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ANEXA I 

Acțiuni eligibile de punere în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 

alineatul (2) litera (e) 

Următoarele acțiuni, executate în principal prin intermediul granturilor și al achizițiilor 

publice și vizând punerea în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 

alineatul (2) litera (e), sunt eligibile pentru finanțare: 

1. Măsuri de urgență în domeniul veterinar și fitosanitar 

1.1. Măsuri de urgență în domeniul veterinar și fitosanitar, care trebuie adoptate ca 

urmare a confirmării apariției uneia dintre bolile animalelor sau zoonozele enumerate 

în anexa III sau a confirmării prezenței unuia sau mai multor organisme dăunătoare 

sau în cazul în care există o amenințare directă la adresa stării de sănătate umană, a 

animalelor și a plantelor din Uniune.  

Măsurile menționate la primul paragraf sunt puse în aplicare imediat și punerea lor în aplicare 

este conformă cu dispozițiile prevăzute în dreptul relevant al Uniunii.  

1.2. În ceea ce privește urgențele fitosanitare, următoarele măsuri luate de statele membre 

pentru combaterea primului focar de organisme dăunătoare dintr-o anumită zonă:  

(a) măsurile de eradicare a unui organism dăunător de carantină pentru Uniune, 

adoptate de autoritatea competentă a unui stat membru în temeiul articolului 17 

din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului
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sau în temeiul măsurilor Uniunii adoptate în conformitate cu articolul 28 

alineatul (1) din respectivul regulament;  

(b) măsurile de eradicare a unui organism dăunător, care nu figurează pe lista 

organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, adoptate de autoritatea 

competentă a unui stat membru în temeiul articolului 29 din Regulamentul 

(UE) 2016/2031 și care pot fi calificate drept organisme dăunătoare de 

carantină pentru Uniune în conformitate cu criteriile menționate la articolul 

respectiv sau la articolul 30 alineatul (1) din respectivul regulament; 

(c) măsurile de protecție suplimentare luate împotriva răspândirii organismului 

dăunător, împotriva căruia au fost adoptate măsuri de către Uniune în temeiul 

articolului 28 alineatul (1) și al articolului 30 alineatul (1) din Regulamentul 

(UE) 2016/2031, altele decât măsurile de eradicare menționate la litera (a) de la 

prezentul punct și măsurile de izolare menționate la litera (b) de la prezentul 

punct, în cazul în care aceste măsuri sunt esențiale pentru a proteja Uniunea 

împotriva răspândirii organismului dăunător și în alte zone.  

1.3. Finanțarea din partea Uniunii poate fi acordată, de asemenea, pentru următoarele 

măsuri: 

1.3.1. Măsurile de protecție luate în cazul unei amenințări directe la adresa stării de sănătate 

a Uniunii ca urmare a apariției sau evoluției, pe teritoriul unei țări terțe, al unui stat 

membru sau al țările și teritoriile de peste mări, a uneia dintre bolile animalelor și 

                                                 
1 Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 

privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului 

European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 

98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (JO L 317, 23.11.2016, p. 4). 
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zoonozele enumerate în anexa III, precum și în privința măsurilor de protecție, sau a 

altor activități relevante, luate în sprijinul stării de sănătate a plantelor în Uniune; 

1.3.2. Măsurile menționate în prezenta anexă luate de două sau mai multe state membre 

care colaborează îndeaproape pentru a controla epidemia; 

1.3.3. Constituirea de stocuri de produse biologice destinate controlului bolilor animalelor 

și al zoonozelor enumerate în anexa III, în cazul în care Comisia, la cererea unui stat 

membru, consideră că stabilirea unor astfel de stocuri este necesară în statul membru 

respectiv; 

1.3.4. Constituirea de stocuri de produse biologice sau achiziționarea de doze de vaccin în 

cazul în care apariția sau evoluția într-o țară terță sau într-un stat membru a uneia 

dintre bolile animalelor și zoonozele enumerate în anexa III ar putea constitui o 

amenințare pentru Uniune. 

