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5. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: comisia competentă (raport) – Comisia pentru ocuparea forței de 

muncă și afaceri sociale (EMPL);  comisii sesizate pentru aviz – Comisia pentru bugete 

(BUDG), Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON), Comisia pentru industrie, 

cercetare și energie (ITRE), Comisia pentru piață internă și protecția consumatorului 
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(CULT), Comisia pentru drepturile femeilor și egalitate de gen (FEMM); etapă pregătitoare 

în Parlamentul European. 

1. Context 

Uniunea Europeană a fost preocupată întotdeauna de situația în care tinerii europeni 

își desfășoară studiile și munca, atât la nivelul statelor membre, cât și la nivel european. Prin 

politicile sale, UE încearcă să găsească soluții viabile pentru a oferi acestui segment pârghiile 

necesare pentru o viață mai bună. 

După criza financiară din 2008, șomajul în rândul tinerilor a crescut atingându-se un 

nivel minim în următorii ani, dar criza generată de pandemia de COVID-19 a modificat 

balanța.  

În acest context, Comisia Europeană a încercat, prin lansarea la 1 iulie a.c., a 

pachetului de sprijinire a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, să integreze, în politicile  

UE în materie de tineret și ocupare a forței de muncă, dubla tranziție – pe cea verde și pe cea 

digitală1. Comisia Europeană dorește măsuri pentru a le oferi tinerilor toate posibilitățile de a-

și utiliza pe deplin potențialul de modelare a viitorului UE, mai ales acum, când urmările 

pandemiei de coronavirus, au evidențiat începutul adesea dificil pe piața forței de muncă. 

Comunicarea Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor: o punte către locuri de 

muncă pentru generația viitoare prezintă consolidarea educației și formării, precum și 

                                                           
1 La11 martie a.c., Comisia Europeană a adoptat un nou Plan de acțiune pentru economia circulară – unul dintre principalele 

elemente constitutive ale Pactului verde european, noua agendă a Europei pentru creștere durabilă. Noul plan de acțiune 

prevede măsuri de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor și vizează să pregătească economia pentru un viitor verde, 

să consolideze competitivitatea, protejând în același timp mediul și să acorde noi drepturi consumatorilor. 
 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_276_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0276&l=en
https://ec.europa.eu/romania/news/20200701_ocupare_forta_munca_tineri_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0276&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0276&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_425
https://ec.europa.eu/info/priorities/european-green-deal_ro
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eforturile făcute pentru promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, asigurarea 

unor condiții de muncă echitabile și îmbunătățirea accesului la protecție socială pentru toți, în 

condițiile în care generația următoare merită toate oportunitățile necesare pentru a modela 

viitorul Europei. 

2. Prezentarea comunicării  

Inițiativele prezentate în acest pachet contribuie la strategia Comisiei Europene de 

recuperare a situației generată de pandemie. Acestea pun în aplicare Pilonul european al 

drepturilor sociale2 și sprijină O nouă strategie industrială pentru Europa3. Agenda europeană 

a competențelor pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență4, adoptată în 

aceeași zi, contribuie la stimularea ocupării tinerilor. 

În cadrul documentului privind locurile de muncă pentru generația viitoare, Comisia 

Europeană invită statele membre să mobilizeze puternica solidaritate dintre generații a 

Uniunii Europene pentru a sprijini tinerii în cadrul eforturilor de redresare în urma pandemiei 

generată de COVID-19. 

Pachetul de sprijin a fost construit în jurul a 4 componente de bază: 

1. Garanția pentru tineret, din 2013, care a oferit locuri de muncă pentru aproximativ 24 

de milioane de tineri, este în prezent consolidată de propunerea de Recomandare a 

Consiliului privind o punte către locuri de muncă5, care vizează, de această dată,  

persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, și extinde impactul său asupra 

tinerilor vulnerabili din întreaga UE. UE dorește ca accesul către locuri de muncă să 

fie favorabil incluziunii, fără formă de discriminare, cu impact asupra grupurilor 

vulnerabile (minorităților rasiale și etnice, tinerii cu handicap sau care trăiesc în zone 

îndepărtate sau defavorizate). Se dorește crearea unei legături între nevoile pieței 

muncii, asigurându-se, totodată, competențele necesare, mai ales cele legate de dubla 

tranziție – cea verde și cea digitală, dar și de ciclurile scurte de studii. De asemenea, 

se vor lua în considerare studiile și se va oferi consiliere personalizată, orientare și 

îndrumare pentru tinerii europeni. 

2. Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională6 urmărește o 

modernizare a sistemelor, prin flexibilitatea și adaptarea lor la economia digitală și la 

economia ecologică. Se dorește o educație și o formare profesională centrate pe 

cursant, o pregătire a tinerilor corespunzătoare locurilor de muncă și oferirea de noi 

oportunități de dezvoltare și de schimbare a carierelor pentru un număr din ce în ce 

mai mare de adulți, astfel încât prestatorii din domeniul educației și al formării 

profesionale să devină centre de excelență profesională, sprijinind în același timp 

diversitatea și incluziunea. 

3. Alianța europeană pentru ucenicii, din 2013, a pus la dispoziție peste 900.000 de stagii 

de ucenicie. Alianța reînnoită promoveză coaliții naționale, sprijină IMM-urile și 

consolidează implicarea partenerilor sociali (sindicate și organizații patronale), cu 

                                                           
2 COM(2017)250 
3 COM(2020)102 
4 Agenda pentru competențe are ca scop îmbunătățirea relevanței acestora în UE, în vederea consolidării 

competitivității durabile, a asigurării echității sociale și a construirii rezilienței noastre. Acest lucru se realizează 

prin intermediul a 12 „acțiuni”: 1. Un pact pentru competențe; 2. Consolidarea informațiilor privind 

competențele; 3. Sprijin din partea UE pentru acțiuni naționale strategice de sporire a nivelului de competențe; 

4. Propunere de Recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională pentru competitivitate 

durabilă, echitate socială și reziliență; 5. Implementarea inițiativei privind universitățile europene;                      

6. Competențe care să vină în sprijinul dublei tranziții verde și digitală; 7. Creșterea numărului de absolvenți din 

domeniile STIM și promovarea competențelor antreprenoriale și transversale; 8. Abilități de viață; 9. Inițiativa 

privind conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții; 10. O abordare europeană pentru micro-certificate; 

11. Noua platformă Europass; 12. Îmbunătățirea cadrului propice pentru deblocarea investițiilor private și a 

investițiilor făcute de statele membre în competențe 
5 COM(2020)277 - 2020/0132(NLE) 
6 COM(2020)275 - 2020/0137 (NLE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017DC0250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017DC0250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX%3A52020DC0102
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/skills-agenda-sustainable-competitiveness-social-fairness-and-resilience
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/skills-agenda-sustainable-competitiveness-social-fairness-and-resilience
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0276&from=EN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0277
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0277
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_ro
https://www.consilium.europa.eu/media/31665/joint-declaration_apprentiships.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&&langId=ro
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obiectivul de a susține ucenicii de astăzi – lucrătorii de mâine, cu înaltă calificare.  

4. Printre măsurile suplimentare pentru sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul 

tinerilor se numără stimulentele pentru ocuparea forței de muncă și pentru 

întreprinderile nou-înființate, atât pentru rețelele de tineri antreprenori, cât și pentru 

centrele de formare inter-întreprinderi. 

Comisia Europeană îndeamnă statele membre să intensifice sprijinirea ocupării forței 

de muncă prin utilizarea fondurilor semnificative disponibile în cadrul NextGenerationEU și 

ale bugetului UE pentru 2021 – 20277. 

