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miniștrilor comerțului, 30-31 octombrie 2022; Comitetul pentru politică comercială (CPC), 
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Rezumat 

Comerțul este unul dintre cele mai puternice instrumente ale UE, care se află în centrul 

prosperității economice și competitivității Europei și sprijină o piață internă dinamică și o 

acțiune externă puternică. În contextul noilor provocări (interne și externe) generate de 

pandemia de COVID-19, conflictele armate, schimbările climatice, UE are nevoie de o nouă 

strategie de politică comercială care să sprijine realizarea obiectivelor sale, ținându-se cont de 

angajamentele asumate prin Pactul verde european, Agenda digitală pentru Europa și cele de a 

implementa pe deplin Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.  

Cuvinte-cheie: comerț internațional; politica comercială comună; creștere economică; relații 

comerciale; acord comercial; dezvoltare durabilă; societate civilă; economie verde; politică 

economică; acorduri internaționale; politică comercială. 
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1. CONTEXT     

Acordurile comerciale reprezintă un motor important pentru creșterea durabilă atât în UE, cât 

și în țările partenere. Acordurile comerciale moderne ale UE conțin norme privind comerțul și 

dezvoltarea durabilă.  

La 26 februarie 2018, în documentul neoficial al serviciilor Comisiei Europene, „Feedback și 

calea de urmat pentru îmbunătățirea punerii în aplicare și a asigurării respectării capitolelor 

privind comerțul și dezvoltarea durabilă din acordurile de liber schimb încheiate de UE” 

(Planul de acțiune în 15 puncte), a fost îmbunătățită punerea în aplicare și asigurarea respectării 

acestor aspecte. 

La 18 februarie 2021, Comisia Europeană a publicat noile orientări ale politicii comerciale ale 

UE, prin care este evidențiat faptul că între obiectivele de mediu și cele digitale și reforma 

funcționării Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), noua politică comercială este în 

concordanță cu proiectele majore derulate de Comisia Europeană în vederea realizării acestora 

atât în interiorul, cât și în afara granițelor Uniunii Europene. 

Astfel, noua strategie comercială integrează și mai mult politica comercială în cadrul 

priorităților economice ale Uniunii, reflectate în Pactul ecologic european și în Strategia 

digitală europeană, va specifica rolul politicii comerciale în redresarea economică post-COVID 

și va sprijini urmărirea ambițiilor geopolitice ale UE. 

În acest context, pentru a revizui și a contribui la prezenta comunicare, Comisia Europeană a 

solicitat un studiu comparativ independent privind practicile în materie de comerț și dezvoltare 

durabilă în acordurile comerciale cu țările terțe, prin care a fost scos în evidență faptul că UE 

este unul dintre principalii pionieri în promovarea durabilității prin intermediul acordurilor sale 

comerciale. Totodată, Comisia a organizat o consultare publică deschisă, prin care a adunat 

contribuții de la cât mai mulți cetățeni și părți interesate cu privire la modul în care abordarea 

actuală ar putea fi îmbunătățită în continuare și ar putea avea un impact mai mare. 

 

2. PREZENTAREA COMUNICĂRII 

Comunicarea începe prin a prezenta un nou plan care vizează să consolideze contribuția 

acordurilor comerciale ale UE la protecția climei, a mediului și a drepturilor lucrătorilor 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_21_645
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_ro
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/november/tradoc_159899.pdf
https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/open-public-consultation-trade-and-sustainable-development-tsd-review_en
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în întreaga lume și modalitățile de punere în aplicare și asigurare a respectării capitolelor 

privind comerțul și dezvoltarea durabilă din acordurile comerciale ale UE. 

