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„Dacă iarna a venit, înseamnă că primăvara 
nu este departe“.   (Percy Bysshe Shelley)

Fond de 47 milioane de euro pentru protejarea 
proprietății intelectuale a IMM-urilor din UE (pag. 3)

ANM: În 2021, a continuat tendința de creștere 
a temperaturii aerului în România (pag. 2)

Până în 2030, investiții de peste 16 miliarde de euro pentru 
dezvoltarea sectorului energetic al României (pag. 6)

Acord între România și Republica Moldova 
pentru construirea unor apeducte (pag. 7)

Mai întâi, unele considerații referitoare la bilanțul economic 
și social al anului recent încheiat. Datele defi nitive, sectoriale și pe 
ansamblu, vor fi  publicate abia peste doi ani, însă – de pe acum – se 
avansează, în cunoștință de cauză, o serie de estimări preliminarii 
(tot ofi ciale). 

Bunăoară, Fondul Monetar Internațional (FMI) anticipează o 
creștere a PIB global de 5,9%, a PIB din Zona Euro de 5 procente și de 
7% a PIB-ului României. Evaluările UE sunt consonante cu cele ale 
FMI. Prin urmare, țara noastră s-a înscris în tendințele generale pe plan 
mondial și european, deschiderea spre lume a economiei românești 
atestând – prin progresele înregistrate, mai ales în statele și regiunile 
în care se desfășoară cea mai mare parte a comerțului internațional al 
României – șansa unei recuperări relativ rapide a pierderilor din 2020 
și, mai mult, a unui spor semnifi cativ de valoare adăugată.

Bineînțeles, analizele nu se pot rezuma la evoluția produsu-
lui intern brut, ci presupun luarea în considerare a multor factori. 
Creșterea PIB a avut loc în condițiile menținerii unor dezechilibre 
care au vizat nu numai defi citele gemene, bugetar și comercial, ci 
și disparitățile teritoriale, inegalitățile sociale, încetinirea proceselor 
de incluziune și de apropiere relativă a nivelului de dezvoltare între 
mediile urban și rural, de stopare sau măcar de atenuare a declinului 

demografi c. Chiar dacă, în unele intervale din anul 2021, s-au con-
tracarat anumite efecte ale crizelor sanitare, economice și sociale, pe 
ansamblu, continuă să se manifeste puternic o serie de riscuri și pro-
vocări majore. Între acestea, se detașează prin grad de gravitate cele 
care privesc valul 5 al pandemiei, cu nenumăratele consecințe care 
decurg de aici pe întreaga arie a vieții noastre economice și sociale.

Din această perspectivă, obiectivele propuse pentru anul 2022 (la 
care ne mai referim în pagina de față) impun eforturi deosebite pe toate 

planurile și la toate nivelurile 
decizionale. Ținta de creștere 
economică de 4,6%, deși infe-
rioară celei din 2021, nu va fi  
deloc ușor de atins în condițiile 
în care nu s-au diminuat sem-
nifi cativ vulnerabilitățile struc-
turale, nu numai din sfera cre-
atoare de valoare adăugată, 

ci și din sistemele care constituie suportul de neînlocuit al progresului 
întregii societăți românești, cel sanitar și cel educațional.

Tocmai modalitățile de atenuare a acestor vulnerabilități se afl ă 
în centrul programelor de activitate pentru anul 2022. Se preconizea-
ză, înainte de toate, o schimbare de paradigmă, respectiv mutarea cen-
trului de greutate de la consum la investiții în vederea realizării atât a 
țintelor de creștere a PIB, cât și a celor care privesc defi citul bugetar, 
adică o scădere de la peste 7 procente în 2021 la 5,89 procente, ca 
pondere în PIB. În acest scop, se preconizează și o contribuție mai 
mare cu 9% construcțiilor la sporul de produs intern brut. Industria și 
sectorul serviciilor vor avea, de asemenea, contribuții importante, de 
4,4% și, respectiv, de 4,3% la avansul economiei noastre naționale.

Desigur, rămâne deschisă tema resurselor necesare pentru reali-
zarea unor asemenea obiective. Este evident că posibilitățile interne 
de fi nanțare sunt insufi ciente; de aceea, se cuvine să fi e percepută la 
întreaga ei însemnătate oportunitatea istorică reprezentată de aloca-
rea a peste 30 de miliarde de euro prin cadrul fi nanciar multianual 
2021 – 2027 al UE și a 29,2 miliarde de euro (14,3 miliarde de euro 
prin granturi și restul prin împrumuturi) în cadrul Mecanismului de 
Redresare și Reziliență. Deocamdată, se afl ă în curs elaborarea și 
adoptarea actelor legislative și aplicarea măsurilor stabilite în sferele 
instituționale centrale și locale. Sperăm că, astfel, se vor crea premi-
sele strict necesare pentru o reală depășire a efectelor crizei multiple 
cu care ne confruntăm, precum și revenirii la normalitate, sub semnul 
unor progrese notabile la scara întregii societăți românești. (T.B.)

Singura certitudine:
incertitudinea

Jurnal de bordJurnal de bord

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a decis, 
la începutul anului 2022, înfi inţarea, la nivelul Admi-
nistraţiei Prezidenţiale, a unui grup de lucru pe tema 
Combaterea schimbărilor climatice: o abordare inte-
grată. „Această iniţiativă face parte din angajamentul 
Preşedintelui României de a se implica în 
efortul naţional de combatere a schimbări-
lor climatice şi de consolidare a politicilor 
aplicabile acestui domeniu“, se menționează 
într-un comunicat al Președinției.

Grupul de lucru va reuni experţi naţio-
nali şi internaţionali, membri de prestigiu ai 
comunităţii academice din ţară şi din afara 
ei, reprezentanţi ai instituţiilor publice, ai mediului 
non-guvernamental, fi nanciar şi economic, cu experi-
enţă solidă privind schimbările climatice.

Primul obiectiv al grupului de lucru constă în ela-
borarea unui cadru de abordare integrată a schimbărilor 

climatice la nivelul ţării noastre. Astfel, vor fi  identifi ca-
te o serie de priorităţi-cheie pentru România în comba-
terea schimbărilor climatice, pe termen mediu şi lung.

Rezultatele consultărilor din grupul de lucru vor 
fi  prezentate constant publicului şi înaintate Guver-

nului pentru a contribui la fun-
damentarea strategiilor şi pla-
nurilor naţionale privind schim-
bările climatice, care trebuie 
fi nalizate de Guvern în perioada 
2022 – 2023.

„Efectele schimbărilor cli-
matice sunt din ce în ce mai vi-

zibile la nivelul României şi la nivel internaţional, fi e 
că este vorba de valuri de căldură intensă, de secetă 
care distruge producţia agricolă, de inundaţii sau 
de ameninţări la adresa biodiversităţii provocate de

(Continuare în pag. 2)

Grup de lucru pe tema „Combaterea schimbărilor 
climatice: o abordare integrată“, creat la nivelul 

Administrației Prezidențiale

Strategia fi scal-bugetară (2022 – 2024) dată publicității la fi nalul anului trecut reprezintă documentul 
ofi cial, de bază, care conține estimări privind evoluțiile economico-sociale, începând cu anul 2022, temă de 
interes major pentru toți cetățenii țării. Prevederile la care ne vom referi, în continuare, conturează parametrii 
de timp și spațiu în care comunitatea inginerească își va desfășura activitatea în anul în curs.

Punctul forte al documentului pe care îl prezentăm îl constituie evidențierea politicilor publice care iau 
în considerare problemele economice actuale, formulate în contextul angajamentelor asumate prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Se au în vedere, în principal, acțiunile anti-pandemie:

▪ Relaxarea graduală a măsurilor de înlăturare a efectelor crizei 
pandemice generate de COVID-19, pe măsură ce riscurile la adresa 
sănătății se diminuează și redresarea economică devine robustă. Astfel, 
se vor crea premisele pentru menținerea și susținerea unui nou cadru de 
dezvoltare durabilă, justă și intruzivă, care să asigure o tranziție ecologică 
efi cientă, suportabilă social și axată pe competitivitate, inovație și 
decarbonizare, în condițiile asigurării unei fi nanțări corespunzătoare a 
schemelor de ajutor de stat în vederea sprijinirii mediului de afaceri;

▪ Realizarea graduală a consolidării fi scale prin măsuri care să 
permită atingerea țintei de defi cit prevăzută de regulamentele europene 
până la sfârșitul orizontului de prognoză, respectiv anul 2024. În acest fel, se va contribui la diminuarea 
infl ației, a ratelor dobânzilor, a defi citului comercial și de cont curent, a balanței de plăți, în condițiile stabilității 
cursului valutar al leului;

▪ Reforma, prioritizarea și programarea multianuală a investițiilor publice într-o manieră profesionistă 
și transparentă, cu efect multiplicator și aport direct la formarea brută de capital fi x, prin accesarea fondurilor 
europene aferente cadrului fi nanciar 2021 – 2027 și a celor care vizează Mecanismul de Redresare și Reziliență. 

(Continuare în pag. 6)

Perspective 2022: priorități, obiective, proiecte

Începutul de an, sub semnul trecerii la aplicarea unor decizii majore 
privind redresarea și reziliența economiei românești (pag. 4 – 5)

(Sursa: Adobe Stock)
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(Urmare din pag. 1)
incendiile de vegetaţie. În 2021, ţara noas-
tră s-a confruntat cu un număr record de 
avertizări de vreme severă imediată (cod 
roşu) emise de Administraţia Naţională de 
Meteorologie, iar specialiştii avertizează că 
acestea vor deveni tot mai frecvente în con-
textul schimbărilor climatice“, se subliniază 
în comunicat. 

Grupul Interguvernamental privind 
Schimbările Climatice al ONU a publicat în 
vara anului trecut noi date care indică acce-
lerarea schimbărilor climatice şi nevoia de 

acţiune fermă. Ca răspuns la aceste evolu-
ţii, la conferinţa globală privind schimbările 
climatice de la Glasgow, COP26, din no-
iembrie 2021, statele şi-au luat angajamen-
te suplimentare de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră. Aceste angajamente 
vor necesita implementarea de noi măsuri şi 
politici de reducere a emisiilor. La nivelul 
Uniunii Europene, este în prezent discutat 
şi negociat Pachetul Fit for 55, care conţine 
o serie de măsuri menite să reducă emisiile 
până în 2030. „Traversăm, aşadar, o perioa-
dă de reajustare a priorităţilor şi politicilor 

climatice internaţionale şi europene, la care 
România este parte. Tranziţia verde poate 
genera pentru România şi români nu numai 
un mediu curat şi sănătos, prevenirea unor 
fenomene meteo extreme şi a unor dezas-
tre naturale asociate, dar şi acces larg la 
energie curată, creştere economică verde şi 
noi locuri de muncă. Pentru a benefi cia de 

efectele pozitive ale tranziţiei verzi, trebuie 
să armonizăm varii interese în cadrul unei 
abordări integrate, ghidate de ştiinţă şi ex-
pertiză, ca răspuns la COP26 şi la Pachetul 
Fit for 55. Grupul de lucru înfi inţat la nive-
lul Administraţiei Prezidenţiale este menit 
să susţină acest demers naţional“, se mai 
precizează în comunicat.

