
După intrarea pe teritoriul Uniunii Europene <!--[if !vml]--> <!--[endif]-->, refugiaților din 
Ucraina li se vor oferi mai multe posibilități, în funcție de situația personală. De exemplu: 

- Li se poate acorda protecție temporară 

- Pot solicita protecție internațională în țara în care au intrat prima dată 

Punem la dispoziție o pagină cu întrebări și răspunsuri, inclusiv în limba ucraineană, 

disponibilă prin scanarea codurilor QR din această postare sau în link-ul din primul 

comentariu <!--[if !vml]--><!--[endif]--> 

__________ 

Інформація для людей, які тікають від війни в Україні <!--[if !vml]--><!--[endif]--> 

Informații pentru persoanele care fug din calea războiului din Ucraina <!--[if !vml]--> <!--

[endif]--> https://europa.eu/!7dGHRh 

Інформація для людей, які тікають від війни в Україні <!--[if !vml]--> <!--[endif]--> 

https://europa.eu/!Q8Jnqd 

  

Informații despre transport pentru persoanele care fug din calea războiului din Ucraina <!--[if 

!vml]--> <!--[endif]--> https://europa.eu/!kDtt74 

Model de declaratie pt angajare in limba ucraineana 

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0 

  

REPowerEU: acțiune comună la nivel european pentru o energie mai accesibilă din punctul de 

vedere al prețurilor, mai sigură și mai durabilă https://europedirect-adrcentru.ro/repowereu-

actiune-comuna-la-nivel-european-pentru-o-energie-mai-accesibila-din-punctul-de-vedere-al-

preturilor-mai-sigura-si-mai-durabila/ 

  

A fost deschis apelul de proiecte din cadrul Investiției 1 a PNRR – Promovarea celor 12 rute 

turistice/culturale, Componenta 11 – Turism și cultură, program gestionat de Ministerul 

Investițiilor și Proiectelor Europene. Conform țintelor stabilite, cel puțin 225 de situri din 

România vor fi incluse în rutele culturale, vor fi alese pe baza cartografierii și vor fi 

poziționate în principal în zonele rurale și defavorizate pentru a atrage turiști și a crea noi 

locuri de muncă în industria turismului. 

https://www.adrcentru.ro/comunicare/apelul-de-proiecte-pentru-promovarea-celor-12-rute-

turistice-culturale-componenta-11-pnrr-i-termen-limita-20-martie-2022/ 

  

https://europa.eu/!7dGHRh?fbclid=IwAR3gewlIPgNWz7S4ILQBPtZEnkIFzN1U8uXxoSMCqDuVbbuWlbfp_ZGV-CU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2F!Q8Jnqd%3Ffbclid%3DIwAR01ocHD3k99JmEohEeAeFD_2476Dys6zUJesaWeiL97jkdJL50_lydJZxU&h=AT2CSX9LUvCaXW_6KAkcgAJv2d9bMi3DeCY9x-slOWjC2U1ngSVuC-vmg85u1frjneZVyvUejgq535NXEkP6VAOhZyxlmOsvk2RR4tKi1nEtepFOHzAP3_ggd8Br8N0foxCQ&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT3xexopfSyXGuUk4FjHcGe2xnlN9-Iji8onSx4bIXBjyDWVWoVU9skgOU2rImcJB4jeSwp5kO_NIBhl4AG2I00Qx2O7o4Sen0kUuSmUcYno_w83SVbqvuUsCG0VgX0Cuec-VEGjPw7JvWZ5ea1HUXFLcLbJ_QoVtiou2LPIQFxVIw
https://europa.eu/!kDtt74?fbclid=IwAR17yOE2B973JPBbO_X_GllkaJyLw1KtC6E70N0MhCyVpEOxjxhjk2s9IEY
https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0&fbclid=IwAR3wNszrj9meV8N7yWOuLfgUY0Qy1hj-jdyxDrc_Ygo0rjoHhAHI1M08Qdc
https://europedirect-adrcentru.ro/repowereu-actiune-comuna-la-nivel-european-pentru-o-energie-mai-accesibila-din-punctul-de-vedere-al-preturilor-mai-sigura-si-mai-durabila/
https://europedirect-adrcentru.ro/repowereu-actiune-comuna-la-nivel-european-pentru-o-energie-mai-accesibila-din-punctul-de-vedere-al-preturilor-mai-sigura-si-mai-durabila/
https://europedirect-adrcentru.ro/repowereu-actiune-comuna-la-nivel-european-pentru-o-energie-mai-accesibila-din-punctul-de-vedere-al-preturilor-mai-sigura-si-mai-durabila/
https://www.adrcentru.ro/comunicare/apelul-de-proiecte-pentru-promovarea-celor-12-rute-turistice-culturale-componenta-11-pnrr-i-termen-limita-20-martie-2022/
https://www.adrcentru.ro/comunicare/apelul-de-proiecte-pentru-promovarea-celor-12-rute-turistice-culturale-componenta-11-pnrr-i-termen-limita-20-martie-2022/


ADR Centru susține demersul echipei Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane din 

România (AHK Romania) și vă aduce în atenție posibilitatea de înscriere într-un concurs al 

celor mai bune proiecte locale de dezvoltare. AHK Romania lansează o propunere pentru 

fiecare unitate administrative teritorială, dar și pentru mediul de afaceri sau ONG, dacă au 

proiecte relevante pentru orașul / zona în care activează pentru a se înscrie la concursul de 

proiecte din cadrul Ediției a X-a a evenimentului ”Cities of Tomorrow”. 

https://www.adrcentru.ro/comunicare/inscriere-in-concursul-de-proiecte-cities-of-tomorrow-

organizat-de-ahk-romania/ 

https://www.adrcentru.ro/comunicare/inscriere-in-concursul-de-proiecte-cities-of-tomorrow-organizat-de-ahk-romania/
https://www.adrcentru.ro/comunicare/inscriere-in-concursul-de-proiecte-cities-of-tomorrow-organizat-de-ahk-romania/

