


Stimați cetățeni,

 Sunt cadru universitar și om politic de stânga. Am fost ministru delegat pentru afaceri 

europene, responsabil de pregătirea Președinției României la Consiliul UE, și în primul mandat în 

Parlamentul European am adus circa 60 de milioane de euro României.

 Am preluat noul mandat de membru în Parlamentul European acum un an ca urmare a ieșirii 

Marii Britanii din Uniunea Europeană. În scurt timp am devenit, și prin prisma experienței de 

cadru universitar la universități de prestigiu din țară și străinătate, vicepreședintele Comisiei 

pentru Educație și Cultură din Parlamentul European. Tot în primele luni de mandat am obținut 

peste 7 milioane de euro pentru proiecte pilot în domeniul educației, sănătății și sprijinirii 

mediului economic.

 Obiectivele mandatului de europarlamentar au fost clare:

                o implicare activă pentru o Europă socială, bazată pe educație, inovație, sectorul digital, 

protecția mediului, sănătate și dezvoltarea mediului economic;

      o mai mare transparență la nivelul UE și democratizarea accesului la procesul decizional 

european;

      drepturi și oportunități egale pentru toți cetățenii europeni;

 Chiar dacă activitatea mea are legătură mai ales cu Uniunea Europeană, am încercat și voi 

încerca mereu să pun în prim plan România în toate intervențiile mele din Parlamentul European. 

Cred că o Uniune Europeană puternică are nevoie de o Românie sigură pe sine și comunități loca-

le dezvoltate.

În acest raport prezint, pe scurt, o parte din realizările mele.

Vă mulțumesc pentru sprijin,

Victor NEGRESCU

Europarlamentar 
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 Orice membru al Parlamentului European 
poate solicita fonduri pentru proiecte specifice. 
Europarlamentarul Victor Negrescu a inițiat încă 
de la începutul mandatului mai multe proiecte, în 
valoare de 7,8 milioane de euro, care se adaugă 
celor aproape 60 de milioane de euro aduse în 
cei trei ani de europarlamentar. Eurodeputatul 
român este europarlamentarul cu cele mai multe 
proiecte pilot din Parlamentul European.

Lista proiectelor aprobate:
 Proiect privind creșterea accesibilității la 
instrumentele educaționale în zone și comuni-
tăți cu conectivitate redusă sau acces redus la 
tehnologii: în valoare de 2.400.000 euro

 Proiect privind digitalizarea industriei și 
adaptarea sa la noul context pandemic: în valoa-
re de 550.000 euro

 Proiect privind crearea unei platforme euro-
pene de învățare electronică antreprenorială 
care ajută IMM-urile să se adapteze la contextul 
actual: în valoare de 400.000 euro

 Proiect privind monitorul de sprijin pentru 
independența presei: în valoare de 500.000 euro

 Proiect privind transportul ecologic: în va-
loare de 3.500.000 euro

 Proiect privind sectorul digital: în valoare de 
450.000 euro

 În calitate de raportor cu privire la Fondul 
European de Ajustare pentru Globalizare, meca-
nism în valoare de 150 de milioane de euro 
anual, care sprijină șomerii și angajații indepen-
denți, a reușit amendarea regulamentului de 
funcționare în așa fel încât fondul este accesibil 
și pentru zonele în care avem un șomaj ridicat 
generat de pandemie. 

 Prin amendamentele sale la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind instituirea unui program de 
acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru 
perioada 2021-2027 a solicitat și obținut posibi-
litatea ca respectivele fonduri să fie folosite 
pentru construirea spitalelor și a infrastructurii 
de sănătate de bază în regiunile mai puțin dez-
voltate ale UE.

 A introdus referințe explicite în legislația 
europeană privind noul buget european și planul 
european de relansare economică privind nevoia 
de a reduce birocrația referitoare la accesarea 
banilor europeni și creșterea transparenței pri-
vind cheltuirea resurselor financiare europene.

 A făcut parte din echipa de negocieri pe par-
cursul ședințelor dintre Parlamentul European, 
Comisia Europeană și Consiliul European în 
vederea atingerii unui acord privind noul buget 
multianual european și a devenit raportului alter-
nativ al grupului său politic privind bugetul pe 
anul 2022.

EUROPARLAMENTARUL CARE A ADUS
CEI MAI MULȚI BANI EUROPENI ROMÂNIEI 

3



UN LIDER LA NIVEL EUROPEAN,
VICEPREȘEDINTELE COMISIEI PENTRU EDUCAȚIE, CULTURĂ,
TINERET, MEDIA ȘI SPORT DIN PARLAMENTUL EUROPEAN

 Profesor de profesie, europarlamentarul 
Victor Negrescu a devenit o voce importantă la 
nivelul instituțiilor europene pentru sprijinirea 
educației, culturii, tineretului, sectorului media și 
sportului. Inițiativele sale la nivel european și 
național i-au permis să creeze o platformă euro-
peană pentru sprijinirea educației.