2. Programe veterinare și fitosanitare anuale și multianuale 

2.1. Programele veterinare și fitosanitare anuale și multianuale pentru eradicarea, 

controlul și supravegherea bolilor animalelor și a zoonozelor enumerate în anexa III 

și a organismelor dăunătoare plantelor trebuie puse în aplicare în conformitate cu 

dispozițiile prevăzute în dreptul Uniunii relevant.  

Condițiile pentru ca acțiunile să fie eligibile pentru finanțare sunt stabilite în programul de 

lucru menționat la articolul 16.  

Programele sunt transmise Comisiei până la data de 31 mai a anului anterior perioadei de 

punere în aplicare stabilite inițial. 

În urma prezentării unor rapoarte financiare intermediare de către beneficiari, Comisia poate, 

dacă este necesar, să modifice acordurile de grant pentru întreaga perioadă de eligibilitate. 

2.2. În cazul în care apariția sau evoluția uneia dintre bolile animalelor sau zoonozele 

enumerate în anexa III este susceptibilă să constituie o amenințare la adresa stării de 

sănătate a Uniunii și pentru a proteja Uniunea de introducerea uneia dintre 

respectivele boli sau zoonoze sau dacă este nevoie de măsuri de protecție pentru a 

veni în sprijinul stării de sănătate a plantelor din Uniune, statele membre pot include 

în programele lor naționale măsuri care urmează să fie puse în aplicare pe teritoriile 

unor țări terțe în cooperare cu autoritățile din țările respective. În aceleași condiții și 

pentru același obiectiv, finanțarea din partea Uniunii poate fi acordată direct 

autorităților competente din țări terțe. 

2.3. În ceea ce privește programele fitosanitare, finanțarea din partea Uniunii poate fi 

acordată statelor membre pentru următoarele măsuri: 

(a) anchetele desfășurate pe perioade date în vederea verificării cel puțin a 

prezenței oricărui organism dăunător de carantină pentru Uniune și a unor 

semne sau simptome ale organismelor dăunătoare care fac obiectul măsurilor 

menționate la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2016/2031 sau al măsurilor 

adoptate în temeiul articolului 30 alineatul (1) din respectivul regulament; 

(b) anchetele desfășurate pe perioade date în vederea verificării cel puțin a 

prezenței oricăror organisme dăunătoare, altele decât organismele dăunătoare 

menționate la litera (a), care ar putea reprezenta un risc emergent pentru 

Uniune, și a căror pătrundere sau răspândire ar putea avea un impact 

semnificativ pentru agricultura sau fondul forestier al Uniunii; 



 

RO 3  RO 

(c) măsurile de eradicare a unui organism dăunător de carantină pentru Uniune, 

adoptate de autoritatea competentă a unui stat membru în temeiul articolului 17 

din Regulamentul (UE) 2016/2031 sau în temeiul măsurilor Uniunii adoptate în 

conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din respectivul regulament;  

(d) măsurile de eradicare a unui organism dăunător, care nu figurează pe lista 

organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, adoptate de autoritatea 

competentă a unui stat membru în temeiul articolului 29 din Regulamentul 

(UE) 2016/2031 și care pot fi calificate drept organisme dăunătoare de 

carantină pentru Uniune în conformitate cu criteriile menționate la articolul 

respectiv sau la articolul 30 alineatul (1) din respectivul regulament; 

(e) măsurile de protecție suplimentare luate împotriva răspândirii organismului 

dăunător, împotriva căruia au fost adoptate măsuri de către Uniune în temeiul 

articolului 28 alineatul (1) și al articolului 30 alineatul (1) din Regulamentul 

(UE) 2016/2031, altele decât măsurile de eradicare menționate la litera (c) de la 

prezentul punct și măsurile de izolare menționate la litera (d) de la prezentul 

punct, în cazul în care aceste măsuri sunt esențiale pentru a proteja Uniunea 

împotriva răspândirii organismului dăunător și în alte zone. 