ANM: În 2021, a continuat tendința de creștere 
a temperaturii aerului în România

Anul 2021 a înregistrat o temperatură 
medie anuală de 10,90 grade C, abaterea 
termică fi ind de 0,69 grade C faţă de media 
consemnată în perioada 1981 – 2020, ceea 
ce confi rmă tendinţa evidentă de creştere 
a temperaturii aerului din ultimele dece-
nii, potrivit unui comunicat al Adminis-
traţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), 
instituție afl ată în subordinea Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor. „În interva-
lul 2012 – 2021, anomaliile termice pozitive 
au fost cuprinse între 0,69 grade C (2021) şi 
1,92 grade C (2019), aceasta fi ind cea mai 
călduroasă perioadă de 10 ani consecutivi 
din istoria măsurătorilor meteorologice, 
fapt pus pe seama încălzirii climei. În ordine 
descrescătoare, cei mai calzi ani din perioa-
da 2012 – 2021 au fost: 2019, 2020, 2015, 
2007, 2018, 2014, 1994, 2009, 2013, 2012 
şi 2021“, se menționează în comunicat.

În vara anului 2021, a fost emis cel mai 
timpuriu cod roşu de caniculă în ţara noas-
tră, în intervalul 24 – 25 iunie, pentru șapte 
judeţe din vestul ţării. La Timişoara s-a înre-
gistrat cea mai mare valoare a temperaturii 
maxime, respectiv 39,0 grade C, la 24 iunie 
2021, depăşindu-se astfel recordul anterior 
înregistrat în ultima decadă a unei luni iunie 
(38,4 grade C la 30 iunie 1938).

Iulie 2021 a fost a treia cea mai cal-
dă „lună a lui Cuptor“ din ultimii 60 de ani, 
cele mai călduroase zile fi ind 28 şi, respec-

tiv, 29 iulie, când, la Băile Herculane, s-au 
înregistrat 40,1 grade C la 28 iulie, iar la Ca-
lafat, 40,0 grade C la 29 iulie 2021.

Şi prima jumătate a lunii august 2021 
a înregistrat numeroase recorduri de tempe-
ratură, fi ind, de altfel, a doua cea mai caldă 
din ultimii 60 de ani și cea mai secetoasă pe-
rioadă. Cele mai mari valori de temperatură 
au atins 40,4 grade C la Bechet 
şi 41,1 grade C la Calafat la 1 
august, iar la 2 august, 40,1 gra-
de C la Bechet, 40,2 grade C la 
Giurgiu şi 40,4 grade C la Zim-
nicea. De asemenea, în interva-
lul 15 iunie – 16 august 2021, 
la Calafat s-au înregistrat 36 zile 
caniculare (cu temperaturi ma-
xime mai mari de 35 grade C), 
din care 21 zile, adică 3 săptămâni, au fost 
consecutive (26 iulie – 16 august). „Se obser-
vă, astfel, faptul că valurile de căldură sunt 
tot mai persistente pe teritoriul ţării noastre, 
tendinţa de creştere a numărului de zile con-
secutive cu temperaturi caniculare fi ind evi-
dentă îndeosebi în regiunile din sudul, estul şi 
vestul ţării“, se precizează în comunicat.

Din punct de vedere al regimului de 
precipitaţii, anul 2021 a înregistrat o can-
titate medie de 705,2 l/mp, ceea ce sem-
nifi că în medie un regim anual optim pen-
tru agricultură, însă, începând din a doua 
parte a verii şi în lunile de toamnă, seceta 

pedologică a fost puternică, defi citele cele 
mai mari de apă înregistrându-se în zona 
Moldovei.

Anul 2021 a confi rmat, de asemenea, 
faptul că intensitatea precipitaţiilor a avut va-
lori mai mari, îndeosebi pe intervale de timp 
scurte în lunile de primăvară sau vară. Cele 
mai mari cantităţi căzute în 24 de ore s-au în-

registrat în mai 
2021 (181,6 l/mp 
la Stâna de Vale, 
la data de 18 
mai 2021, fi ind 
depăşit recordul 
anterior de 79,8 
l/mp din data 
de 2 mai 2015) 
şi în iulie 2021 

(116,1 l/mp în 20 iulie 2021 la Baraolt, faţă 
de recordul anterior de 96,0 l/mp din 2 iulie 
1975 sau 115,7 l/mp din data de 20 iulie 2021 
la Câmpulung Muscel, comparativ cu recor-
dul anterior de 94,7 l/mp din data de 2 iulie 
1975). Tot la Câmpulung Muscel, la 29 august 
2021, s-a înregistrat cea mai mare cantitate de 
precipitaţii maximă în 24 de ore (104,2 l/mp, 
faţă de 87,2 l/mp la 9 august 1958).

În lunile de iarnă, valorile totale au de-
păşit mediile lunare cu peste 50%. În acest 
context, lunile ianuarie și decembrie din 
2021 au înregistrat chiar recorduri în ceea ce 
priveşte cantitatea medie de precipitaţii luna-

ră la nivel naţional, ianuarie 2021 fi ind a treia 
lună cea mai ploioasă din ultimii 60 de ani 
(după ianuarie 1966 şi 1963), iar decembrie 
2021, a doua (după decembrie 1969).

În contextul încălzirii globale, schim-
bările în regimul climatic din România sunt 
infl uenţate şi de condiţiile regionale. Datele 
arată că schimbările referitoare la tempera-
tură şi precipitaţiile medii apar împreună cu 
modifi cări ale statisticilor fenomenelor mete-
orologice extreme. Astfel, în anul 2021 s-au 
emis cele mai multe alerte meteorologice 
pentru fenomene periculoase la nivel naţio-
nal din ultimii trei ani, şi anume: 2019 – 101, 
2020 – 146 şi 2021 – 167. Avertizări meteoro-
logice generale de cod roşu au fost în număr 
de două, emise în vara 2021, când a fost emis 
şi cel mai timpuriu cod roşu de caniculă, vara 
2021, fi ind a șaptea vară cea mai caldă din ul-
timii 60 de ani în ţara noastră. De asemenea, 
în vara 2021 s-au emis cele mai multe coduri 
roşii de tip nowcasting (fenomene meteo ime-
diate, potențial periculoase, n.r.) comparativ 
cu verile anilor 2019 şi 2020: ▪ 2019: 2114, 
din care 79 de cod roşu; ▪ 2020: 1346, din 
care 153 de cod roşu; ▪ 2021: 1254, din care 
217 de cod roşu, statistică care confi rmă 
faptul că frecvenţa şi intensitatea fenome-
nelor meteorologice periculoase (tempera-
turi extreme, ploi torenţiale generatoare de 
inundaţii, grindină, vijelii etc.) este din ce în 
ce mai mare şi în ţara noastră.

Opiniile publicate în Univers ingineresc aparţin autorilor şi nu reprezintă 
punctele de vedere ale AGIR şi/sau ale redacţiei. Potrivit legii, responsabilitatea 
pentru conţinutul articolelor aparţine autorilor sau sursei citate.

Grup de lucru pe tema „Combaterea schimbărilor climatice: 
o abordare integrată“, creat la nivelul Administrației Prezidențiale

APIA: Vânzarea autoturismelor „verzi“ s-a dublat, în 2021; 
cota de piață a acestui segment a crescut de 2,2 ori

Înmatriculările de autoturisme eco-
logice (electrice 100% şi hibride plug-in), 
precum şi full 
hybrid, s-au du-
blat în România, 
în cursul anului 
2021, iar cota de 
piaţă a ajuns la 
15,5%, de 2,2 ori 
mai mare raportat 
la anul precedent, 
arată datele Asoci-
aţiei Producători-
lor şi Importatorilor de Automobile (APIA). 

Conform APIA, anul trecut, cota de piaţă de 
autoturismelor „verzi“ era de 7,1%. 

Potr ivi t 
sursei citate, 
la fel ca în 
2020, când, 
deşi s-a înre-
gistrat o scă-
dere a achi-
ziţiilor de au-
toturisme în 
general, cele 
p r i e t e n o a -

se cu mediul au performat, în anul 2021, 

achiziţiile din această categorie s-au dublat 
(+109,1%), de la an la an. În acest context, 
este de remarcat creşterea importantă a 
autoturismelor plug-in hybrid (+178,9%), 
raportat la perioada de referinţă. 

Pe de altă parte, datele APIA arată 
că, la nivel general, înmatriculările de au-
toturisme au scăzut cu 4,1%, în 2021 faţă 
de anul precedent, marjă în care vehiculele 
comerciale uşoare şi minibuse au înregistrat 
un salt de 15,2%, iar vehiculele grele şi au-
tobuzele o creştere de 32,9%. De altfel, din 
totalul pieţei, autoturismele reprezintă apro-
ximativ 82%. 

În funcţie de tipul de combustibil al 
autoturismelor înmatriculate, ponderea au-
toturismelor pe benzină a înregistrat o scă-
dere de 0,3 puncte procentuale faţă de pe-
rioada similară din anul anterior, ajungând 
la 65,7%. În acelaşi timp, autoturismele cu 
motoare diesel înregistrează un recul de 8,1 
puncte procentuale de la un an la altul, cu o 
cotă de 18,8% din total. 

Cele mai multe achiziţii de autoturisme 
în cele 12 luni din 2021 au fost realizate de 
către persoanele juridice, care acoperă 54% 
din totalul achiziţiilor de autoturisme, restul 
de 46% fi ind în dreptul persoanelor fi zice.

Foto: Ion Marin
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Comisia Europeană (CE) și Ofi ciul 
Uniunii Europene pentru Proprietate In-
telectuală (EUIPO) au lansat noul Fond 
pentru IMM-uri al UE, care oferă vouchere 
IMM-urilor cu sediul în UE pentru a le ajuta 
să își protejeze drepturile de proprietate in-
telectuală, precizează Executivul comunitar, 
într-un comunicat. „Acesta este cel de-al doilea 
Fond pentru IMM-uri al UE, care are rolul de a 
sprijini IMM-urile în redresarea în urma pande-
miei de COVID-19 și în tranziția verde și di-
gitală pentru următorii trei ani (2022 – 2024)“, 
se menționează în comunicat.