De asemenea, UE va putea contribui la finanțarea: 

 granturilor și a împrumuturilor acordate tinerilor antreprenori, programelor de 

îndrumare și primelor pentru IMM-urile care angajează ucenici;  

 sesiunilor de formare pentru dobândirea de noi competențe necesare;  

 consolidării capacităților serviciilor publice de ocupare a forței de muncă;  

 formării pentru gestionarea carierei în cadrul educației formale;  

 investițiilor în infrastructura și tehnologia digitală de învățare. 

În vederea aplicării măsurilor adoptate prin acest pachet au fost alocate fonduri care ar 

trebui să fie cheltuite pentru sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor8. 

Finanțarea suplimentară va proveni din investiții private și publice din statele membre.  

Comisia Europeană își propune aibă dezbateri cu miniștrii finanțelor, educației, 

ocupării forței de muncă și industriei pentru a decide cum să crească, să stimuleze și să facă 

investițiile publice și private eficiente în competențe și educație și cum să-și îmbunătățească 

impactul. 

Pactul pentru abilități va fi lansat în noiembrie 2020, iar celelalte inițiative-pilot vor fi 

prezentate în lunile următoare. 

 

3. Poziții ale instituțiilor Uniunii Europene  

Parlamentul European 

►La 9 iunie a.c., Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind Raportul referitor la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice 

                                                           
7 Statele membre dispun de o finanțare importantă din partea UE pentru punerea în aplicare a reformelor 

promovate de inițiativele prezentate în acest pachet.  Fondul Social European Plus va constitui o resursă 

financiară esențială a UE pentru a sprijini punerea în aplicare a măsurilor. De asemenea, Planul de redresare 

pentru Europa, Mecanismul de redresare și reziliență și REACT-EU vor oferi sprijin financiar suplimentar 

pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. 
8 Pentru NextGenerationEU și pentru a îndeplini obiectivele Agendei competențelor, UE va avea nevoie de 

investiții publice și private suplimentare estimate în competențe de aproximativ 48 miliarde euro pe an. Pe 

termen scurt, REACT-UE va adăuga 55 miliarde euro programelor în curs de desfășurare a politicii de coeziune 

2014-2020. Acest lucru va permite Fondului Social European să direcționeze finanțare suplimentară către 

abilități pentru tranzițiile ecologice și digitale. Facilitatea de recuperare și reziliență, alimentată cu granturi și 

împrumuturi de 560 miliarde euro, oferă statelor membre posibilități numeroase de finanțare și recalificare. Pe 

parcursul perioadei 2021-2027, Fondul Social European Plus, cu un buget propus de 86 miliarde euro, va 

rămâne pentru activitățile naționale de reconversie și recalificare. Pentru Erasmus s-au propus 24,6 miliarde 

euro, care vor  contribui la dezvoltarea competențelor și la finanțarea universităților europene, centrelor de 

excelență profesională și planurile pentru cooperare și abilități sectoriale. Fondul european de dezvoltare 

regională și InvestEU pot sprijini în continuare investițiile statelor membre în „infrastructura de impact social 

înalt” pentru educație și formare profesională. În contextul tranziției ecologice, Fondul de tranziție justă, cu un 

buget total propus de 40 miliarde euro, va sprijini recalificarea lucrătorilor. Facilitatea de împrumuturi din 

sectorul public, care trebuie să mobilizeze între 25 de miliarde de euro și 30 de miliarde de euro, poate investi 

și în competențe. S-a propus ca plafonul Fondului european de ajustare la globalizare să fie dublat pentru a 

sprijini pregătirea lucrătorilor și a angajaților care sunt concediați în restructurarea industrială în masă. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0111_RO.html
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9686
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9686
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/2020_mff_reacteu_en.pdf
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pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor - COM(2020)0206 –

2020/0086(COD), al Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI) 

►La 1 iulie a.c., Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) a adoptat  proiectul de raport 

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare 

și măsurile de implementare excepționale în temeiul obiectivului privind investițiile 

pentru creștere economică și locuri de muncă, cu scopul de a oferi asistență pentru 

promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și 

pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU). 