(f) măsurile menite să izoleze organismul dăunător, împotriva căruia au fost luate 

măsuri de izolare la nivelul Uniunii, în temeiul articolului 28 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) 2016/2031 sau al articolului 30 alineatul (3) din 

regulamentul respectiv, într-o zonă infestată din care organismul dăunător 

respectiv nu poate fi eradicat, în cazul în care respectivele măsuri sunt esențiale 

pentru a proteja Uniunea împotriva răspândirii organismului dăunător și în alte 

zone. 

Programul de lucru menționat la articolul 16 stabilește lista organismelor dăunătoare plantelor 

care urmează să fie acoperite în cadrul acestor măsuri. 

3. Activități de sprijinire a îmbunătățirii bunăstării animalelor. 

4. Laboratoarele de referință ale Uniunii Europene și centrele de referință ale Uniunii 

Europene, menționate la articolele 92, 95 și 97 din Regulamentul (UE) 2017/625 al 

Parlamentului European și al Consiliului
2
. 

5. Programe de control coordonate și culegerea de informații și date, menționate la 

articolul 112 din Regulamentul (UE) 2017/625. 

6. Activități de prevenire a deșeurilor alimentare și de combatere a fraudelor din 

sectorul alimentar. 

7. Activități de sprijinire a producerii și consumului de alimente sustenabile. 

                                                 
2 Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentul European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind 

controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind 

alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și 

produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 

396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 

2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 

1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 

2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) 

nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 

89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 

92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, p. 1). 
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8. Bazele de date și sistemele informatizate de gestionare a informațiilor necesare 

pentru punerea în aplicare eficace și eficientă a legislației legate de obiectivul 

specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e) și având o valoare adăugată 

demonstrată pentru ansamblul Uniunii. 

9. Formarea personalului autorităților competente responsabil cu controalele oficiale și 

a altor părți implicate în gestionarea și/sau prevenirea unor boli ale animalelor sau a 

unor organisme dăunătoare plantelor, astfel cum sunt menționate la articolul 130 din 

Regulamentul (UE) 2017/625. 

10. Cheltuielile de deplasare, de cazare și de diurnă ale experților din statele membre 

care au fost numiți de Comisie să acorde asistență experților săi, astfel cum se 

prevede la articolul 116 alineatul (4) și la articolul 120 alineatul (4) din 

Regulamentul (UE) nr. 2017/625. 

11. Activități tehnice și științifice, inclusiv studii și activități de coordonare, necesare 

pentru a asigura punerea în aplicare corectă a normelor în domeniul legat de 

obiectivul specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e) și adaptarea 

legislației respective la evoluțiile științifice, tehnologice și societale. 

12. Activități desfășurate de statele membre sau de organizațiile internaționale care își 

desfășoară activitatea cu scopul de a atinge obiectivul specific menționat la 

articolul 3 alineatul (2) litera (e) în sprijinul elaborării și punerii în aplicare a 

normelor aferente obiectivului respectiv. 

13. Proiecte organizate de către unul sau mai multe state membre, cu scopul de a 

îmbunătăți, prin utilizarea de tehnici și protocoale inovatoare, punerea în aplicare 

eficientă a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e). 

14. Sprijin acordat inițiativelor de informare și de sensibilizare ale Uniunii și ale statelor 

membre menite să asigure producerea și consumul îmbunătățit, conform și sustenabil 

de alimente, inclusiv activități de prevenire a risipei de alimente și a fraudei în 

sectorul alimentar, în cadrul punerii în aplicare a normelor în ceea ce privește 

obiectivul specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e). 