Fondul pentru 
IMM-uri al UE, cu un 
buget de 47 milioane 
euro, va oferi sprijin 
pentru: ♦ rambursa-
rea a 90% din taxele 
percepute de statele 
membre pentru servi-
ciile de prediagnoză 
privind proprietatea 
intelectuală (IP Scan), 
care oferă o evaluare amplă a nevoilor în ma-
terie de proprietate intelectuală ale IMM-ului 
solicitant, ținând seama de potențialul inovator 
al activelor sale necorporale; ♦ rambursarea a 
75% din taxele percepute de ofi ciile pentru pro-
prietate intelectuală (inclusiv ofi ciile naționale 
pentru proprietate intelectuală, Ofi ciul Uniunii 

Europene pentru Proprietate Intelectuală și 
Ofi ciul Benelux pentru Proprietate Intelectu-
ală) pentru înregistrarea mărcilor și a dese-
nelor și modelelor industriale; ♦ rambursarea 
a 50% din taxele percepute de Organizația 
Mondială a Proprietății Intelectuale pentru 
obținerea protecției internaționale a mărcilor 
și a desenelor și modelelor industriale; ♦ ram-
bursarea a 50% din taxele percepute de ofi ciile 
naționale de brevete pentru înregistrarea bre-
vetelor în 2022; ♦ începând cu 2023, ar putea fi  
acoperite și alte servicii, de exemplu, rambur-
sarea parțială a costurilor aferente cercetării de 

anterioritate pre-
alabile depunerii 
cererii de brevet și 
a costurilor aferen-
te cererii de brevet; 
consultanță privată 
în materie de pro-
prietate intelec-
tuală facturată de 
avocați specializați 
în proprietate in-

telectuală (pentru înregistrarea brevetelor, 
contracte de licență, evaluarea proprietății in-
telectuale, costuri de soluționare alternativă a 
litigiilor etc.).

Reprezentanții CE subliniază că 
IMM-urile au nevoie de un set fl exibil de 
instrumente privind proprietatea intelectu-

ală și de fi nanțare rapidă pentru a-și pro-
teja inovațiile, context în care, pentru pri-
ma dată, noul Fond pentru IMM-uri al UE 
acoperă în prezent și brevetele. Contribuția 
fi nanciară a Comisiei, în valoare de 2 mi-
lioane euro, va fi  dedicată în totalitate ser-
viciilor legate de brevete. De exemplu, un 
IMM ar putea solicita rambursarea taxei 
de înregistrare pentru a-și breveta invenția 
într-un stat membru.

Fondul pentru IMM-uri va fi  gestionat 
de EUIPO prin cereri de propuneri. Prima 
cerere de propuneri a fost lansată pe site-ul 
EUIPO.

Pentru a asigura un tratament echitabil și 
egal al potențialilor benefi ciari, precum și pen-
tru a garanta o gestionare efi cientă a acțiunii, 
cererea de granturi va fi  deschisă pe parcursul 
perioadei 2022 – 2024. Cererile vor fi  exami-
nate și evaluate pe baza criteriului „primul in-
trat, primul ieșit“. IMM-urile fără experiență 
în domeniul proprietății intelectuale sunt 
încurajate să solicite mai întâi un serviciu de 
prediagnoză privind proprietatea intelectuală 
și numai ulterior celelalte servicii.

În cadrul Zilelor europene ale industriei 
(care se vor desfășura în perioada 8 – 11 fe-
bruarie 2022), o sesiune specială va fi  dedica-
tă Fondului pentru IMM-uri, în cadrul căreia 
IMM-urile vor avea posibilitatea să adreseze 
întrebări experților care gestionează Fondul 

și să primească un ghid practic cu privire la 
modul de depunere a cererilor pentru diferite-
le servicii. Sesiunea specială este programată 
pentru 11 februarie 2022. Ea poate fi  urmărită 
de la distanță prin abonarea la Zilele europene 
ale industriei.

Reamintim că, în noiembrie 2020, CE 
a publicat Planul de acțiune privind pro-
prietatea intelectuală pentru a consolida 
reziliența și redresarea economică a UE. 
Printre prioritățile Planului de acțiune, Co-
misia s-a angajat să promoveze utilizarea și 
implementarea efi cace a instrumentelor de 
proprietate intelectuală, în special de către 
IMM-uri. Concret, Comisia a oferit sprijin 
fi nanciar IMM-urilor afectate de criza provo-
cată de pandemia de COVID-19, ajutându-le 
să-și gestioneze portofoliile de PI, precum și 
să treacă la tehnologiile verzi și digitale. În 
2021, Comisia, împreună cu EUIPO, a lansat 
primul Fond pentru IMM-uri al UE, care ofe-
ră servicii de rambursare a costurilor legate 
de serviciile de prediagnoză privind proprie-
tatea intelectuală și a costurilor naționale de 
înregistrare a mărcilor și desenelor și mode-
lelor industriale. 6,8 milioane euro din acest 
buget au fost folosite de 12 989 IMM-uri din 
toate cele 27 de state membre. În total, în pri-
mul an al Fondului pentru IMM-uri inițial, au 
fost furnizate 28 065 de servicii, ceea ce arată 
că acțiunea s-a dovedit a fi  foarte reușită.

Fond de 47 milioane de euro pentru protejarea 
proprietății intelectuale a IMM-urilor din UE

Eurostat: Numărul cercetătorilor a crescut în statele 
membre ale UE, în ultimul deceniu, cu excepția României
Numărul cercetătorilor în Uniunea Eu-

ropeană angajaţi cu normă întreagă (FTE) a 
crescut în ultimii ani, în 2020 ajungând la 1,89 
milioane, cu 546 000 mai mulţi decât în 2010, 
arată datele publicate de Ofi ciul European de 
Statistică (Eurostat). În perioada 2010 – 2020, 
numărul cercetătorilor aproape s-a dublat în 
Grecia şi Ungaria, totalizând 41 800 şi, re-
spectiv, 42 000 anul trecut. Tendinţa este simi-
lară în Polonia, unde erau 124 400 cercetători 
în 2020, cu 59 900 mai mulţi decât în 2010. 
Rate de creştere relativ ridicate s-au înregis-
trat şi în Olanda (89%), Malta (69%), Cipru 
(67%) şi Irlanda (66%), în timp ce singurul 
stat membru care a raportat o scădere (7%) a 
numărului cercetătorilor a fost România. 

În UE, cei mai mulţi cercetători lu-
crau anul trecut în sectorul întreprinderilor 
(55%), educaţiei superioare (33%) şi secto-
rul guvernamental (11%). 

În restul lumii, numărul cercetătorilor 
în China (excluzând Hong Kong) a ajuns 
la 2,11 milioane în 2019, pe locul doi fi ind 
Statele Unite, cu 1,55 milioane de cercetă-
tori (datele din 2018), sub numărul total de 
cercetători din UE, în 2020. 

În perioada 2010 – 2019, numărul cer-
cetătorilor în Turcia a crescut de peste două 
ori, ajungând la 135 500. Şi Coreea de Sud a 
înregistrat o creştere rapidă a numărului cerce-
tătorilor (63%), până la 430 700. Tendinţa de 
creştere rapidă se constată şi în China (74%, 

datele din 2019). În Statele Unite, rata de creş-
tere a fost de 30% (datele din 2018), mai redu-
să decât în UE, unde numărul cercetătorilor a 
crescut cu 41%. 

În contrast, în pe-
rioada 2010 – 2019, 
numărul cercetătorilor a 
scăzut cu 9% în Rusia şi 
a urcat cu 4% în Japonia. 

Alte date recente 
ale Eurostat arată că sta-
tele membre ale Uniunii 
Europene (UE) au chel-
tuit aproximativ 311 miliarde de euro pen-
tru cercetare şi dezvoltare (R&D) în 2020, 
echivalentul a 2,3% din PIB, pe ultimul loc 

în rândul acestor ţări fi ind România, care 
anul trecut a alocat pentru acest domeniu doar 
0,47% din PIB. În timp ce Belgia şi Suedia au 

alocat, anul trecut, 3,5% 
din PIB pentru cerce-
tare, urmate de Austria 
(3,2%) şi Germania 
(3,1%), un număr de 
şase state membre alocă 
mai puţin de 1% din PIB 
pentru cercetare şi dez-
voltare: Cipru, Bulgaria 
şi Slovacia (toate cu 

aproximativ 0,9% din PIB), Malta şi Letonia 
(ambele cu 0,7% din PIB) şi România (0,47% 
din PIB). 

Expoziție inedită realizată de studenții arhitecți de la UPT
Biblioteca Universităţii Politehnica 

Timişoara a găzduit, la 10 ianuarie 2022, 
vernisajul unei expoziţii inedite realizate de 
studenţii Facultăţii de Arhitectură şi Urba-
nism – EXPO FABRICAŢIE DIGITALĂ, 
alcătuită din lucrările realizate prin impri-
mare 3D ale studenţilor de la specializarea 
Mobilier şi Amenajări Interioare şi ale stu-
denţilor masteranzi la programul Tendinţe, 
materiale şi tehnologii noi în arhitectura 
de interior. Proiectele prezentate, care au 
avut rolul de a-i familiariza pe studenţi cu 
tehnologiile şi echipamentele de imprimare 
3D, reunesc două tipuri de exerciţii dezvol-
tate pe parcursul semestrului I al acestui an 
universitar, potrivit unui comunicat al UPT. 

Primul exerciţiu este elaborat de stu-
denţii de la ciclul licenţă, specializarea Mo-
bilier şi Amenajări Interioare, din anul III 
de studii, în cadrul disciplinei Proiectare 
asistată de calculator. În cadrul disciplinei, 
la partea teoretică, studenţii s-au familiari-
zat cu uneltele de modelare digitală pe care 
le-au aplicat în scopul generării unui obiect 
de tip vază. Proiectele prezentate au la bază 
operaţii de modelare digitală parametrică 
prin intermediul unor defi niţii geometrice 
cu variabile care permit explorarea formei 
într-un mod rapid şi efi cient, oferind posi-
bilitatea investigării şi determinării unui nu-
măr considerabil de iteraţii formale. Expo-
ziţia reuneşte 30 de proiecte prezentate prin 

parte ilustrativă, însoţită de modelul fi zic al 
geometriei. 

Exerciţiul al doilea este elaborat de stu-
denţii masteranzi înscrişi în anul I de studii la 
programul Tendinţe, materiale şi tehnologii 
noi în arhitectura de interior, în cadrul dis-
ciplinei opţionale Modelare 3D avansată şi 
fabricaţie digitală. Cursul de modelare 3D 
s-a bazat pe experimentarea în cadrul orelor 
a diferitelor metode de construcţie în 2D și 
3D, realizând exerciţii practice împreună cu 
studenţii, trecând progresiv de la construcţii 
de volume simple, cu suprafeţe drepte, la con-
strucţii complexe, cu suprafeţe curbe. În urma 
acestor exerciţii, tema fi nală a fost stimularea 
creativităţii şi punerea în practică a metodelor 

de construcţie învăţate pentru crearea unor 
piese de mobilier, obiecte decorative sau func-
ţionale specifi ce arhitecturii de interior. Aceste 
piese create au fost transpuse în realitate cu 
ajutorul printului 3D. Astfel, studenţii au învă-
ţat paşii necesari procesului de imprimare 3D, 
şi anume: creare model digital, salvare model 
în format STL, importare fi şier în program 
(slicer) şi generare G-code, pregătire impri-
mare 3D şi post-procesare. Expoziţia reuneşte 
21 de proiecte prezentate prin parte ilustrativă 
însoţită de modelul fi zic al obiectelor. 