În continuare, strategia în domeniul politicii comerciale propune următoarele aspecte pentru a 

îmbunătăți eficacitatea prezentei abordări în ceea ce privește acest sector, și anume: 

 

1. Modul în care acordurile comerciale ale UE contribuie la Agenda de Dezvoltare 

Durabilă 

Acordurile comerciale contribuie la crearea de locuri de muncă, la extinderea piețelor și la 

stimularea creșterii economice și a inovării. În cadrul revizuirii politicii comerciale, sprijinul 

pentru tranziția verde și justă a devenit unul dintre pilonii politicii comerciale a UE, alături de 

deschidere și fermitate, fapt care este în conformitate cu Pactul verde european și cu 

Comunicarea privind munca decentă la nivel mondial, care plasează dezvoltarea durabilă în 

centrul procesului de elaborare a politicilor și al acțiunilor UE. 

Abordarea UE privind comerțul și dezvoltarea durabilă bazată pe valori urmărește angajamente 

mai ample din partea țărilor partenere decât cele din acordurile comerciale ale altor actori 

internaționali. 

Angajamentele privind comerțul și dezvoltarea durabilă pe care acestea le conțin sunt strâns 

legate de un set mai larg de instrumente de politică, de eforturi multilaterale și de instrumente 

de cooperare pentru dezvoltare. În asociere cu instrumentele autonome ale UE, acestea 

contribuie la valorificarea la maximum a efectelor pozitive ale comerțului asupra dezvoltării 

durabile și asigură, în schimb, limitarea efectelor negative. 

Până la sfârșitul mandatului actual al Comisiei, se preconizează că UE va dispune de un set 

ambițios de instrumente autonome suplimentare pentru a sprijini comerțul durabil. În 

propunerea sa pentru un nou regulament al UE privind sistemul generalizat de preferințe 

tarifare, Comisia a consolidat contribuția sistemului de promovare a dezvoltării durabile prin 

adăugarea unei serii de instrumente internaționale în domeniul drepturilor omului, al bunei 

guvernanțe, al protecției muncii și al protecției mediului. 

În cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), UE promovează 

modificări ale setului de norme care reglementează creditele la export oficiale pentru a încuraja 

alinierea la obiectivele climatice. 

2. Noi orientări politice pentru dezvoltarea durabilă în cadrul acordurilor 

comerciale 

Comisia identifică în prezenta comunicare șase priorități politice: 

 necesitatea de a fi mai proactiv în cooperarea cu partenerii; 

 intensificarea abordării specifice fiecărei țări; 

 integrarea durabilității dincolo de capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă 

din cadrul acordurilor comerciale; 

 intensificarea monitorizării punerii în aplicare a angajamentelor privind comerțul 

și dezvoltarea durabilă; 

 consolidarea rolului societății civile; 

 consolidarea punerii în aplicare prin recurgerea la sancțiuni comerciale ca măsură 

de ultimă instanță. 

Pentru a optimiza eficacitatea contribuției sale, politica Comisiei privind dezvoltarea durabilă 

în cadrul acordurilor comerciale se va concentra pe o serie de puncte de acțiune pentru 

fiecare prioritate politică. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_66_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0fe49a24-1c94-11ec-b4fe-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://www.oecd.org/
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Aceste puncte de acțiune se bazează pe experiența punerii în aplicare, pe dovezile colectate, 

precum și pe contribuțiile primite în cadrul consultării publice deschise. 

3. Puncte de acțiune 

Comisia urmează:  

1. să intensifice colaborarea cu partenerii comerciali în cadrul unui proces de 

cooperare pentru a promova respectarea standardelor internaționale în domeniul muncii și al 

mediului; 

2. să ofere, atunci când este necesar, stimulente și sprijin partenerilor comerciali 

pentru procesele de reformă și consolidarea capacităților prin intermediul asistenței tehnice 

și financiare. După caz, UE ar trebui, de asemenea, să dezvolte o abordare de tipul „Echipa 

Europa” în sprijinul priorităților de dezvoltare durabilă convenite de comun acord cu țările 

partenere; 

3. să utilizeze acordurile comerciale pentru a facilita dialogul cu țările partenere și, 

după caz, să le sprijine în îndeplinirea cerințelor de durabilitate ale instrumentelor autonome 

legate de comerț ale UE. 