15. Măsuri întreprinse pentru a proteja sănătatea umană, a animalelor și a plantelor și 

bunăstarea animalelor, puse în aplicare în cazul animalelor, al produselor de origine 

animală, al plantelor și al produselor vegetale provenind din țări terțe care sosesc la o 

frontieră a Uniunii. 

16.  
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ANEXA II 

Acțiuni eligibile de punere în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 

alineatul (2) litera (f) 

 

Punerea în aplicare a politicilor Uniunii necesită informații statistice de înaltă calitate, 

comparabile și fiabile cu privire la situația economică, socială, teritorială și de mediu din 

Uniune. În plus, statisticile europene permit cetățenilor europeni să înțeleagă și să participe la 

procesul și la dezbaterea democratică despre prezentul și viitorul Uniunii. 

Alături de Regulamentul (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene, programul oferă un 

cadru general pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de statistici europene în perioada 

2021-2027. Statisticile europene sunt dezvoltate, elaborate și difuzate în conformitate cu 

cadrul respectiv și cu principiile Codului de bune practici al statisticilor europene prin 

intermediul cooperării strânse și coordonate din cadrul Sistemului Statistic European (SSE). 

Statisticile europene dezvoltate, elaborate și difuzate în conformitate cu prezentul cadru 

contribuie la punerea în aplicare a politicilor Uniunii astfel cum se prevede în TFUE și se 

reflectă în continuare în cadrul priorităților strategice ale Comisiei.  

În punerea în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (f) 

se întreprind următoarele acțiuni: 

Uniunea economică și monetară, globalizare și comerț 

– furnizarea de statistici de înaltă calitate care stau la baza procedurii aplicabile 

deficitelor excesive, Programului de sprijin pentru reforme și ciclului anual al 

Uniunii de monitorizare și orientare economică; 

– furnizarea și, acolo unde este necesar, consolidarea principalilor indicatori economici 

europeni (PIEE); 

– furnizarea de statistici și de orientări metodologice cu privire la tratamentul statistic 

al instrumentelor bugetare și de investiții în sprijinul convergenței economice, al 

stabilității financiare și al creării de locuri de muncă; 

– furnizarea de statistici în scopul resurselor proprii și al remunerațiilor și pensiilor 

personalului UE; 

– acțiuni de îmbunătățire a cuantificării schimburilor comerciale în domeniul 

serviciilor, a investițiilor străine directe, a lanțurilor valorice globale și a impactului 

globalizării asupra economiilor Uniunii. 

 

Piața unică, inovarea și mediul digital  

– furnizarea de statistici de înaltă calitate și fiabile pentru piața unică, Planul de acțiune 

european în domeniul apărării și principalele domenii de inovare și cercetare;  

– furnizarea în timp util de statistici cuprinzătoare privind economia colaborativă și 

impactul digitalizării asupra întreprinderilor europene și asupra cetățenilor.  

 

Dimensiunea socială a Europei 

– furnizarea în timp util de statistici de înaltă calitate și fiabile pentru a sprijini Pilonul 

european al drepturilor sociale și politica Uniunii în materie de competențe, inclusiv 

de statistici privind piața muncii, ocuparea forței de muncă, educația și formarea, 
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veniturile, condițiile de viață, sărăcia, inegalitatea, protecția socială, munca 

nedeclarată și conturile satelit privind competențele;  

– furnizarea de statistici referitoare la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu handicap; 

– îmbogățirea statisticilor privind migrația, în special cu privire la situația și integrarea 

migranților și necesitățile educaționale și nivelurile de calificare ale solicitanților de 

azil; 

– elaborarea de programe de recensământ al populației și al locuințelor și de statistici 

demografice modernizate pentru perioada de după 2021; 

– furnizarea de previziuni demografice și actualizări anuale ale acestora. 