Expoziţia poate fi  vizitată până la 16 fe-
bruarie 2022, în holul central al Bibliotecii 
UPT, în intervalul orar de funcţionare a in-
stituţiei.

(Sursa: Adobe Stock)

(Sursa: Adobe Stock)

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/un-fond-valoare-de-47-de-milioane-eur-menit-sa-protejeze-proprietatea-intelectuala-imm-urilor-din-ue-2022-01-10_ro
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/un-fond-valoare-de-47-de-milioane-eur-menit-sa-protejeze-proprietatea-intelectuala-imm-urilor-din-ue-2022-01-10_ro
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/un-fond-valoare-de-47-de-milioane-eur-menit-sa-protejeze-proprietatea-intelectuala-imm-urilor-din-ue-2022-01-10_ro
https://ec.europa.eu/info/policies/business-and-industry/eu-industry-days_en
https://ec.europa.eu/info/policies/business-and-industry/eu-industry-days_en
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Începutul de an, sub semnul tr
majore privind redresarea și re

CFR SA a transmis către SEAP, în vederea verifi cării 
și validării, documentația de atribuire aferentă proiectării 
și execuției celui de al doilea proiect major, fi nanțat din 
PNRR – „Electrifi carea şi reabilitarea liniei de cale ferată 
Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor“. Potrivit unui 
comunicat al companiei, valoarea obiectivului de investiții, 

conform indicatorilor tehnico-economici, este de 7,977 mi-
liarde lei fără TVA.

Proiectarea și execuția lucrărilor se face pe patru loturi, deli-
mitate geografi c, respectiv: ▪ Lot 1 Cluj-Napoca – Aghireş; ▪ Lot 2 
Aghireş – Poieni; ▪ Lot 3 Poieni – Aleşd; ▪ Lot 4 Aleşd – Frontierǎ 
Ungaria.

Programul investițional pentru dezvoltarea infrastructu-
rii de transport pentru perioada 2021 – 2030 a fost aprobat de 
Guvern la fi nalul anului trecut, odată cu adoptarea HG pentru 
modifi carea și completarea HG nr. 666/2016 pentru aprobarea 
documentului strategic Master Planul General de Transport al 
României. Potrivit Ministerului Transporturilor și Infrastructu-
rii (MTI), demersul este parte a jaloanelor asumate de România 
în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență până în 
31 decembrie 2021, fi ind, în același timp, o condiție favorizantă 
pentru aprobarea noului cadru fi nanciar multi-anual 2021 – 2027.

„În contextul politicii europene în domeniul transporturi-
lor, care prevede realizarea unei rețele europene integrate, ori-
entată spre dezvoltarea unei rețele centrale, cu termen de fi na-
lizare 2030 (TEN-T Core) și a unei rețele globale ce va susține 
rețeaua centrală, cu termen de fi nalizare 2050 (TEN-T Com-
prehensive), România trebuie să crească efi ciența investițiilor 
în infrastructura de transport atât de interes european, cât și 
de interes național orientate spre dezvoltarea conectivității 
naționale și internaționale, precum și creșterea accesibilității 
tuturor regiunilor României la oportunitățile Pieței Unice. Lip-
sa unei coerențe în planifi care la nivel național reprezintă un 
obstacol care împiedică realizarea investițiilor în infrastructura 
de transport din România, prin urmare, dezvoltarea unui cadru 
strategic stabil în sectorul transporturilor reprezintă o necesita-
te la care acest Program își propune să răspundă în mod adec-
vat și efi cient printr-o foaie de parcurs cu obiective clare“, se 
precizează într-un comunicat al MTI.

Din punctul de vedere al abordării politicilor europene și 
naționale, Programul investițional reprezintă corelarea a trei arii 
majore de interes pentru perioada 2021 – 2030, referitoare la re-
cuperarea defi citului de infrastructură de bază la nivel național pe 
toate domeniile de transport, dar mai ales în sectorul de transport 
rutier, aplicând politicile și standardele UE referitoare la rețelele 
transeuropene de transport, îndeosebi în cadrul sectorului fero-
viar, cu respectarea țintelor de înverzire a sectorului de transport 
stabilite în cadrul Pactului Ecologic European și a pachetului Fit 
for 55, mai ales în ceea ce privește sectorul rutier.

În acest sens, măsurile, investițiile individuale, precum 
și metodologia de prioritizare a proiectelor din acest program 
sunt ghidate și condiționate de cele trei domenii majore de in-
teres menționate anterior. Potrivit MTI, „odată cadrul politic 
european și național setat, prezentul Program descrie pentru 
fi ecare sector de transport situația existentă, principalele ne-
voi de dezvoltare, identifi carea proiectelor de investiții, me-
todologia de prioritizare, bugete și calendar de implementare, 
precum și aspectele legate de guvernanța sectorului, operarea 
și întreținerea infrastructurii nou create, siguranță și tehnolo-

gii de management al trafi cului, precum și, nu în ultimul rând, 
aspecte privind protecția mediului și adaptarea climatică“.

La baza dezvoltării componentelor din capitolele strate-
gice sectoriale a stat utilizarea modelelor de trafi c naționale 
gestionate la nivelul MTI și al Centrului de Studii Tehnice 
Rutiere și Informatică (CESTRIN), precum și cooperarea cu 
experții Băncii Europene de Investiții în cadrul asistențelor 
tehnice JASPERS și PASSA.

Abordările strategice sectoriale refl ectă gândirea euro-
peană de stabilire a diferite paliere de importanță în cadrul 
rețelelor de transport, astfel încât, pentru fi ecare sector, Pro-
gramul prezintă o ierarhizare a importanței strategice la nivel 
de rețele primare, secundare și terțiare, după caz. De aseme-
nea, Programul investițional atinge aspectele integrării tipa-
relor de călătorie de lung parcurs cu cele de scurt parcurs în 
special în nodurile urbane importante ale României.

Programul acoperă nevoile integrale de dezvoltare a in-
frastructurii de transport din România și prevede necesitatea 
realizării a 6624,1 km de rețea rutieră (autostrăzi, drumuri 
expres, transregio, variante ocolitoare) din care 2900,5 km 
aferenți rețelei primare și 3723,6 km aferenți rețelei secun-
dare. În ceea ce privește rețeaua feroviară, programul vizează 
realizarea a 3274,8 km de cale ferată aferenți rețelei primare 
și 1228 km aferenți rețelei secundare.

Din perspectiva sumelor prevăzute în cadrul fi nanci-
ar dezvoltat de acest Program, este importantă asigurarea 
capacității de cheltuire a acestor fonduri și, de aceea, Pro-
gramul cuprinde prevederi cu privire la creșterea capacității 
administrative și a cooperării interinstituționale pentru asigu-
rarea unui parcurs efi cient al proiectelor prioritizate.

În concluzie, Programul investițional pentru dezvoltarea in-
frastructurii de transport din România pe perioada 2021 – 2030 re-
prezintă o actualizare a Master Planului de Transport al României 
aprobat în 2016, nemodifi când aspectele importante ale acestuia, 
dar folosindu-se de experiența obținută la nivelul Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii și al benefi ciarilor acestuia, vi-
zează un parcurs efi cient al proiectelor astfel încât la fi nele deca-
dei să se recupereze o mare parte din decalajul de dezvoltare față 
de celelalte state membre ale UE, precum și o participare activă 
la modernizarea conectivității europene și introducerea noilor 
tehnologii sustenabile.

Reamintim că Master Planul General de Transport al 
României analizează obiectivele majore ale sistemului naţio-
nal de transport. Prin urmare, acesta constituie un instrument 
strategic de planifi care a intervenţiilor majore (proiecte şi alte 
acţiuni) ce sunt semnifi cative pentru obiectivele de transport 
la scară naţională.

Demarajul în 2022 se caracterizează și prin axarea întregii activități economico-sociale pe baza unor d
inginerească din țara noastră, spre rezolvarea unor cerințe actuale și strategice ale dezvoltării durabile a Româ
legală și instituțională care le va permite să-și îndeplinească, în condiții mai bune, propriile deziderate și obiec

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 
Energiei (ANRE) a elaborat un set de instrucţiuni pentru ca 
strategiile oraşelor de alimentare cu energie termică să fi e 
unitare la nivel naţional, potrivit unui comunicat al instituției. 
Astfel, a fost aprobat Ordinul preşedintelui ANRE nr. 146 
pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind principiile, conţinutul şi în-
tocmirea strategiilor locale pentru 
serviciul de alimentare cu energie 
termică a populaţiei. 

De asemenea, autorităţile ad-
ministraţiei publice locale ori aso-
ciaţiile de dezvoltare comunitară, 
după caz, atât cele care au, cât şi 
cele care nu au sistem de alimen-
tare centralizată cu energie termică 
(SACET) al localităţii sau al aso-
ciaţiei de dezvoltare comunitară, 
vor reactualiza strategiile locale 
ale serviciului de alimentare cu energie termică a populaţiei. 

Instrucţiunile creează un cadru unitar de elaborare a 
strategiilor locale de alimentare cu energie termică a popu-
laţiei din localităţile României, în ceea ce priveşte princi-
piile care stau la baza strategiilor, regulile de întocmire şi 

A fost aprobat Programul investițional 
pentru dezvoltarea infrastructurii de 

transport pentru perioada 2021 – 2030
Guvernul a aprobat o OUG pentru modifi carea și com-

pletarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canali-
zare nr. 241/2006, act normativ care reprezintă prima refor-
mă stabilită în Planul Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR) pentru sectorul de apă și apă uzată. „România are 
la dispoziție în anii următori, prin PNRR, 968 milioane euro 
pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă 
uzată și pentru accelerarea accesului populației la servi-
cii de calitate conform 
directivelor europene. 
Accesarea acestor sume 
importante depindea 
însă de îndeplinirea unei 
condiționalități până la 
sfârșitul anului 2021, 
prin care țara noastră tre-
buia să își consolideze 
cadrul de reglementare 
în acest sector. Mă bucur 
să anunț că, prin adoptarea acestei OUG, condiționalitatea 
asumată de România este îndeplinită. Noile modifi cări le-
gislative vizează reducerea, până la eliminare, a poluării cu 
ape uzate menajere și se referă la asigurarea sustenabilității 
fi nanciare a infrastructurii de apă și canalizare, precum și la 
creșterea gradului de racordare la sistemele publice de ali-
mentare cu apă și canalizare existente. În plus, am avut în 
vedere reglementarea sistemelor individuale adecvate și sta-

Condițional
OUG privind servic

cu apă și c

CFR SA a transmis către SEAP documentația 
proiectului de electrifi care și reabilitare pentru linia 
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recerii la aplicarea unor decizii 
eziliența economiei românești
decizii la nivel național, care orientează activitatea unor largi categorii de profesioniști, inclusiv comunitatea 
âniei. În acest mod, programele de acțiune în entitățile de bază ale vieții economice și sociale dispun de o bază 
ctive.

conţinutul acestora; categoriile de informaţii şi date primare 
necesare pentru analiza şi evaluarea soluţiilor de alimentare 
cu energie termică a populaţiei. 