4. să continue o abordare adaptată și să efectueze evaluări ale impactului mai bine 

orientate privind comerțul și dezvoltarea durabilă, cu scopul de a identifica prioritățile în 

materie de durabilitate specifice fiecărei țări și de a furniza analize detaliate ale impactului din 

timp; 

5. să negocieze, după caz, având în vedere prioritățile identificate în mod specific în țările 

partenere și de la caz la caz, foi de parcurs detaliate și cu termene de îndeplinire precise, 

cu obiective intermediare. Foile de parcurs ar trebui să recunoască rolul societății civile în 

monitorizarea punerii lor în aplicare. 

6. să acorde prioritate accesului pe piață al bunurilor și serviciilor de mediu, în 

special în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice, de exemplu prin 

abordarea barierelor tarifare și netarifare, precum și a accesului la materii prime și produse 

necesare pentru tranziția verde și a investițiilor în acestea; 

7. să se asigure că evaluările impactului și evaluările impactului asupra dezvoltării 

durabile analizează toate capitolele relevante din acordurile comerciale pentru a identifica 

dispozițiile și angajamentele care au cea mai mare probabilitate de a avea un impact asupra 

aspectelor legate de durabilitate, precum și cazurile în care acordul deschide oportunități pentru 

atingerea obiectivelor de durabilitate dincolo de capitolul privind comerțul și dezvoltarea 

durabilă. 

8. să elaboreze o abordare cuprinzătoare a UE la nivelul tuturor serviciilor, utilizând 

toate instrumentele disponibile pentru a monitoriza punerea în aplicare a angajamentelor 

privind comerțul și dezvoltarea durabilă și implicând delegațiile UE, precum și cooperarea 

activă cu capitalele, ambasadele și birourile locale ale statelor membre; 

9. să colaboreze cu delegațiile UE pentru a sprijini și a defini cele mai bune practici 
pe măsură ce partenerii comerciali stabilesc și încep să colaboreze cu grupurile consultative 

interne locale (GCI); 

10. să sprijine implicarea continuă a Parlamentului European în punerea în aplicare 

a dispozițiilor privind comerțul și dezvoltarea durabilă în cadrul contactelor sale 

interparlamentare și să fie pregătit să îl asiste în eforturile sale de a purta discuții periodice 

specifice fiecărei țări privind comerțul și dezvoltarea durabilă; 

11. în paralel cu revizuirea capitolelor privind comerțul și dezvoltarea durabilă, să 

revizuiască Orientările operaționale pentru ghișeul unic pentru a spori transparența și 

previzibilitatea pentru părțile interesate, clarificând în același timp cine poate depune 

plângeri, modul în care acestea vor fi tratate și termenele aplicabile. Orientările vor clarifica, 
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de asemenea, faptul că GCI pot depune plângeri colective privind încălcarea angajamentelor 

privind comerțul și dezvoltarea durabilă și pot reprezenta interesele unei părți situate într-o țară 

parteneră. 

12. să asigure un proces de consultare incluziv cu societatea civilă pe parcursul tuturor 

etapelor ciclului de viață al acordurilor comerciale, de la analiza lacunelor până la punerea în 

aplicare, inclusiv identificarea priorităților; 

13. să continue consolidarea rolului GCI ale UE prin furnizarea de resurse în scopuri de 

sprijin logistic, de consolidare a capacităților și de funcționare; 

14. să invite reprezentanți ai GCI ale UE în grupurile de experți ale statelor membre 

privind comerțul și dezvoltarea durabilă conduse de Comisie, unde vor putea contribui cu 

expertiză specifică, și să asocieze îndeaproape GCI în pregătirea reuniunilor Comitetului pentru 

comerț și dezvoltare durabilă, în special în ceea ce privește identificarea și monitorizarea 

priorităților de punere în aplicare; 

15. să promoveze și să faciliteze interacțiunea dintre GCI ale UE și cele ale țărilor 

partenere; 

16. să promoveze transparența în ceea ce privește componența GCI; 

17. să facă schimb de opinii cu GCI ale UE cu privire la proiectele UE de asistență 

tehnică legate de comerț și dezvoltare durabilă; 

18. să se asigure că sfera de competență a GCI se extinde dincolo de capitolele privind 

comerțul și dezvoltarea durabilă, pentru a acoperi acordurile comerciale în ansamblu. 