►În 3 iulie a.c., Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) a 

adoptat un Aviz sub forma unei scrisori privind propunerea de regulament de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele pentru alocarea specifică 

pentru Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă pentru tineri în ceea ce privește resursele 

suplimentare și măsurile de implementare excepționale în temeiul obiectivului privind 

investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, cu scopul de a oferi asistență 

pentru promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-

19 și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU). 

► La 1 septembrie a.c., Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri social (EMPL)  

a  examinat propunerea de rezoluție pentru propunerea de recomandare a Consiliului privind 

„O punte către locuri de muncă – consolidarea Garanției pentru tineret” și de înlocuire a 

Recomandării Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret și 

va depune amendamente. Au fost semnalate creșterea ratei șomajului în rândul tinerilor ca 

urmare a actualei crize și reducerea procentului alocat tinerilor care nu lucrează sau care nu 

urmează o formă de învățământ sau de formare profesională, din Fondul Social European + 

(EFS+), de la 15% la 10%  - așa cum  a fost stabilit în Concluziile reuniunii extraordinare a 

Consiliului European -  ceea ce ar contrazice ambițiile UE de a investi în tineri. De asemenea, 

se consideră necesară îmbunătățirea schemei de Garanție pentru tineret în contextul crizei 

COVID-19, pentru a permite accesul facil al tinerilor la locuri de muncă de calitate, formare 

profesională și învățare pe tot parcursul vieții cu implicarea partenerilor sociali. În cadrul 

discuțiilor, s-a făcut referire la raportul Curții Europene de Audit din 2017 cu privire la 

implementarea Garanției pentru tineret, evocându-se dificultățile întâmpinate de statele 

membre în asigurarea unor oferte care să permită integrarea sustenabilă a tinerilor pe piața 

muncii, în termenul de 4 luni prevăzut în document.  

Consiliul Uniunii Europene 

► Din concluziile Reuniunii extraordinare a Consiliului European (17, 18, 19, 20 şi 21 iulie 

2020) se pot desprinde acțiunile propuse în Planul pentru redresarea europeană, care va 

permite Uniunii Europene o transformare durabilă și rezilientă, prin crearea de locuri de 

muncă și repararea daunelor imediate provocate de pandemia de COVID-19, fiind sprijinite, 

totodată, prioritățile verzi și digitale ale Uniunii. Principalul instrument european va fi CFM, 

consolidat de NextGenerationEU.  

 

6. România 

► În ceea ce privește situația în România a Garanției pentru tineret, care are ca obiectiv 

principal reducerea șomajului în rândul tinerilor, Ministerul muncii, familiei, protecției 

sociale și persoanelor vârstnice a întreprins mai multe demersuri. Astfel, a combinat stadiile 

de ucenicie cu ocuparea cu formarea forței de muncă, oferind tinerilor posibilitatea de a-și 

perfecționa abilitățile obținute în cadrul educației inițiale și achiziționarea de noi competențe. 

Subvențiile  pentru ucenicie sunt suportate de angajatori și din bugetul asigurărilor pentru 

șomaj, dar și fonduri europene (Fondul Social European sau din Inițiativa privind ocuparea 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/REGI-PR-652550_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-AL-652563_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-OJ-2020-08-31-1_RO.html
https://www.consilium.europa.eu/media/45138/210720-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45138/210720-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45138/210720-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45138/210720-euco-final-conclusions-ro.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/3765-garantia-pentru-tineret-cel-mai-amplu-program-de-combatere-a-somajului-in-randul-tinerilor-din-ultimii-25-ani-8-aprilie-2015
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/3765-garantia-pentru-tineret-cel-mai-amplu-program-de-combatere-a-somajului-in-randul-tinerilor-din-ultimii-25-ani-8-aprilie-2015
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tinerilor). Sumele se acordă pe o perioadă între 1 și 3 ani, în funcție de nivelul de calificare 

pentru care se organizează ucenicia, adică pe perioada derulării schemei. În vederea stimulării 

mobilității tinerilor se acordă prime de încadrare – tinerilor care  ocupă un loc de muncă într-

o localitate aflată la o distanță mai mare de 50 km față de domiciliu;  prime de instalare – 

tinerilor care  își schimbă domiciliul pentru ocuparea unui loc de muncă. 