Aplicarea acestor instrucţiuni va conduce la unifi carea 
concepţiei privind strategia de alimentare cu energie ter-

mică a populaţiei la 
nivelul tuturor unită-
ţilor administrativ-te-
ritoriale din România, 
crearea premiselor 
favorabile pentru în-
fiinţarea/dezvoltarea 
unor sisteme de ali-
mentare centralizată 
cu energie termică 
prin care să fi e asi-
gurat un serviciu 
public viabil, efi ci-
ent şi competitiv de 

alimentare cu energie termică a populaţiei din localităţile 
României şi asigurarea condiţiilor de îndeplinire a tuturor 
obligaţiilor României, în calitate de stat membru al Uniu-
nii Europene, în ceea ce priveşte implementarea sistemelor 
efi ciente de încălzire şi răcire urbană. 

În centrul atenției: modernizarea 
transportului feroviar 
♦ Se are în vedere, între altele, creșterea trafi cului 
de marfă și a numărului de călători pe calea ferată, 
cu 25% până în 2026
Executivul a aprobat, prin Hotărâre de Guvern, Progra-

mul de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și 
transferul modal către calea ferată al fl uxurilor de transport 
de călători și marfă, act normativ care constituie una dintre 
țintele asumate în cadrul PNRR pentru fi nalul anului 2021.

Reamintim că, la sfârșitul lunii septembrie 2021, a fost 
aprobat Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 
al României, document ce prevede un set de reforme și de 
investiții prioritizate în baza unor criterii menite să asigure 
accesibilitatea și conectivitatea, elemente-cheie pentru dez-
voltarea economică și socială. În cadrul PNRR a fost propusă 
reforma „Dezvoltarea infrastructurii feroviare și managemen-
tul trafi cului feroviar“, al cărei obiectiv este de a consolida 
efi ciența și competitivitatea căilor ferate din România.

Potrivit Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 
(MTI), măsura propusă are în vedere: ▪ aprobarea Strategiei de 
dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021 – 2025, punerea în 
aplicare a Programului de acțiune și începerea implementării; 
▪ introducerea unui sistem de efi cientizare a utilizării energiei 
electrice în transportul feroviar; implementarea de noi proce-
duri operaționale de management al trafi cului feroviar, inclusiv 
modernizarea software-ului care susține aceste proceduri; ▪ pro-
movarea unui Plan de acțiune național privind implementarea 
sistemului european de gestionare a trafi cului feroviar (ERTMS).

În procesul de elaborare a PNRR a fost agreată necesitatea 
unui program de acţiune pentru atingerea obiectivelor de reformă 
asumate în ceea ce priveşte creşterea trafi cului feroviar până în 
anul 2026. Acest program include: ▪ un sistem cu indicatori pentru 
prioritizarea investițiilor; ▪ o structură responsabilă cu pregătirea 
proiectului; ▪ măsuri de creștere a trafi cului de marfă feroviar cu 
cel puțin 25% până în 2026 față de 2020; ▪ măsuri specifi ce în ve-
derea atingerii unui obiectiv de creștere a numărului de călători din 
transportul feroviar cu o medie de 25% față de nivelul de referință 
din 2021; ▪ măsuri de creștere a utilizării materialului rulant nou 
achiziționat; ▪ măsuri de transfer al călătorilor de la transportul 
cu autobuze/microbuze la transportul feroviar pe rutele de navetă.

O componentă importantă a acestui program de acţiune se 
referă la implementarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii 
feroviare 2021 – 2025, document aprobat prin HG nr. 985/2020. 
Rolul determinant al implementării acestei strategii în cadrul 
programului de acţiune destinat creşterii masive a trafi cului fe-
roviar este dat de orientarea prevalentă a strategiei spre creşterea 
competitivităţii serviciilor de transport feroviar pe piaţa internă 

a transporturilor de călători şi marfă, în principal prin creşte-
rea performanţelor circulaţiei trenurilor.

În conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi 
naţionale în vigoare, instrumentul prin care se asigură cadrul 
legal de implementare a Strategiei de dezvoltare a infrastruc-
turii feroviare 2021 – 2025 este contractul de activitate şi per-
formanţă al administratorului infrastructurii feroviare pentru 
perioada menționată, contract încheiat cu MTI, în numele 
statului. Acest contract a fost aprobat prin HG nr. 920/2021.

Potrivit MTI, implementarea Strategiei de dezvoltare 
a infrastructurii feroviare 2021 – 2025 reprezintă o condiţie 
necesară, dar nu şi sufi cientă, pentru atingerea obiectivelor de 
reformă asumate prin PNRR în ceea ce priveşte creşterea tra-
fi cului feroviar până în anul 2026. Ca urmare, actul normativ 
despre care relatăm confi gurează sintetic un program de acţiune 
cuprinzător destinat să asigure realizarea cu succes a obiecti-
velor de reformă asumate în ceea ce priveşte creşterea trafi cu-
lui feroviar până în anul 2026. Documentul include: ▪ analiza 
preliminară a obiectivelor de reformă asumate şi identifi carea 
principalelor direcţii de acţiune necesare; ▪ acţiunile necesare 
în vederea implementării cu succes a Strategiei de dezvoltare 
a infrastructurii feroviare 2021 – 2025; ▪ defi nirea unui sistem 
de prioritizare a investiţiilor în infrastructura feroviară, bazat 
pe indicatori şi criterii clare; ▪ acţiunile necesare pentru com-
pensarea handicapului competitiv al transportului feroviar în 
raport cu alte moduri de transport, handicap generat de exter-
nalizarea masivă a costurilor transportului rutier şi a altor mo-
duri de transport; ▪ acţiunile necesare pentru creşterea nivelului 
intrinsec de competitivitate a serviciilor de transport feroviar, 
prin creşterea parametrilor de performanţă şi calitate ai acestor 
servicii, precum şi prin creşterea nivelului de adecvare la ce-
rinţele pieţei. Această categorie include şi acţiunile care exced 
domeniului de aplicabilitate a Strategiei de dezvoltare a infra-
structurii feroviare; ▪ modifi cările legislative necesare pentru a 
asigura fezabilitatea programului de acţiune propus; ▪ defi nirea 
cadrului instituţional adecvat care să asigure implementarea 
programului de acţiune; ▪ stabilirea termenelor şi responsabili-
tăţilor privind realizarea acţiunilor necesare.

Programul de acţiuni include seturi de acţiuni specifi ce 
fi ecărui tip de trafi c vizat, respectiv: trafi cul feroviar de călă-
tori, trafi cul combinat de marfă pe rute terestre care utilizează 
preponderent transportul feroviar, trafi cul feroviar de marfă în 
vagoane izolate.

bilirea condițiilor de descărcare a apelor uzate din acestea 
în resursele de apă, acolo unde, din motive justifi cate, nu se 
pot realiza sisteme de canalizare publice“, a declarat Barna 
Tánczos, ministrul mediului, apelor și pădurilor.

Principalele modifi cări propuse prin OUG se referă 
la: ● autorizarea expresă a Autorității Naționale de Regle-
mentare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice 
(ANRSC) de a reglementa economic serviciile de apă și de 

canalizare; ● obligația operatorilor de apă de sta-
bilire a strategiilor tarifare pe baza unor planuri 
de realizare a serviciului public în condiții de 
efi ciență, pe o perioadă de cinci ani; ● obligația 
autorităților administrației publice locale de a 
ține evidența persoanelor fi zice și juridice care 
nu evacuează apă uzată la rețeaua publică de ca-
nalizare; ● obligația utilizatorilor de a se racorda 
la sistemele publice de canalizare existente, dacă 
nu dețin un sistem individual de colectare și epu-
rare corespunzător; ● caracterul excepțional al 

sistemelor individuale adecvate, în sensul că ar trebui să se 
utilizeze aceste sisteme în situațiile în care sistemele cen-
tralizate nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic și eco-
nomic; ● interzicerea evacuării directe în mediu a apelor 
uzate netratate din sistemele individuale adecvate; ● insti-
tuirea obligativității elaborării, prin act normativ, a criterii-
lor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, 
exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate.

itate PNRR:
ciul de alimentare 
canalizare

rat instrucțiuni 
giile de încălzire 
mânia să fi e unitare

Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți me-
troului din județul Cluj. Astfel, se are în vedere construcția unei 
linii de metrou ușor cu o lungime 21,03 km, cu 19 stații subterane 
și un depou suprateran. Amplasamentul este în județul Cluj, res-
pectiv municipiul Cluj-Napoca și comuna Florești.

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) este de aproa-
pe 10,113 miliarde lei, iar fi nanțarea obiectivului de investiții se 
realizează din fonduri externe nerambursabile (inclusiv PNRR), 
de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor 
şi Infrastructurii, precum și de la bugetul local al UAT Municipiul 
Cluj-Napoca și al UAT Comuna Florești, în limita sumelor aprobate 
anual cu această destinație, precum şi din alte surse legal constituite.

Primăria din Cluj-Napoca a decis să achiziționeze „me-
trouri ușoare“ cu tehnologie „driverless“ (fără personal la 
bord), care vor circula pe linia Floreşti – Piaţa Unirii – Piaţa 

Mărăşti – Bulevardul Muncii / Europa unită / Depou Sopor. 
Linia de metrou va avea o capacitate de transport maximă la 
interval de 90 de secunde de 15 200/21 600 de pasageri pe oră 
şi sens (40 de trenuri pe oră şi sens). 

Potrivit autorităților, obiectivul de investiții are în vede-
re: ▪ îmbunătățirea atractivității sistemului de transport public 
durabil metropolitan în vederea accesării rapide a oportunităților 
socio-economice din zona afl ată pe axa est-vest a municipiu-
lui Cluj-Napoca; ▪ creșterea economică și a gradului de ocupa-
re a forței de muncă prin asigurarea unei capacități de transport 
îmbunătățite pentru deservirea axei est-vest a zonei metropolitane; 
▪ reducerea impactului activităților de transport (poluarea aerului 
și zgomotul) asupra mediului în cadrul zonei, prin asigurarea unei 
axe de transport durabil care să contribuie la redistribuția mo-
dală de la transportul cu autoturismul personal.

Noi pași pentru construirea metroului din Cluj
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(Urmare din pag. 1)
Aceste fonduri vor fi  orientate spre proiec-
te de infrastructură și în domeniul protecției 
mediului;

▪ Promovarea unei politici fi scale pre-
dictibile pentru susținerea și adaptarea me-
diului de afaceri la provocările crizei sanitare;

▪ Dezvoltarea și diversifi carea instrumen-
telor de management al datoriei publice pentru 
menținerea acesteia la un nivel sustenabil.