19. să continue consolidarea asigurării respectării angajamentelor privind comerțul 

și dezvoltarea durabilă în acordurile viitoare, propunând partenerilor comerciali ai UE:  

a. să extindă etapa generală de punere în conformitate a soluționării litigiilor între state 

la capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă; 

b. să implice GCI în monitorizarea etapei de punere în conformitate;  

c. să extindă posibilitatea de a aplica sancțiuni comerciale în cazul nerespectării 

obligațiilor, care contravine în mod semnificativ obiectului și scopului Acordului de la Paris 

privind schimbările climatice sau în cazuri grave de nerespectare a principiilor și drepturilor 

fundamentale ale OIM la locul de muncă.  

Aplicarea sancțiunilor comerciale va respecta normele generale de soluționare a litigiilor între 

state. 

20. să acorde prioritate asigurării respectării angajamentelor privind comerțul și 

dezvoltarea durabilă pe baza importanței naturii angajamentelor în cauză, a gravității 

încălcării acestora și a impactului asupra mediului sau asupra lucrătorilor. 

În final, unele dintre punctele de acțiune identificate pot fi implementate imediat, inclusiv în 

acordurile comerciale aflate deja în vigoare. În viitor, rezultatul revizuirii capitolelor privind 

comerțul și dezvoltarea durabilă va fi propus pentru toate negocierile viitoare și va fi reflectat 

în negocierile în curs, după caz. 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR, ORGANISMELOR ȘI 

AGENȚIILOR UE 

3.1       Consiliul Uniunii Europene 

 Una dintre prioritățile președinției cehe a Consiliului UE are în vedere reziliența 

strategică a economiei europene. Astfel, președinția cehă se va concentra pe consolidarea 

rezilienței strategice, fiind necesară o promovare specifică a competitivității tehnologice bazate 

https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/program/priority/?etrans=ro
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pe propriile capacități de producție, împreună cu aprofundarea comerțului liber cu statele 

democratice din lume. Totodată, se va axa pe accelerarea procesului de încheiere a 

acordurilor comerciale cu statele democratice și pe aprofundarea cooperării 

transatlantice în cadrul Consiliului UE-SUA pentru comerț și tehnologie (TTC), cu accent 

pe cooperarea strategică, inclusiv pe măsuri comune pentru reziliența lanțului de aprovizionare. 

De asemenea, președinția cehă se va concentra pe echilibrarea condițiilor pentru întreprinderile 

europene, în special în ceea ce privește impactul asupra mediului și climei și respectarea 

drepturilor omului, și va crea condiții pentru dezvoltarea în continuare a comerțului pe 

piețe deschise. 

 La 9 noiembrie 2020, miniștrii comerțului au purtat o discuție despre reexaminarea 

politicii comerciale cu privire la viitoarea politică comercială și de investiții a UE, în vederea 

abordării unor modalități prin care politica comercială poate contribui la redresarea în urma 

crizei provocate de pandemia de COVID-19 și poate sprijini tranziția verde și cea digitală către 

o UE mai puternică și mai rezilientă. 

 La 2 martie 2021, miniștrii au purtat un schimb de opinii referitor la Comunicarea 

Comisiei Europene privind revizuirea politicii comerciale. Obiectivele principale stabilite în 

comunicarea Comisiei sunt de a sprijini redresarea și transformarea fundamentală a economiei 

UE în conformitate cu obiectivele verzi și cele digitale, de a elabora norme la nivel mondial 

pentru o globalizare mai durabilă și mai echitabilă și de a spori capacitatea UE de a-și urmări 

interesele și de a asigura respectarea drepturilor sale, inclusiv în mod autonom, atunci când este 

necesar. 