Tinerilor din România le sunt create condiții pentru inițierea de afaceri și crearea de 

întreprinderi mici și mijlocii prin intermediul mai multor  forme de stimulare, acordate sub 

forma unor pachete integrate, cu o finanțare din fonduri europene. 

Pentru toți tinerii se va ține cont de evaluarea gratuită a competențelor obținute în 

sistem nonformal și informal, formarea profesională, acordarea de acompaniament 

personalizat tinerilor cu risc de marginalizare socială, orientare și consiliere în carieră 

Pentru a beneficia de oricare dintre măsurile din schema de implementare a Garanției 

pentru Tineret, după înregistrarea la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, tinerii vor fi 

orientați și consiliați.  

►În sfera de responsabilitate a Ministerului educației și cercetării științifice se 

continuă implementării programului „A doua şansă pentru învăţământ primar”, având ca 

obiectiv sprijinirea tinerilor cu vârsta de peste 14 ani pentru recuperarea învăţământului 

primar, și a implementării programului „A doua şansă pentru  învăţământ secundar inferior”, 

având ca obiectiv completarea şi finalizarea educaţiei de bază din cadrul învăţământului 

obligatoriu, precum şi pregătirea pentru obţinerea unei calificări profesionale într-un anumit 

domeniu de către tineri cu vârsta de peste 14 ani care nu au finalizat învăţământul gimnazial. 

De asemenea, se continuă implementarea Programului naţional de protecţie socială „Bursa 

profesională”, cu obiectivul subvenţionarea, prin sprijin financiar lunar, a costurilor pentru 

elevi care frecventează învăţământul profesional, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii 

practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale, 

precum și implementarea Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, având 

drept obiectiv sprijin financiar pentru elevi care urmează liceul la cursuri de zi. 

►Măsurile luate la nivelul Ministerului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și 

mediului de afaceri constau dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi 

facilitarea accesului acestora la finanţare (START), având obiectiv stimularea înfiinţării de 

către tineri a noi întreprinderi mici şi mijlocii și îmbunătățirea performanțelor celor existente 

prin creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor 

antreprenoriale ale tinerilor 

►Totodată, se va continua Proiectul Growing – Up II, finanţat de Comisia 

Europeană, în cadrul programului Erasmus, care are drept scop efectuarea de către tinerii 

antreprenori de stagii de până la 6 luni, alături de antreprenori experimentaţi din state UE. 

 

7. Alte resurse utile în internet 

 COM(2020)276 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Sprijinirea ocupării 

forței de muncă în rândul tinerilor: o punte către locuri de muncă pentru generația 

viitoare; 

 COM(2020)275 - Anexe la propunerea de recomandare a Consiliului privind educația 

și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și 

reziliență; 

 Crearea unui nou instrument de redresare, Next Generation EU - versiunea ajustată a 

programului său de lucru pentru 2020, în care se acordă prioritate acțiunilor necesare 

pentru stimularea redresării și rezilienței Europei 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_940; 

 Discursul președintelui von der Leyen în plenul Parlamentului European privind 

https://www.edu.ro/a%20doua%20sansa
https://edu.ro/bursa-profesionala
https://edu.ro/bursa-profesionala
https://www.edu.ro/bani-de-liceu
https://www.gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/20-milioane-de-lei-pentru-sprijinirea-imm-urilor
https://www.gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/20-milioane-de-lei-pentru-sprijinirea-imm-urilor
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200276.do
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200275.do
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_940
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pachetul european pentru redresare  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/speech_20_941; 

 COM(2020)441 - Propunere de regulament al Consiliului de instituire a 

Instrumentului de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma 

pandemiei de COVID-19; 

 COM(2020)14 - Anexă la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O Europă 

socială puternică pentru tranziții juste; 

 COM(2020)241 - Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind impactul schimbărilor 

demografice; 

 COM(2020)447 - Propunere modificată de Regulament al Parlamentului European și 

al Consiliului privind Fondul Social European Plus (FSE+); 

 COM(2020)409 - Anexă la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de instituire a Instrumentului de sprijin tehnic; 

 Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 privind instituirea unui 

instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o 

situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19;  

 Previziunile economice din primăvara anului 2020: recesiune profundă și neuniformă, 

redresare incertă. 

