
Reprezentanța Comisiei Europene în România vă invită să participați luni, 11 aprilie 2022, 
începând cu ora 11:00, conferința cu tema „Viitorul Europei – unde ne îndreptăm? - Rolul 
tinerilor în democrația participativă”. La discuții vor participa reprezentanți ai organizațiilor 
de tineret, studenți, dar și lideri de opinie şi membri ai unor organizații neguvernamentale. 
Lor li se vor alătura dna Adina VĂLEAN, comisarul european pentru transporturi şi dl. Nicolae 
CIUCĂ, prim-ministrul României. 
Detalii: https://romania.representation.ec.europa.eu/events/viitorul-europei-unde-ne-indreptam-
rolul-tinerilor-democratia-participativa-2022-04-11_ro  
  
Linia de asistență telefonică pentru cetățeni „Solidaritatea UE cu Ucraina” este disponibilă acum și în 
limbile ucraineană și rusă. Pe lângă cele 24 de limbi oficiale ale UE în care Comisia răspunde la 
întrebările adresate de cetățeni cu privire la chestiuni legate de UE, Comisia a lansat un serviciu 
specializat în limbile ucraineană și rusă. https://romania.representation.ec.europa.eu/news/linia-de-
asistenta-telefonica-pentru-cetateni-solidaritatea-ue-cu-ucraina-este-disponibila-acum-si-2022-03-
31_ro  
  
DiscoverEU: o nouă invitație pentru a permite unui număr și mai mare de tineri să călătorească Din 7 
aprilie, ora 12:00, până la 21 aprilie, ora 13:00 (ora României) tinerii care locuiesc în țările 
participante la programul Erasmus+ vor putea candida pentru unul dintre cele 35 000 de permise de 
călătorie gratuite. În total, până în prezent, peste 4900 de tineri români au câștigat un permis gratuit 
de călătorie în Europa! Mai multe detalii aflați accesând următorul link: https://europedirect-
adrcentru.ro/discovereu-o-noua-invitatie-pentru-a-permite-unui-numar-si-mai-mare-de-tineri-sa-
calatoreasca/  
  
Platformă multisectorială pentru lanțurile de aprovizionare ale companiilor – lansată de Enterprise 
Europe Network Platforma ajută companiile să păstreze, să restructureze sau să înlocuiască lanțurile 
de aprovizionare existente. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru prin intermediul Enterprise 
Europe Network sprijină companiile din Regiunea Centru, pentru a asigura materiile prime, piesele, 
componentele și/sau bunurile (semi)finite sau serviciile de care au nevoie pentru a continua 
producția. Dezintegrarea regimurilor comerciale internaționale – produsă din cauza pandemiei, a 
crizei de resurse energetice și a războiului în Europa – a tensionat sau chiar perturbat grav lanțurile 
de aprovizionare comerciale. Pentru a aborda aceste provocări, Enterprise Europe Network a lansat 
Platforma de reziliență pentru lanțul de aprovizionare (Supply Chain Resilience Platform). 
http://www.adrcentru.ro/proiecte-regionale/lanturi-aprovizionare-een/  
  
Finanțări PNRR pentru mediul privat – Consultare publică: Ghidul solicitantului pentru îmbunătățirea 
competențelor digitale Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a publicat în 31 martie 2022, 
Ghidul solicitantului pentru Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării 
unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine 
Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain), cu un buget de 36.000.000 
euro, cu finanțare din PNRR. Programul sprijină formarea și certificarea competențelor digitale 
avansate de care angajații IMM-urilor pentru a fi competitivi în noua economie. 
http://www.adrcentru.ro/comunicare/finantari-pnrr-pentru-mediul-privat-consultare-publica-ghidul-
solicitantului-pentru-imbunatatirea-competentelor-digitale/  
  
S-a lansat platforma online de depunere a proiectelor PNRR Ministerul Investițiilor si Proiectelor 
Europene a lansat platforma pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul Planului 
Național de Redresare și Rezilență. Pentru depunerea proiectelor în cadrul apelurilor deschise, 
aplicanții își vor crea cont în platformă și, ulterior, vor putea completa toate informațiile necesare în 
vederea depunerii de proiectelor. http://www.adrcentru.ro/comunicare/platforma-pnrr/  
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