 Între 11 și 13 iunie 2021, liderii G7 s-au reunit  în vederea colaborării 

pentru abordarea riscului relocării emisiilor de dioxid de carbon și să-și alinieze practicile 

comerciale la angajamentele lor în temeiul Acordului de la Paris. 

 La 11 noiembrie 2021, miniștrii au abordat, la secțiunea „Diverse”, revizuirea în curs 

a punerii în aplicare și a asigurării respectării capitolelor privind dezvoltarea durabilă din 

acordurile comerciale ale UE. Comisia a prezentat raportul său privind punerea în aplicare și 

asigurarea respectării acordurilor comerciale ale UE și a solicitat să continue lucrările 

fructuoase comune cu statele membre. 

 La 3 iunie 2022, Consiliul a reflectat asupra unor acțiuni concrete de îmbunătățire a 

punerii în aplicare și a asigurării respectării acordurilor comerciale, precum și a prevenirii și 

eliminării barierelor din calea comerțului. De asemenea, miniștrii au subliniat importanța 

punerii în aplicare eficace a acestor acorduri comerciale pentru întreprinderile europene, 

precum și pentru societatea civilă și au desfășurat un schimb de opinii cu privire la revizuirea 

în curs a abordării UE privind dezvoltarea durabilă în acordurile comerciale. 

 

3.2 Parlamentul European 

 Strategia „Comerț pentru toți” din 2015 a urmărit o politică comercială a UE care să 

reconcilieze promovarea creșterii economice, a ocupării forței de muncă și a investițiilor cu 

urmărirea comerțului echitabil în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a mediului 

și a solicitat revitalizarea și reformarea OMC. În februarie 2021, Comisia și-a prezentat 

raportul privind revizuirea politicii comerciale (TPR), intitulat „O politică comercială 

deschisă, durabilă și fermă”, care își propune să stabilească calea de urmat pentru politica 

comercială până în 2030. TPR este succesorul strategiei din 2015, „Comerț pentru toți”, și 

reflectă schimbările geopolitice care au avut loc. Prin TPR se urmărește ca politica comercială 

să răspundă încercărilor actuale și să faciliteze tranziția verde și tranziția digitală prin 

„autonomia strategică deschisă”. Tratatul de la Lisabona (2007) a făcut din Parlamentul 

European un colegiuitor în domeniul comerțului și al investițiilor împreună cu Consiliul, care 

reprezintă statele membre. Acordurile comerciale internaționale pot intra în vigoare doar dacă 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2020/11/09/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2021/03/02/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_66_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2021/06/11-13/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2021/11/11/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13290-2021-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2022/06/03/
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/160/the-european-union-and-its-trade-partners
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52021DC0066
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Parlamentul votează în favoarea lor. Parlamentul poate influența negocierile prin adoptarea de 

rezoluții. 

 La 11 noiembrie 2020 a fost adresată Comisiei întrebarea cu solicitare de răspuns O-

000070/2020 referitoare la reexaminarea politicii comerciale a UE, în contextul post-COVID 

19, pentru a promova o redresare socioeconomică rapidă și sustenabilă. Comisia a fost 

întrebată: 

- despre cum intenționează să realizeze obiectivul declarat al unor lanțuri valorice 

durabile, solide și reziliente; 

- dacă ca indica în mod clar acțiunile concrete prevăzute pentru aplicarea noii politici 

comerciale și de investiții a UE și calendarul pentru aplicarea previzibilă a acesteia; 

- cum va integra în procesul de reflecție prioritățile politice și ideile Parlamentului 

privind politica comercială și de investiții a UE; 

- cum își va coordona acțiunile în domeniul comerțului internațional și al investițiilor cu 

statele membre și cu principalii parteneri comerciali astfel încât UE să fie mai bine pregătită 

pentru viitoarele provocări; 

- cum va evalua și va comunica, ulterior, beneficiile noii politici comerciale și de 

investiții a UE întreprinderilor, lucrătorilor și consumatorilor. 