 

 

Carmen Denisa Ion 

2 septembrie 2020 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/speech_20_941
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do#_e=dHlwZT1BTEwmZmFjZXRlZD10cnVlJnN0YXJ0PTAmcm93cz0xMCZ0ZXh0PSZzbGFuZz0mZG9jdW1lbnRDb2RlPUNPTSZkb2N1bWVudFllYXI9MjAyMCZkb2N1bWVudE51bWJlcj00NDEmX2RlYWRMaW5lUHJlc2VudD1mYWxzZSZmcm9tRGF0ZT0mdG9EYXRlPSZucENhcmQ9Tm9uZSZzY3J1dGlueUNoYW1iZXI9JnNjcnV0aW55U3RhdHVz
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do#_e=dHlwZT1BTEwmZmFjZXRlZD10cnVlJnN0YXJ0PTAmcm93cz0xMCZ0ZXh0PSZzbGFuZz0mZG9jdW1lbnRDb2RlPUNPTSZkb2N1bWVudFllYXI9MjAyMCZkb2N1bWVudE51bWJlcj0xNCZfZGVhZExpbmVQcmVzZW50PWZhbHNlJmZyb21EYXRlPSZ0b0RhdGU9Jm5wQ2FyZD1Ob25lJnNjcnV0aW55Q2hhbWJlcj0mc2NydXRpbnlTdGF0dXM9
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do#_e=dHlwZT1BTEwmZmFjZXRlZD10cnVlJnN0YXJ0PTAmcm93cz0xMCZ0ZXh0PSZzbGFuZz0mZG9jdW1lbnRDb2RlPUNPTSZkb2N1bWVudFllYXI9MjAyMCZkb2N1bWVudE51bWJlcj0yNDEmX2RlYWRMaW5lUHJlc2VudD1mYWxzZSZmcm9tRGF0ZT0mdG9EYXRlPSZucENhcmQ9Tm9uZSZzY3J1dGlueUNoYW1iZXI9JnNjcnV0aW55U3RhdHVz
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do#_e=dHlwZT1BTEwmZmFjZXRlZD10cnVlJnN0YXJ0PTAmcm93cz0xMCZ0ZXh0PSZzbGFuZz0mZG9jdW1lbnRDb2RlPUNPTSZkb2N1bWVudFllYXI9MjAyMCZkb2N1bWVudE51bWJlcj00NDcmX2RlYWRMaW5lUHJlc2VudD1mYWxzZSZmcm9tRGF0ZT0mdG9EYXRlPSZucENhcmQ9Tm9uZSZzY3J1dGlueUNoYW1iZXI9JnNjcnV0aW55U3RhdHVz
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do#_e=dHlwZT1BTEwmZmFjZXRlZD10cnVlJnN0YXJ0PTAmcm93cz0xMCZ0ZXh0PSZzbGFuZz0mZG9jdW1lbnRDb2RlPUNPTSZkb2N1bWVudFllYXI9MjAyMCZkb2N1bWVudE51bWJlcj00MDkmX2RlYWRMaW5lUHJlc2VudD1mYWxzZSZmcm9tRGF0ZT0mdG9EYXRlPSZucENhcmQ9Tm9uZSZzY3J1dGlueUNoYW1iZXI9JnNjcnV0aW55U3RhdHVz
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1589957881511&uri=CELEX:32020R0672
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1589957881511&uri=CELEX:32020R0672
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1589957881511&uri=CELEX:32020R0672
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_799
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_799

