încântați de sfaturile primite în pavilionul
expozițional. Au fost considerate foarte folositoare pentru ei și
familiile lor”, declară directorul adjunct al Școlii Gimnaziale Nr. 84 din
Capitală, Mirela Bătrînescu. „Am apreciat modul interactiv în care au fost expuse aceste recomandări de
economisire. În acest mod, tinerii sunt mult mai receptivi și pot transforma sfaturile primite în obiceiuri de viață, mai
târziu”.
Pe lângă expoziția itinerantă, campania a fost completată cu multiple activități digitale și de media. Adresându-se
școlilor, Comisia Europeană a mai pregătit și un material educațional digital, un ajutor în plus pentru profesorii care
vor să le vorbească elevilor despre teme precum eficiența energetică sau consumul responsabil al resurselor.
Inițiativa a contribuit la formarea unor deprinderi corecte privind utilizarea energiei, a apei și a altor resurse. Acest
lucru este vizibil în special în rândul tinerilor: „În general sunt atent la chestiunile legate de mediu, însă nu știam că

poți face asemenea economii doar prin înlocuirea unui bec sau alte trucuri simple ca acesta. În ultimul timp, am
început să folosesc apa într-un mod mai responsabil, de exemplu să nu mai las apa să curgă atât de mult și am
sesizat că s-au redus și facturile”, spune Andrei, un student în vârstă de 24 de ani, care locuiește într-un apartament
închiriat împreună cu un coleg.

Simpla evitare a modului stand-by la aparatele electronice poate aduce până la 180 lei economisiți anual. De
asemenea, îndepărtarea obiectelor care obstrucționează caloriferele reduce costurile de încălzire cu până la 20%. Nu
în ultimul rând, achiziționarea de electrocasnice cu eticheta energetică UE de clasă superioară poate duce la
economisii de energie de până la 60%. Românii pot consulta alte recomandări ușor de pus în practică pe site-ul
campaniei.
Sfaturile specialiștilor sunt prietenoase atât cu mediul, cât și cu bugetele românilor, care, puse în practică, pot
economisi până la 20% la facturile pentru utilități.
Sursa: www.ec.europa.eu

Legea privind securitatea cibernetică vine în sprijinul cetățenilor
Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană au ajuns, în luna decembrie, la un acord politic pentru
adoptarea Legii privind securitatea cibernetică. Statele membre vor fi sprijinite mai bine în combaterea amenințărilor
și atacurilor cibernetice, iar consumatorii vor beneficia de servicii online și dispozitive cu securitate sporită.
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Andrus Ansip, vicepreședinte al Comisiei și comisar responsabil cu piața
unică digitală, a declarat: „În mediul digital, oamenii și întreprinderile trebuie

să se simtă în siguranță; doar în acest mod vor putea profita pe deplin de
economia digitală a Europei. Încrederea și securitatea sunt fundamentale
pentru buna funcționare a pieței unice digitale. Acordul din această seară
privind certificarea cuprinzătoare pentru produsele de securitate cibernetică și
o Agenție UE pentru Securitate Cibernetică mai puternică reprezintă încă un
pas în direcția finalizării acesteia.”

Propusă în 2017 ca parte a unui set amplu de măsuri, Legea privind
securitatea cibernetică include:
• acordarea unui mandat permanent și alocarea de resurse suplimentare pentru Agenția UE pentru Securitate
Cibernetică (ENISA);
• un cadru privind certificatele europene de securitate cibernetică pentru produse, procese și servicii, care vor fi
valabile pe întreg teritoriul UE;
• bază mai solidă pentru ENISA în noul cadru pentru certificare și un rol mai important pentru ENISA la nivelul
Uniunii.
Astfel, Agenția UE pentru Securitate Cibernetică va sprijini statele membre să reacționeze în mod eficace la atacurile
cibernetice și va fi un centru independent de expertiză.
Printre beneficii pot fi enumerate:
• sporirea încrederii și un control mai mare al consumatorilor în ce privește utilizarea dispozitivelor legate de
internetul obiectelor;
• cadrul pentru certificarea de securitate cibernetică va reprezenta un ghișeu unic, ceea ce va genera economii
semnificative de costuri pentru companii, mai ales IMM-uri, va duce la eliminarea eventualelor bariere la intrarea pe
piață, și nu în ultimul rând va facilita investițiile în securitatea cibernetică a produselor.
În urma acordului politic, noul regulament va trebui să fie aprobat în mod formal de Parlamentul European și de
Consiliul UE. Ulterior, acesta va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare imediat, deschizând astfel
calea pentru producerea sistemelor europene de certificare și pentru începerea funcționării Agenției UE pentru
Securitate Cibernetică, ENISA, pe baza acestui mandat specific și permanent.
Legea privind securitatea cibernetică a fost propusă ca parte a pachetului privind securitatea cibernetică, adoptat la
13 septembrie 2017 și este una dintre prioritățile strategiei privind piața unică digitală.
Sursa: www.ec.europa.eu
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