Răspunsul evidențiază următoarele: 

- criza COVID-19 a avut un impact devastator asupra economiilor și societăților, iar toate 

politicile UE trebuie să contribuie la o redresare durabilă, inclusiv în comerț. Astfel, există 

așteptări tot mai mari și legitime ca politica comercială trebuie să contribuie la obiectivele 

politice ale Comisiei, în special la tranziția ecologică și digitală. 

- necesitatea de a crea lanțuri valorice mai durabile și mai rezistente; necesitatea de a 

susține comerțul bazat pe reguli și reforma ordinii multilaterale bazate pe reguli; necesitatea 

ca politica comercială să contribuie la tranzițiile digitale și ecologice, printr-o mai bună 

integrare a politicilor interne și externe; necesitatea de a consolida impactul de reglementare 

al UE și de a maximiza contribuția la redresarea economică, în special pentru IMM-uri; și, de 

asemenea, nevoia de a gestiona și dezvolta relațiile comerciale globale; și nevoia de a consolida 

și mai mult aspectul implementării și aplicării acordurilor comerciale, inclusiv în ceea ce 

privește angajamentele de dezvoltare durabilă. 

- politica comercială și politica de investiții a UE trebuie să sprijine în mod eficient 

o redresare economică rapidă și durabilă pentru a crea oportunități pentru întreprinderile 

europene și pentru a menține stabilitatea și predictibilitatea de care au nevoie pentru a facilita 

tranzițiile verzi și digitale. 

 La 14 iulie 2022, deputații europeni din cadrul Comisiei pentru comerț internațional 

(INTA), au votat proiectul de rezoluție privind sancțiunile comerciale pentru încălcarea 

normelor de muncă și de mediu. Această propunere a venit ca urmare a unei revizuiri recente 

a capitolelor de comerț și dezvoltare durabilă (TSD) ale acordurilor comerciale. Astfel, 

Comisia a propus să consolideze punerea în aplicare a acestor capitole care protejează clima, 

mediul și drepturile muncii, o mișcare pe care Parlamentul a solicitat-o de ani de zile. În 

proiectul de rezoluție, deputații din domeniul comerțului salută posibilitatea de a folosi 

sancțiunile ca ultimă soluție atunci când drepturile muncii prevăzute de Organizația 

Internațională a Muncii (OIM) sau elemente ale Acordului de la Paris sunt încălcate. 

 

3.3       Comitetul Economic și Social European (CESE) 

La 13 iulie 2022, CESE a adoptat un aviz referitor la Comunicarea Asigurarea faptului că 

produsele sustenabile devin norma și Comunicarea de instituire a unui cadru pentru produsele 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000070_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000070_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-11-24-ITM-009_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/inta/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220711IPR35029/trade-sanctions-on-breaching-labour-environmental-norms-meps-welcome-proposal
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/DV/2022/07-13/RE1258864_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3921
https://www.eesc.europa.eu/en
https://www.eesc.europa.eu/ro/taxonomy/term/5618
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sustenabile și de abrogare a Directivei 2009/125/CE, prin care își exprimă aprecierea față de 

propunerile prezentate în cadrul Planului de acțiune privind economia circulară, și sprijină, în 

special, calea către proiectarea de produse mai sustenabile. CESE subliniază, în special, că 

această cale bazată pe economia circulară poate fi de succes numai prin implicarea și 

informarea corespunzătoare a tuturor operatorilor economici, adică a producătorilor, 

consumatorilor și lucrătorilor, precum și a autorităților. CESE sprijină interzicerea distrugerii 

bunurilor nevândute, înțeleasă ca bunuri noi, returnate sau reparabile. De asemenea, CESE 

vede oportunitatea de a se ajunge la o nouă etichetă europeană de producție: „Fabricat în 

Europa”, cu standarde durabile pentru produse. 