Accent pe gestionarea 
efi cientă a resurselor
Așa cum am mai precizat, Strategia fi s-

cal-bugetară (2022 – 2024), în anul în curs și 
în perioada următoare, acordă un spațiu larg 
modalităților practice de asigurare a resurse-
lor necesare unei dezvoltări durabile și inclu-
zive. În acest scop, se preconizează: 

▪ Finanțarea unui pachet de reforme în
domeniul muncii, al pensiilor; măsuri active 
de protecție privind grupurile defavorizate și 
cele vulnerabile;

▪ Consolidarea bu-
getării pe programe pe 
bază de indicatori de re-
zultat la toate nivelurile 
administrației publice cen-
trale și locale, care să per-
mită transparența deplină a 
cheltuielilor publice;

▪ Întărirea guvernanței
corporative la compa-
niile de stat în vederea 
îmbunătățirii performanței 
acestora, prin utilizarea 
celor mai bune practici la 
nivel european.

Concret, estimările 
pentru 2022 privind princi-

palii indicatori economici și bugetari sunt cei 
din tabelul pe care îl publicăm.

Ajutorul de stat, 
orientat spre susținerea 
economiei reale
Efi cientizarea modalităților de susținere 

a economiei reale va fi  obținută prin o mai 
bună politică de fi nanțare a schemelor de 
ajutor de stat.

Astfel, Programul „Ajutoare de stat 
pentru fi nanțarea proiectelor de investiții“ 
include scheme care se aplică atât între-
prinderilor mari, cât și IMM-urilor, în ve-
derea dezvoltării regionale prin stimularea 
investițiilor, a creării de locuri de muncă, 
precum și a modernizării și dezvoltării 
IMM-urilor.

Se încurajează participarea activă a în-
treprinderilor la reducerea decalajelor eco-
nomice dintre regiuni și redresarea economi-
ei naționale, prin investiții și crearea a peste 
35 000 de locuri de muncă.

Bugetul este de 2,700 miliarde de lei, res-
pectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane 
de euro. Bugetul anual este de 450 milioane lei, 
respectiv echivalentul a aproximativ 100 mili-
oane de euro, cu posibilitatea suplimentării. 
Numărul total estimat al întreprinderilor care 
urmează să benefi cieze de ajutor de stat în baza 
acestei scheme este de 1700.

Totodată, se are în vedere fi nanțarea 
investițiilor realizate de întreprinderi în ac-
tive de înaltă tehnologie. Bugetul schemei 
este de 6,3 milioane de lei, respectiv echi-
valentul a 1,450 milioane de euro. Numărul 
total estimat al întreprinderilor care urmează 
să benefi cieze de ajutor de stat, în baza aces-
tor scheme este de 300.

Proiectele de investiții afl ate în procesul 
de implementare vor avea un impact semnifi -
cativ în economie prin crearea a 17 910 locuri 
de muncă și plata unor contribuții la bugetul 
de stat, în valoare de aproape 5 miliarde de lei.

Mai reținem acordarea de facilități de 
garantare de către stat a creditelor acordate 

întreprinderilor mici și mijlocii și întreprin-
derilor mici cu capitalizare de piață medie.

Astfel, Ministerul Finanțelor subven-
ționează în proporție de 100% dobânzile pe o 
perioadă de 8 luni de la data acordării creditului 
aferent pentru fi nanțarea capitalului de lucru și 
a împrumuturilor pentru investiții, precum și 
comisionul de administrare și comisionul de 
risc pe perioada de valabilitate a schemei de 
ajutor de stat.

Finanțări pentru IMM-urile 
din sectorul agroalimentar
Grantul acordat întreprinderilor mici și 

mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare 
de piață medie, precum și fermierilor din do-
meniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii 
și sectorului alimentar include și o compo-
nentă nerambursabilă de 10% din valoarea 
fi nanțării garantate, cu condiția încadrării în 
plafonul de 270 000 de euro pentru fi ecare en-
titate care își desfășoară activitatea în sectorul 
pescuitului și acvaculturii, de 225 000 de euro 

pentru fi ecare întreprindere care își 
desfășoară activitatea în domeniul 
producției primare de produse agri-
cole, respectiv 1 800 000 de euro 
pentru întreprinderile mici și mijlo-
cii din sectorul alimentar.

* * *
În numerele viitoare vom 

continua prezentarea obiectivelor 
economico-sociale pentru anul în 
care am pășit de curând, punând, 
fi rește, accentul pe modul în care 
se realizează măsurile prevăzute 
în Strategia fi scal-bugetară pentru 
2022 și pe întregul interval până în 
2024, așa cum prevede documen-
tul ofi cial despre care am relatat.

ARC  PESTE  TIMPARC  PESTE  TIMP

Guvernul a analizat, în cadrul unei şe-
dinţe informale, oportunităţile de fi nanţare 
în valoare de peste 16 miliarde euro, fon-
duri de care ţara noastră va putea benefi cia 
până în 2030, pentru a-şi dezvolta sectorul 
energetic în tranziţia către o economie care 
să respecte mediul şi să combată efectele 
schimbărilor climatice, informează un co-
municat al Executivului.

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a cerut ca 
România să prioritizeze în acest proces gene-
rarea de capacităţi proprii de producţie a com-
ponentelor necesare proiectelor pentru produ-
cerea energiei din surse regenerabile. Această 
abordare va genera atât benefi cii economice, 
prin dezvoltarea sustenabilă, pe orizontală, a 
capacităţilor de producţie din sectorul ener-
getic, precum şi crearea de locuri de muncă, 
în domenii tehnologice de viitor. „România 
trebuie să îşi dezvolte sustenabil sistemul 
energetic, pentru a oferi resursele necesare ce-
tăţenilor, dar şi mediului privat. Sursele curate 
de energie reprezintă viitorul, dar şi garanţia 
ridicării gradului de independenţă energetică. 
Investiţiile programate prin Planul Naţional 
de Redresare şi Rezilienţă şi Fondul de Mo-
dernizare sunt în măsură să transforme radical 
infrastructura energetică a României, precum 
şi mixul energetic“, a declarat premierul. 

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a pre-
zentat Strategia energetică naţională, Planul 

Naţional Integrat Energie şi Schimbări Cli-
matice (PNIESC), precum şi Instrumentele de 
fi nanţare în domeniul energiei până în 2030. 
„România sprijină pe deplin eforturile Uniunii 
Europene în domeniul schimbărilor climatice 
şi s-a angajat să contribuie la reducerea emisi-
ilor UE până în 2030, ţara noastră având deja 
o pondere ridicată a energiei regenerabile în
mixul energetic, 40% din energia electrică
produsă în România provenind din surse rege-
nerabile“, se menționează în comunicat.

Strategia Energetică Naţională a Ro-
mâniei (SENR), elaborată în context euro-
pean, conţine obiective concrete, măsuri şi 
linii de fi nanţare care se regăsesc în Planul 
Naţional Integrat Energie Schimbări Cli-
matice (http://energie.gov.ro/wp-content/
uploads/2021/10/Anexa-HG-PNIESC.pdf).

Valoarea investiţiilor pe care România 
le va putea realiza utilizând fonduri europe-
ne prin intermediul PNRR şi al Fondului de 
Modernizare depăşeşte 16 miliarde de euro, în 
domenii precum energie regenerabilă, înlocu-
irea cărbunelui, energia nucleară, cogenerare, 
biocombustibil, modernizarea infrastructurii 
energetice. Printre benefi ciarii acestor inves-
tiţii majore se numără şi comunităţile locale, 
care vor putea accesa fonduri pentru moder-
nizarea şi extinderea reţelelor de termofi care.

Strategia are opt obiective fundamen-
tale planifi cate pentru perioada 2021 – 2030 

şi orizontul de timp al anului 2050. Obiec-
tivele strategiei sprijină realizarea ţintelor 
naţionale asumate la nivelul anului 2030: 
43,9% reducere a emisiilor aferente sec-
toarelor ETS faţă de nivelul anului 2005, 
respectiv cu 2% a emisiilor aferente sectoa-
relor non-ETS faţă de nivelul anului 2005, 
30,7% pondere a energiei din surse regene-
rabile în consumul fi nal brut de energie şi 
40% reducere a consumului fi nal de energie 
faţă de proiecţia PRIMES 2007.

Obiectivele SER sunt următoarele: ♦ 
Asigurarea accesului la energie electrică şi 
termică pentru toţi consumatorii; ♦ Energie 
curată şi efi cienţă energetică; ♦ Moderniza-
rea sistemului de guvernanţă corporativă şi 
a capacităţii instituţionale de reglementare; 
♦ Protecţia consumatorului vulnerabil şi re-
ducerea sărăciei energetice; ♦ Pieţe de ener-
gie competitive, baza unei economii compe-
titive; ♦ Creşterea calităţii învăţământului în
domeniul energiei şi formarea continuă a re-
sursei umane califi cate; ♦ România, furnizor
regional de securitate energetică; ♦ Creşte-
rea aportului energetic al României pe pie-
ţele regionale şi europene prin valorifi carea
resurselor energetice primare naţionale.

În ceea ce privește Planul Național 
Integrat Energie și Schimbări Climatice 
(PNIESC), Executivul precizează că, pentru 
a îndeplini obiectivele UE în materie de ener-

gie şi climă pentru anul 2030, statele membre 
trebuie să stabilească un plan naţional integrat 
de energie şi climă pe 10 ani, care să conţină 
modul în care acestea intenţionează să abor-
deze cinci domenii: ♦ Efi cienţă energetică; 
♦ Surse regenerabile; ♦ Reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră; ♦ Interconectări;
♦ Cercetare şi inovare. Guvernul României
a adoptat la 4 octombrie 2021 acest docu-
ment, pentru perioada 2021 – 2030. Țara
noastră îşi propune, prin PNIESC, ca pon-
derea energiei din surse regenerabile în con-
sumul total de energie să sporească până în
2030 prin creşterea capacităţii instalate de
centrale eoliene şi fotovoltaice, precum şi
prin creşterea numărului de prosumatori.
Prin investiţii, până în 2030 ţara noastră trebuie
să aibă capacităţi nete instalate de 5,1 GW de
solar şi 5,3 GW de eolian. Per total, România
şi-a propus ca, în perioada 2021 – 2030, să
instaleze capacităţi adiţionale de 6,9 GW din
surse regenerabile.

Totodată, prin SER se propune dezvol-
tarea unui Program Nuclear pe termen mediu 
şi lung, modernizarea CEO şi CEH, investiţii 
ale companiilor Hidroelectrica şi Romgaz.

„Finanţarea proiectelor energetice pen-
tru atingerea obiectivelor din Strategia Ener-
getică a României şi PNIESC se va face 
din fondurile din PNRR şi Fondul pentru 
Modernizare“, precizează Executivul.

