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1.

Comisia Europeană – Programul de lucru al

Comisiei pentru 2023.

a. Comunicat de presă - Comisia a adoptat

programul de lucru pentru 2023: abordarea celor

mai presante provocări și menținerea direcției pe

termen lung.

b. Fișă informativă privind Programul de lucru al

Comisiei pentru 2023 – Programul de lucru al

Comisiei explicat (EN).

24.10.2022

Studiu individual

2.

Comisia Europeană – Investiții în educație și 

formare.

Comunicat de presă - Raportul final al Grupului 

de experți al Comisiei identifică abordări 

promițătoare privind cele mai bune modalități de 

a investi în educație și formare.

24.10.2022

Studiu individual
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3.

Comisia Europeană – Ajutoare de stat: Comisia

adoptă cadrul CDI revizuit din 2022.

Comunicat de presă - Comisia Europeană a

adoptat o comunicare revizuită referitoare la

normele privind ajutoarele de stat pentru

cercetare, dezvoltare și inovare („cadrul CDI

2022”).

25.10.2022

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Reziliența infrastructurii 

critice: norme mai stricte.

Comunicat de presă - Comisia a propus 

consolidarea rezilienței infrastructurii critice a 

UE. Propunerea de recomandare a Consiliului se 

bazează pe Planul în 5 puncte pentru o 

infrastructură critică rezilientă prezentat de 

președintele CE, Ursula von der Leyen, 

Parlamentului European.

25.10.2022

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Acțiuni de digitalizare a 

sectorului energiei.

a. Comunicat de presă - Comisia stabilește 

acțiuni de digitalizare a sectorului energiei pentru 

a îmbunătăți eficiența și integrarea surselor 

regenerabile de energie.

b. Fișă informativă - Un plan de acțiune al UE 

pentru digitalizarea sistemului energetic.

c. Întrebări și răspunsuri: Planul de acțiune al UE 

privind digitalizarea sistemului energetic.

26.10.2022

Studiu individual
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6.

Comisia Europeană – Propuneri suplimentare 

pentru a combate prețurile mari la energie.

a. Comunicat de presă - Comisia propune astăzi 

un nou regulament de urgență pentru a aborda 

prețurile mari ale gazelor în UE și pentru a 

asigura securitatea aprovizionării în această iarnă.

b. Întrebări și răspunsuri privind propunerile de 

combatere a prețurilor ridicate la energie și de 

asigurare a securității aprovizionării.

c. Fișă informativă privind urgența energetică 

(EN).

26.10.2022

Studiu individual

7.

Consiliul European – Consiliul European, 20-21 

octombrie 2022.

Concluziile Consiliului European, 20-21 

octombrie 2022 - La 20-21 octombrie 2022, 

Consiliul European a adoptat concluzii privind 

Ucraina/Rusia, infrastructura critică, energia și 

economia, precum și relațiile externe.

27.10.2022

Studiu individual

8.

Comitetul European al Regiunilor (CoR)- 

Raportul 2022 al UE privind starea regiunilor 

și orașelor.

a. Fișă informativă - Raportul pentru 2022 al UE 

privind starea regiunilor și orașelor.

b. Starea regiunilor și orașelor- Barometrul 

regional și local - România.

27.10.2022

Studiu individual

9. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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