 

4.  INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

 Hotărârea nr. 1.327 din 30 decembrie 2021, privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, publicată în Monitorul Oficial nr. 4 din 3 

ianuarie 2022. Guvernul României a aprobat în ședința din 30 decembrie 2021, Hotărârea 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (M.A.T.) 

prin care devine operațional și va exercita, în principal, atribuţii specifice, în conformitate cu 

reglementările în vigoare, în următoarele domenii: comerţ, politici comerciale şi relaţii 

economice internaționale; întreprinderi mici şi mijlocii, cooperaţie şi mediu de afaceri; 
investiţii străine; turismul. Prin acest act normativ, M.A.T. preia personalul și posturile de la 

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi va avea structuri de specialitate 

precum: Direcţia Generală Comerţ Exterior, Direcţia Afaceri Europene şi Implementare 

PNNR, Direcţia Generală Antreprenoriat şi Programe de Finanţare, Direcţia Investiţii 

Străine, Direcţia Generală Turism, și structuri de suport Direcţia Juridică şi Administrare 

Societăţi, Direcţia Economică, Direcția Resurse Umane, Direcția Achiziţii Publice şi 

Administrativ, Corpul de control, Serviciul Comunicare şi Protocol, Serviciul Relaţia cu 

Parlamentul, Compartimentul Unitatea de Politici Publice, Compartimentul Audit Public 

Intern, Biroul Informaţii Clasificate şi Structura de Securitate.  

 La 24 septembrie 2021, Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în 

parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene în România, a organizat 

conferința „Finanțarea verde: Cum asigurăm tranziția către o economie durabilă 

funcțională?”. Discuțiile au vizat acordarea unui sprijin pentru antreprenorii români cu privire 

la  instrumentele UE pentru stimularea și finanțarea tranziției verzi. Participanții au făcut 

un schimb de opinii cu privire la stabilirea priorităților pentru atingerea obiectivului de 

transformare a Europei, până în 2050, într-un continent neutru din perspectiva emisiilor 

de gaze cu efect de seră, și la provocarea de a dezvolta o economie circulară funcțională. 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-

2030, prevede în secțiunea „Producţie şi consum durabile” ca instituţiile publice centrale, 

judeţene, în cooperare cu patronatele, camerele de comerţ şi industrie, universităţi şi institute 

de cercetare, să inițieze acţiuni de conştientizare şi responsabilizare socială cu privire la 

problemele consumului şi producţiei durabile. Acest fapt se poate realiza prin: 

- acţiuni publicitare privind cele mai bune practici (Internet);  

- schimburi directe de experienţă (vizite şi ateliere de lucru); diseminarea oportunităţilor 

de afaceri în domeniul consultanţei, pregătirii şi realizării de proiecte;  

- achiziţionarea şi verificarea performanţelor echipamentelor pentru protecţia 

mediului şi tehnologiilor ecologice. 

 

5.  Alte surse utile 

 Comunicarea Comisiei privind „O nouă Strategie industrială pentru Europa”; 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/250150
http://www.imm.gov.ro/ro/2021/12/30/hotararea-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-antreprenoriatului-si-turismului-aprobata-de-guvern/
https://ccir.ro/event/finantarea-verde-cum-asiguram-tranzitia-catre-o-economie-durabila-functionala/
https://ccir.ro/2021/09/24/ccir-organizat-conferinta-finantarea-verde-cum-asiguram-tranzitia-catre-o-economie-durabila-functionala/
https://strategia.cndd.ro/docs/sndd10.ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=RO
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 Raportul anual privind piața unică 2021; 

 Strategia comercială privind redresarea economică, schimbările climatice și degradarea 

mediului, tensiunile internaționale din ce în ce mai mari, recurgerea mai frecventă la 

unilateralism și consecințele acesteia asupra instituțiilor multilaterale; 

 Strategia de ţară a României - 2020-2025. 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0351&from=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/RO/qanda_21_645
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-approves-new-strategy-for-romania.html