Până în 2030, investiții de peste 16 miliarde de euro 
pentru dezvoltarea sectorului energetic al României

Perspective 2022: priorități, obiective, proiecte

PIB - milioane lei 1 317 267
Creșterea economică (%) 4,6
Infl ația medie anuală (%) 6,5
Venituri la bugetul general consolidat (milioane lei) 439 986
Ponderea veniturilor totale în PIB (%) 33,40
Cheltuieli ale bugetului general consolidat (milioane lei) 516 969
Creșterea economică pentru anul 2022 este estimată la 4,6% cu contribuția următorilor factori (procente):
Industrie 0,9
Agricultură, silvicultură, pescuit 0,1
Construcții 0,6
Total servicii 2,5
Alte prevederi vizează:
Ponderea cheltuielilor bugetare totale în PIB (%) 39,24
Defi cit bugetar (milioane lei) 76,983
Defi cit (pondere PIB, %) -5,84
Șomeri (număr total persoane) 258 000
Câștig salarial mediu net lei lunar 3775
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SUB  LUPA  ACTUALITĂȚIISUB  LUPA  ACTUALITĂȚII

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din 
Cluj-Napoca se extinde în Cluj Innovation 
Park cu şase Centre de cercetare-dezvolta-
re-inovare şi un institut, printr-o investiţie de 
peste 1 milion de euro, informează instituția de 
învățământ superior. „UBB este universitatea 
din ţară cu cel mai complex şi divers profi l aca-
demic. Pentru ca acest profi l să fi e transformat 
într-un avantaj competitiv real, stimulându-se 
colaborările multi, inter şi transdisciplinare, în 
anul 2020 s-au înfi inţat, la nivel de universita-
te, şase Şcoli Academice/de Ştiinţă: 1) Şcoala 
de ştiinţe ale naturii şi ale vieţii; 2) Şcoala de 
inginerie/tehnologie; 3) Şcoala de sănătate; 4) 
Şcoala de ştiinţe sociale; 5) Şcoala de ştiinţe 
umaniste şi arte şi 6) Şcoala de teologie. Pe 

de altă parte, Institutul de Studii Avansate în 
Ştiinţă şi Tehnologie (Institutul STAR-UBB) 
este deja un institut de excelenţă cu tradiţie 
al UBB, având rolul de a identifi ca, susţine 
şi dezvolta acele componente din UBB prin 
care universitatea poate fi  un actor academic 
competitiv şi de excelenţă la nivel naţional şi 
internaţional“, se menționează în comunicat. 

Potrivit instituției, prin acest nou pro-
iect de dezvoltare strategică, fi ecare Şcoală 
academică/de Știinţă din UBB va avea un 
Centru asociat, cu rol de hub integrativ şi 
platformă de cooperare între unităţile acade-
mice cuprinse în fi ecare Şcoală: 1) Centrul 
Virtual Labs, asociat Şcolii Academice de 
Ştiinţele Naturii şi ale Vieţii; 2) Centrul Vir-

tual & Practical Engineering, asociat Şcolii 
Academice de Inginerie şi Tehnologie; 3) 
Centrul eHealth/tHealth, asociat Şcolii Aca-
demice de Sănătate; 4) Centrul Big Data & 
Machine Learning, asociat Şcolii Academi-
ce de Ştiinţe Sociale; 5) Centrul Digital Arts 
& Humanities, asociat Şcolii Academice de 
Ştiinţe Umaniste şi Arte; şi 6) Centrul Etics 
& Sacred Musics, asociat Şcolii Academice 
de Teologie. Centrele vor forma o reţea aca-
demică (STAR-UBB-Network), coordonată 
de Institutul STAR-UBB, care se extinde 
astfel în Cluj Innovation Park. 

„Această reţea multinivelară va avea 
capacitatea de a aborda inovativ probleme 
complexe la nivelul domeniului fundamen-

tal reprezentat de fi ecare Şcoală Academică, 
prin implicarea cadrelor didactice, a cercetă-
torilor şi a studenţilor în activităţi ştiinţifi ce 
multi/inter/transdisciplinare. Avem încrede-
rea că această structură va deveni un model 
şi un furnizor de practici academice avansa-
te, prin care să realizăm creşterea vizibilită-
ţii şi a impactului rezultatelor ştiinţifi ce ale 
UBB la nivel naţional şi mai ales interna-
ţional, precum şi susţinerea şi promovarea 
experienţelor de internaţionalizare pentru 
membrii comunităţii noastre academice“, a 
declarat prof. dr. Adrian Petruşel, prorecto-
rul UBB responsabil de activităţile de cerce-
tare-dezvoltare-inovare şi doctorate.

O parte din fi nanţarea acestei noi dez-
voltări este asigurată prin proiectul Reţeaua 
academică de cercetare de excelenţă STAR 
UBB, proiect de dezvoltare instituţională şi 
de fi nanţare a excelenţei din cadrul Planului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inova-
re 2015 – 2020, în valoare totală de circa 6,8 
milioane lei.

Administraţia Naţională Apele Române
(ANAR) investeşte, în fi ecare an, în infra-
structura hidrotehnică pentru reducerea ris-
cului la inundaţii 
şi protejarea popu-
laţiei, iar în 2021 
au fost fi nalizați şi 
recepţionați zeci de 
mii de metri liniari 
de consolidări de 
mal sau de reca-
librări de albie, a 
precizat instituţia, 
pe propria pagină de Facebook. Din fonduri-
le asigurate de la bugetul de stat şi din surse 
proprii, anul trecut, au fost fi nalizate şi re-
cepţionate la nivel naţional o serie de capa-
cităţi (consolidări de maluri, diguri şi reca-

librări de albii, reabilitări de baraje) astfel: 
26 340 metri liniari de consolidări de mal, 
990 de metri liniari de diguri, 36 074 metri 

liniari de recalibrări de 
albie şi 12 metri liniari 
de praguri de fund. 

Potrivit sursei 
citate, cu ajutorul 
acestor lucrări, riscul 
de inundaţii este dimi-
nuat, iar oamenii care 
trăiesc în zonele po-
tenţial inundabile sunt 

mai protejaţi. 
ANAR precizează că investiţiile în 

lucrări noi sau în lucrări afl ate în derulate 
şi începute în anii anteriori vor continua şi 
în 2022.

Acord între România și Republica Moldova 
pentru construirea unor apeducte

Executivul a aprobat, în prima jumă-
tate a lunii ianuarie a.c., Acordul între Gu-
vernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova privind reglementarea construi-
rii unor apeducte cu subtraversarea râului 
Prut pentru alimentare cu apă potabilă din 
judeţul Iaşi (România) în raioanele Nispo-
reni, Ungheni, Glodeni şi Făleşti (Republica 
Moldova). Astfel, potrivit unui comunicat al 
ministerului de resort, la 20 mai 2021, Ro-
mânia şi Republica Moldova au semnat, în 
baza Memorandumului aprobat în şedinţa 
Guvernului din 3 martie 2021, Acordul pri-
vind reglementarea construirii unor apeduc-
te ce cuprinde aspecte referitoare la ampla-
sarea apeductelor şi modalitatea de efectu-
are a lucrărilor, astfel încât să nu afecteze 
linia frontierei de stat, precum şi autorizarea 
activităţilor de construcţie şi rezolvarea 
unor potenţiale diferende. Vor fi  furnizate 
resurse naturale pentru alimentarea cu apă 
potabilă a populaţiei din raioanele Ungheni, 
Nisporeni, Glodeni şi Făleşti din Republica 
Moldova unde nu există surse şi reţele cen-
tralizate în exploatare de apă potabilă pentru 
aprovizionarea consumatorilor casnici şi de 

menire socială.  „Ţinând cont de faptul că 
Republica Moldova face parte din categoria 
ţărilor cu insufi cienţă de apă şi cu risc sporit 
la impactul schimbărilor climatice, coope-
rarea privind integrarea europeană reprezin-
tă una din priorităţile României, prin spri-
jinirea autorităţilor 
naţionale şi locale 
din Moldova în 
implementarea di-
rectivelor europe-
ne din domeniul 
apei, în special, a 
celei privind ca-
litatea apei desti-
nate consumului 
uman. În ultimii 
ani, în România, au fost realizate investiţii 
majore în domeniul infrastructurii de apă 
potabilă şi apă uzată, existând acum capa-
cităţi suplimentare care ar putea fi  utilizate 
pentru furnizarea de servicii în localităţi din 
zona de graniţă a Republicii Moldova“, se 
menționează în comunicat.

„Având în vedere relaţiile speciale 
dintre România şi Republica Moldova, mă 

bucur că am reuşit să aprobăm acest acord 
care reprezintă încă un pas în continuarea 
şi dezvoltarea cooperării pentru a identifi -
ca soluţii durabile la problemele comune. 
Acordul constituie baza legală pentru reali-
zarea lucrărilor de traversare a frontierei de 

către conductele de ali-
mentare cu apă potabilă, 
iar după intrarea în vi-
goare, se va stabili exact 
amplasamentul apeduc-
tului între localităţile 
Ungheni din România şi 
Ungheni din Republica 
Moldova, prin hotărârea 
Comisiei Hidrotehnice 
interguvernamentale. 

Aşa cum am discutat în cadrul întâlnirii din 
decembrie cu viceprim-ministrul Republi-
cii Moldova, Andrei Spânu, racordarea fi -
zică între cele două ţări face parte dintre 
priorităţile noastre alături de alte proiecte 
cu impact major asupra calităţii vieţii cetă-
ţenilor din Republica Moldova, proiecte de 
infrastructură locală precum alimentare cu 
apă, sisteme de canalizare, efi cienţă ener-

getică etc.“, a afi rmat ministrul Mediului, 
Barna Tanczos. 

Investiţiile vor fi  realizate din bugetul 
S.C. Apavital S.A., iar în prima etapă se pre-
vede construcţia unei subtraversări a râului 
Prut, între localităţile Măcăreşti (România) 
și Măcăreşti (Republica Moldova), care se 
adresează cetăţenilor din 13 localităţi din Ra-
ioanele Ungheni şi Nisporeni, cu o populaţie 
de aproximativ 30 000 de locuitori. Pentru 
acest proiect există proiectul tehnic şi fi -
nanţare. Prin proiectele existente se prevăd 
patru traversări (două subtraversări şi două 
supratraversări) între localităţile Măcărăşti 
(România) – Măcărăşti (Republica Moldo-
va), Sculeni (România) – Sculeni (Republica 
Moldova), Tabăra (România) – Viilor (Repu-
blica Moldova) şi traversarea pe viitorul pod 
Ungheni (România) – Ungheni (Republica 
Moldova). „În concluzie, în perspectiva ur-
mătorilor ani, după începerea proiectului, vor 
putea fi  deservite cu apă potabilă cel puţin 
patru oraşe din Republica Moldova (Glodeni, 
Nisporeni, Ungheni şi Făleşti) şi aproxima-
tiv 100 de comune, cu o populaţie de circa 
250 000 de persoane“, precizează MMAP.