 

Dezvoltare durabilă, resurse naturale și mediu  

– monitorizarea progreselor în ceea ce privește realizarea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă (ODD); 

– elaborarea de noi statistici pentru a sprijini strategia energetică, economia circulară și 

strategia privind materialele plastice; 

– furnizarea de statistici și indicatori de mediu esențiali, inclusiv privind deșeurile, apa, 

biodiversitatea, pădurile, utilizarea și ocuparea terenurilor, precum și de statistici 

legate de climă și de conturile economice de mediu; 

– furnizarea de statistici privind transportul de mărfuri și de călători pentru a sprijini 

politicile Uniunii și  

– elaborarea de noi indicatori pentru a monitoriza intermodalitatea și transferul modal 

către moduri de transport mai ecologice; 

– furnizarea în timp util de date relevante pentru acoperirea necesităților politicii 

agricole comune, ale politicii comune în domeniul pescuitului și ale politicilor 

privind mediul, siguranța alimentară și bunăstarea animalelor. 

 

Coeziune economică, socială și teritorială 

– furnizarea în timp util de indicatori statistici cuprinzători privind regiunile, inclusiv 

regiunile ultraperiferice, orașele și zonele rurale ale Uniunii, pentru a monitoriza și a 

evalua eficacitatea politicilor de dezvoltare teritorială, precum și pentru a evalua 

impactul teritorial al politicilor sectoriale; 

– sprijinirea elaborării unor indicatori privind lupta împotriva spălării banilor și lupta 

împotriva finanțării terorismului; precum și elaborarea de statistici privind forțele de 

poliție și securitatea; 

– utilizarea din ce în ce mai mult a datelor geospațiale și integrarea sistematică, în toate 

domeniile de producție statistică, a gestionării informațiilor geospațiale. 

 

O mai bună comunicare a statisticilor europene și promovarea lor drept sursă fiabilă în 

ceea ce privește lupta împotriva dezinformării online 

– promovarea sistematică a statisticilor europene drept o sursă fiabilă de probe și 

facilitarea recursului la acestea al verificatorilor veridicității informațiilor, al 

cercetătorilor și al autorităților publice în lupta împotriva dezinformării online;  
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– facilitarea pentru utilizatori a accesului la statistici și a înțelegerii acestora, inclusiv 

prin intermediul unor vizualizări atractive și interactive, a unor servicii mai 

personalizate, precum date statistice la cerere și analize în sistem self-service;  

– dezvoltarea în continuare și monitorizarea cadrului pentru asigurarea calității 

statisticilor europene, inclusiv prin evaluări inter pares referitoare la respectarea de 

către statele membre a Codului de bune practici al statisticilor europene; 

– furnizarea accesului la microdate în scopuri de cercetare, respectând în același timp 

cele mai înalte standarde în ceea ce privește protecția datelor și confidențialitatea 

statistică. 

 

Valorificarea beneficiilor aduse de revoluția datelor și trecerea la statistici inteligente 

fiabile 

– intensificarea exploatării de noi surse de date digitale și stabilirea fundamentelor 

unor statistici inteligente fiabile pentru producerea de noi statistici aproape în timp 

real cu ajutorul unor algoritmi de încredere;  

– dezvoltarea de noi abordări pentru utilizarea datelor deținute în sisteme private, prin 

adoptarea de calcule care păstrează confidențialitatea (privacy-preserving 

computation) și de metode de calcul securizat multipărți (secure multiparty 

computation); 

– promovarea cercetării și inovării de vârf în domeniul statisticilor oficiale, inclusiv 

prin utilizarea rețelelor colaborative, precum și furnizarea de programe europene de 

formare statistică. 

