
 

RO   RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 30.5.2018 

COM(2018) 383 final 

ANNEXES 1 to 2 

 

ANEXE 

la Propunerea de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

de instituire a programului "Drepturi și valori"  

{SEC(2018) 274 final} - {SWD(2018) 290 final} - {SWD(2018) 291 final}  



 

RO 1  RO 

ANEXA I 

Activitățile programului 

Obiectivele specifice ale programului, menționate la articolul 2 alineatul (2), se vor realiza în 

special prin susținerea următoarelor activități: 

(a) sensibilizare și diseminare de informații pentru o mai bună cunoaștere a 

politicilor și a drepturilor din domeniile acoperite de program; 

(b) învățare reciprocă prin schimb de bune practici între părțile interesate, pentru o 

mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă și pentru o mai mare implicare 

civică și democratică; 

(c) activități analitice și de monitorizare
1
, pentru o mai bună înțelegere a situației 

din statele membre și de la nivelul UE în domeniile acoperite de program, 

precum și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației și a politicilor 

UE; 

(d) activități de formare pentru părțile interesate relevante, pentru a îmbunătăți 

cunoștințele acestora despre politicile și drepturile din domeniile acoperite; 

(e) elaborarea și întreținerea de instrumente bazate pe tehnologia informației și 

comunicațiilor (TIC); 

(f) sensibilizarea mai intensă a cetățenilor cu privire la cultura, istoria și memoria 

europeană, precum și cu privire la sentimentul de apartenență la Uniune; 

(g) reunirea europenilor de naționalități și culturi diferite, prin activități de înfrățire 

între orașe; 

(h) încurajarea și facilitarea atât a participării active la edificarea unei Uniuni mai 

democratice, cât și a conștientizării drepturilor și valorilor, prin sprijinirea 

organizațiilor societății civile; 

(i) finanțarea asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului [(UE) nr. 211/2011], susținând astfel exercitarea de către 

cetățeni a dreptului lor de a lansa și de a sprijini inițiative cetățenești europene;  

(j) stimularea capacității rețelelor europene de a promova și de a dezvolta în 

continuare dreptul, obiectivele de politică și strategiile Uniunii, precum și de a 

sprijini organizațiile societății civile care activează în domeniile acoperite de 

program;  

(k) îmbunătățirea cunoștințelor despre program, stimularea diseminării și a 

transferabilității rezultatelor sale și încurajarea demersurilor de informare 

directă a cetățenilor, inclusiv prin înființarea și sprijinirea unei rețele de 

birouri/puncte de contact naționale pentru program. 

                                                 
1 Printre aceste activități se numără, de exemplu: culegerea de date și statistici; elaborarea de metodologii 

comune și, după caz, de indicatori sau criterii de referință; studii, cercetări, analize și anchete; evaluări; 

evaluarea impactului; elaborarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale cu scop educativ. 
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ANEXA II 

Indicatori 

Programul va fi monitorizat pe baza unui set de indicatori care măsoară gradul de îndeplinire 

a obiectivelor generale și specifice ale programului, pentru a reduce la minimum sarcinile și 

costurile administrative. În acest scop, se vor culege date cu privire la următorul set de 

indicatori-cheie: 

 

Numărul de persoane care au participat la: 

(i) activități de formare; 

(ii) activități de învățare reciprocă și de schimb de bune practici; 

(iii) activități de sensibilizare, de informare și de diseminare. 

Numărul de organizații ale societății civile care au participat la activități de sprijin și de consolidare a capacităților 

Numărul de rețele și de inițiative transnaționale care se concentrează asupra memoriei și a patrimoniului european, ca 

rezultat al intervenției programului 

 