Rețea de hub-uri academice 
ale UBB în Cluj Innovation Park

ANAR: Zeci de mii de metri 
liniari de consolidări de mal și de 
recalibrări de albie, fi nalizați și 

recepționați în 2021
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● Zece universități din România în 
topul celor mai bune din Europa emer-
gentă și Asia Centrală. Zece universităţi din 
România au fost incluse în ediţia pe 2022 a topului 
celor mai bune 450 de instituţii de învăţământ su-
perior din Europa emergentă şi Asia Centrală. Cea 
mai bine clasată este Universitatea Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca, pe locul 43, urmată de Universi-
tatea din Bucureşti, pe 67, şi Universitatea Politeh-
nica din Bucureşti, pe 81. În clasamentul QS EECA 
University Rankings 2022, Universitatea Alexandru 
Ioan Cuza din Iaşi este pe locul 85 între cele 450 
de universităţi incluse, Universitatea de Vest din 
Timişoara se afl ă pe locul 94, iar Academia de 
Studii Economice din Bucureşti pe 171.

● BMW a prezentat un automobil 
care își schimbă culoarea cu ajutorul 
unei aplicații. Compania BMW a dezvăluit, cu 
prilejul Consumer Electronics Show (CES) din Las 
Vegas, primul automobil din lume care își schimbă 
culoarea. Conceptul, denumit BMW iX Flow, utili-
zează tehnologia cernelii electronice care se găsește 
în mod normal la cititoarele electronice pentru a 
transforma exteriorul mașinii într-o varietate de mo-
dele în gri și alb. „Aceasta este o schimbare de culoa-
re cu adevărat efi cientă din punct de vedere energetic, 

folosind tehno-
logia E Ink. Deci 
am luat acest 
material – este 
un fel de hârtie 
groasă – și pro-
vocarea noastră 
a fost să obținem 
acest lucru pe un 

obiect 3D, cum ar fi  mașinile noastre“, a menționat 
Stella Clarke, inginer de cercetare în cadrul companiei 
germane. Atunci când este stimulat de semnale elec-
trice controlate de o aplicație de telefon, materialul 
aduce diferiți pigmenți la suprafață, ceea ce face ca 
mașina să capete nuanțe sau un design diferit, cum ar 
fi  dungile de curse. Potrivit reprezentanților BMW, 
în viitor, schimbările ar putea fi  controlate și prin in-
termediul unui buton de pe panoul de bord al mașinii 
sau poate chiar prin gesturi ale mâinilor. Nu este ne-
voie de energie pentru a menține culoarea selectată 
de șofer. Deși vehiculul expus la CES putea doar 
să alterneze între gri și alb, tehnologia va fi  extinsă 
pentru a acoperi un spectru de culori.

● Mercedes dezvoltă un automobil 
electric cu peste 1000 km autonomie.
Mercedes a anunţat o maşină electrică despre care 
susţine că poate parcurge mai mult de 1000 km cu 
o singură încărcare, susținând, în context, că lipsa 
infrastructurii de încărcare nu trebuie să fi e un impe-
diment în calea achiziţionării unui vehicul electric. 
Mercedes (care s-a angajat să devină o marcă exclu-
siv electrică până în anul 2030) spune că tehnologia 
folosită, Vision EQXX, va fi  utilizată începând din 
2024. Distanţa a fost calculată folosind simulări di-
gitale interne ale condiţiilor de trafi c din viaţa reală. 
Vehiculul ar putea fi  disponibil din 2024 sau 2025, 
dar probabil că nu va avea autonomia prototipului. 
În schimb, va folosi densitatea bateriei din EQXX 
pentru a face o maşină mai efi cientă şi mai uşoară. 
Pachetul de baterii din gama Vision EQXX are cu 
50% mai puţin volum şi este cu 30% mai uşor.

Între manifestările cultural-artistice 
care reprezintă un veritabil „cap de afi ș“ 
la acest început de an se detașează prin 
valoare, prin mesaj, prin semnifi cații 
cele patru expoziții dedicate marelui 
artist plastic Theodor Pallady, la împli-
nirea a 150 de ani de 
la naștere. Cea mai 
importantă prezenta-
re din acest „ciclu“ o 
constituie expoziția 
intitulată Din opera 
grafi că a lui Theodor 
Pallady, găzduită de 
Muzeul Colecțiilor de 
Artă de pe Calea Vic-
toriei nr. 111, vizavi de 
Ministerul Economiei. 
Este o secție a marelui 
Muzeu Național de Artă al României, 
afl at tot pe Calea Victoriei, în grupul de 
clădiri ale fostului Palat Regal.

Probabil, puțini știu că marele pic-
tor a fost de profesie inginer, format la 
Școala de Poduri și Șosele din București 
și la Politehnica din Dresda (Germania). 
Rigoarea și simțul măsurii specifi ce in-
ginerilor se regăsesc în opera lui Pallady 
mai ales prin forța de expresie a desenu-
lui, caracteristică mai evidentă în lucrările 
de grafi că. Faptul că marele artist plastic a 
făcut parte și din comunitatea inginerilor 
români este un motiv în plus pentru citito-
rii publicației noastre de a vizita expoziția 
de la Muzeul Colecțiilor de Artă.

Cele peste o sută de lucrări de 
grafi că ale lui Theodor Pallady poartă 
amprenta procesului său de devenire ar-
tistică, la Paris, unde i-a avut colegi pe 
celebrii Henri Matisse și Albert Marquet. 
În același timp, originalitatea lui este do-
minantă în fi ecare lucrare. Logica liniară 
a proporțiilor se delimitează atât de ca-

noanele clasice, cât și de grandilocvența 
și sentimentalismul școlilor de pictură și 
desen pe care le-a frecventat. Ceea ce nu 
înseamnă că lucrările sale sunt lipsite de 
sensibilitate, de un sufl u poetic inimita-
bil. Selecția integrează lucrări de grafi -

că realizate în tehnici diferite, precum 
creion, acuarelă, guașă, peniță, gravură, 
abordând o serie extinsă de subiecte: pe-
isaje, naturi statice, portrete, compoziții 
din principalele perioade de creație. 
Expoziția este concepută printr-o struc-
turare cronologică; astfel, dintre lucră-
rile timpurii ale artistului sunt prezente 
câteva compoziții alegorice din perioada 
1896 – 1900 și o suită de impresii din 
Moldova din perioada 1906 – 1916, care 
sunt urmate de peisajele din Franța, în 
special din Paris, dar și din Dobrogea sau 
București, unde a revenit anual cu parti-
cipări la expoziții.

O altă categorie de lucrări integrate 
în expoziție o reprezintă schițele rapide, 
precum și nudurile feminine realizate în 
atelier sau în interioare pariziene, toate 
datate din anii 1920 – 1940.

Prin tot ceea ce a creat, Theo-
dor Pallady a fost unul dintre cei mai 
prestigioși artiști moderni, apreciat drept 
un pictor „din toate timpurile“.

Mai notăm că, la împlinirea a 85 de 
ani, în 1956, a primit titlul de Maestru 
emerit al artei. Atunci s-a organizat și 
Expoziția retrospectivă Theodor Palla-
dy. Curând după aceea, la 16 august 
1856, a trecut în eternitate.

Nu ne propunem, fi rește, o croni-
că de specialitate. Ghizii Muzeului vor 
aborda subiectele în temă în timpul vizi-
tei, astfel încât opera lui Pallady să fi e re-
ceptată și înțeleasă în toată dimensiunea 
ei, nu numai națională, ci și universală.

Expoziția despre care relatăm 
este și un prilej de evocare a ceea ce 
reprezintă Muzeul Colecțiilor de Artă. 
Înainte de toate, atrage atenția monu-
mentalitatea clădirii, care a fost, inițial, 
Palatul Romanit, reprezentativ pentru 
începuturile arhitecturii moderne din 

București. Edifi ciul a fost ales, în 1978, 
pentru a adăposti colecțiile de artă dona-
te statului, răspândite pe teritoriul Capita-
lei și avariate în urma puternicului cutre-
mur din 4 martie 1977. În prezent, are 30 
de expoziții permanente cu lucrări ale lui 
Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ioan 
Andreescu, Nicolae Tonitza, Gheorghe 
Petrașcu, Lucian Grigorescu, Iosif Iser, 
Camil Ressu, Francisc Șirato, Alexandru 
Ciucurencu, Dimitrie Ghiață. Acestora li 
se adaugă grafi că europeană și japoneză, 
mobilier francez, covoare orientale, pre-
cum și icoane din Transilvania. Edifi ciul 
a fost restaurat ultima oară în intervalul 
2008 – 2013. Este amenajat astfel încât să 
sugereze confi gurația originară și atmo-
sfera specifi că fi ecărei colecții.

Expoziția dedicată lui Theodor 
Pallady poate fi  vizitată, până la 3 apri-
lie 2022, în zilele de miercuri, joi, vineri, 
sâmbătă și duminică, între orele 10,00 și 
18,00. Respectarea regulilor impuse de 
prelungirea pandemiei este obligatorie.

Postul de inginer a fost cel mai 
râvnit de către candidați, în 2021, tota-
lizând circa 178 000 de căutări pe siteul 
eJobs, potrivit unei analize a platformei 
de recrutare. Pe locul 2 în topul căutărilor 
s-au afl at cuvintele „acasă“, „remote“ și 
„work-from-home“, acestea fi ind căutate, 
în total, de aproximativ 131 000 de ori. 

Cu o medie de peste 30 000 de joburi 
noi și peste 1 000 000 de aplicări în fi ecare 
lună pe eJobs.ro, 2021 a fost un an propice 
pentru schimbările profesionale. Deși pon-
derea joburilor remote publicate pe eJobs a 
crescut de la 1,3% în 2019 la 6,3% în 2021, 
în continuare interesul candidaților este 
mai mare decât oferta de locuri de muncă 
pusă la dispoziție de angajatori, aproxi-

mativ 12% dintre aplicările din 2021 fi ind 
pentru joburi remote. A treia cea mai căuta-
tă sintagmă pe eJobs.ro a fost „part-time“, 
cu circa 98 000 de căutări. „Ultimul an 
și jumătate a marcat 
atingerea unor recor-
duri atât în ceea ce 
privește numărul de 
joburi care oferă posi-
bilitatea de a lucra de 
acasă, cât și interesul 
candidaților pentru 
acestea. Deși o mare 
parte dintre angajatori 
doresc să-și aducă echipele la birou, ne-
voia candidaților/angajaților de fl exibili-
tate devine din ce în ce mai stringentă. 

Chiar și în condițiile revenirii la birou, 
cei care-și doresc să lucreze de acasă 
vor avea în continuare deschisă această 
posibilitate în cele mai multe companii“, 

a menționat Bogdan Badea, CEO eJobs 
România, liderul pieței de recrutare din 
țara noastră.

Inginerul Theodor Pallady, 
un pictor de valoare universală 

150 de ani de la naștere

eJobs: Postul de inginer – cel mai dorit 
job al anului 2021
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