 

Lărgirea parteneriatelor și cooperarea pe probleme statistice 

– consolidarea parteneriatului privind Sistemul Statistic European (SSE) și cooperarea 

cu Sistemul European al Băncilor Centrale; 

– promovarea parteneriatelor cu deținătorii de date din sectorul public și privat și cu 

sectorul tehnologic, pentru a facilita accesul la date în scopuri statistice, integrarea 

datelor provenite din surse multiple și utilizarea celor mai noi tehnologii;  

– consolidarea cooperării cu mediul academic și de cercetare, în special în ceea ce 

privește utilizarea de noi surse de date, a analizei datelor, precum și promovarea 

culturii statistice; 

– cooperarea cu organizațiile internaționale și cu țările terțe în beneficiul statisticilor 

globale oficiale. 
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ANEXA III 

Lista cu boli ale animalelor și zoonoze  

 

(1) Pesta cabalină africană 

(2) Pesta porcină africană 

(3) Antrax 

(4) Gripa aviară (înalt patogenă)  

(5) Gripa aviară (slab patogenă) 

(6) Campilobacterioza 

(7) Pesta porcină clasică 

(8) Febra aftoasă 

(9) Pleuropneumonia contagioasă a caprelor 

(10) Morva 

(11) Infecție cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24)  

(12) Infecție cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis 

(13) Infecție cu virusul bolii hemoragice epizootice 

(14) Infecție cu virusul dermatozei nodulare virotice  

(15) Infecție cu Mycoplasma mycoides subspecia mycoides SC (pleuropneumonie 

contagioasă bovină)  

(16) Infecție cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. 

tuberculosis) 

(17) Infecție cu virusul bolii de Newcastle 

(18) Infecție cu virusul pestei micilor rumegătoare 

(19) Infecție cu virusul rabic 

(20) Infecție cu virusul febrei Văii de Rift 

(21) Infecție cu virusul pestei bovine 

(22) Infecție cu serotipurile zoonotice de Salmonella 

(23) Infestare cu Echinococcus spp 

(24) Listerioză 

(25) Variolă ovină și variolă caprină 

(26) Encefalopatii spongiforme transmisibile 

(27) Trichineloză 

(28) Encefalomielita ecvină venezueleană 

(29) E. coli verotoxigenă 



 

RO 9  RO 

ANEXA IV 

INDICATORI 

Obiectiv Indicator 

Obiective prevăzute la articolul 3 alineatul (2) 

litera (a) 

 

1 - Numărul de noi plângeri și de cazuri de 

neconformitate în domeniul liberei circulații a 

bunurilor și serviciilor și al legislației Uniunii 

privind achizițiile publice.  

2 - Indicele de restrictivitate a schimburilor de 

servicii. 

3 - Numărul de vizite pe portalul „Europa ta”. 

4 - Numărul de campanii comune de 

supraveghere a pieței. 

Obiective prevăzute la articolul 3 alineatul (2) 

litera (b) 

 

1 - Numărul de IMM-uri care beneficiază de 

sprijin  

2 - Numărul de întreprinderi sprijinite care au 

încheiat parteneriate de afaceri. 

Obiective prevăzute la articolul 3 alineatul (2) 

litera (c) 

 

(i)  

 

 

 

 

 

(ii)  

 

1 - Ponderea standardelor europene puse în 

aplicare ca standarde naționale de către statele 

membre, exprimată ca număr total de standarde 

europene active.  

 

2 - Procentul de standarde internaționale în 

materie de raportare financiară și audit aprobate 

de Uniune. 

 

Obiective prevăzute la articolul 3 alineatul (2) 

litera (d) 

(i)  

 

 

 

(ii)  

 

 

1 - Indicele situației consumatorilor. 

 

2 - Numărul documentelor de luare de poziție și 

al răspunsurilor primite de la beneficiari la 

consultările publice în domeniul serviciilor 

financiare. 

 

Obiective prevăzute la articolul 3 alineatul (2) 

litera (e) 

 

 

 

1 - Numărul programelor veterinare și 

fitosanitare puse în aplicare cu succes la nivel 

național. 
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Obiective prevăzute la articolul 3 alineatul (2) 

litera (f) 

 

 

1- Impactul statisticilor publicate pe internet: 

numărul menționărilor pe web și al avizelor 

pozitive/negative. 

 