Câteva din inițiativele eurodeputatului privind 
aceste componente:
 A inițiat și a fost aprobată acțiunea pregăti-
toare “Creșterea accesibilității la instrumentele 
educaționale în zone și comunități cu conecti-
vitate redusă sau acces redus la tehnologii”, în 
valoare de 2.400.000 euro. Scopul acestei acți-
uni este de a dezvolta o strategie menită să spo-
rească accesibilitatea la instrumentele educați-
onale din zonele și comunitățile europene care 
au nevoie de un astfel de sprijin. Zonele izolate 
precum zonele montane, zonele rurale, insulele 
sau deltele sunt deosebit de semnificative 
pentru această acțiune pregătitoare.
 Raportor al Parlamentului European privind 

politicile europene în materie de educație digi-
tală, un document cadru ce pune accent pe con-
strucția sistemelor de educație incluzive și de 
calitate în context digital, la nivel european, și 
cuprinde o serie de recomandări, inițiative și alo-
cări bugetare pentru a-i sprijini pe cei care nu au 
acces la astfel de instrumente.
 A obținut sprijinul Parlamentului European 
pentru a solicita statelor membre să aloce cel 
puțin 10% pentru educație din Planurile de Re-
dresare și Reziliență și a inițiat rezoluția pentru 
sprijinirea educației aprobată de legislativul 
european.
 A inițiat și lansat prima tabletă educațională 
românească adaptată procesului educațional în 
sistem online, sigură și dotată cu resurse educa-
ționale, distribuită gratuit, în cadrul unui proiect 
social, la câteva mii de copii / tineri din toată 
țara.
 A lansat Clasa Virtuală, platformă cu resurse 
educaționale în format video pentru toate gru-
pele de elevi, din învățământul primar, gimnazial 
și liceal, dar și activități pentru preșcolari, pentru 
învățământul special și activități extra-curri-
culare.
 A întocmit și prezentat autorităților raportul 
privind starea sistemului de învățământ româ-
nesc, oferind soluții europene privind creșterea 
accesibilității și calității educației în contextul 
pandemiei.
 A creat Alianța Europeană pentru Educație, o 
platformă intersectorială şi transpartinică 
pentru susţinerea educaţiei la nivel european, 
reușind să realizeze, printre altele, un apel public 
pentru sprijinirea educației în contextul pande-
miei, semnată de zeci de europarlamentari și 
personalități publice din toată Europa.
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SPRIJIN PENTRU ANTREPRENORIAT, CERCETARE
ȘI INOVAȚIE LA NIVEL EUROPEAN

 Piața internă europeană oferă multe pro-

vocări pentru antreprenorii români. Din păca-

te, lipsa de cunoaștere a oportunităților dispo-

nibile la nivelul Uniunii Europene face ca po-

tențialul existent pentru inovație și dezvol-

tarea antreprenorială să nu fie fructificate. 

Eurodeputatul Victor Negrescu susține nevoia 

modernizării economiei românești, promo-

vând activ măsuri de sprijin pentru antrepre-

noriat, cercetare și inovație.

Câteva din acțiunile sale de la preluarea man-

datului:

 A fost desemnat raportor al opiniei Comi-

siei pentru Educație și Cultură privind Strate-

gia Europeană pentru IMM-uri, în care a intro-

dus referințe clare privind nevoia de a sprijini 

antreprenorii din toate zonele Europei;

 A propus, la nivel european, crearea unui 

set integrat de măsuri, inclusiv de natură 

financiară, pentru sprijinirea întreprinderilor 

micro, mici și mijlocii;

 A dezvoltat un proiect pilot prin care se va 

crea un birou unic european de consiliere pen-

tru IMM-uri;

 A lansat inițiativa europeană, sprijinită de 

asociațiile de tineret și mediul antreprenorial 

național european, privind crearea a 1 milion 

de noi start-up-uri la nivel european până la 

finalul anului 2027;

 A introdus în mai multe rezoluții și rapoarte 

europene referințe explicite la importanța 

educației antreprenoriale;

 A reușit promovarea, sub formă de amen-

damente la legislația europeană, referințe la 

nevoia de a sprijini afacerile de familie, produ-

cătorii locali, magazinele de proximitate, 

IMM-urile din zona sectorului cultural și cre-

ativ, precum și cele de tineret sau din zona 

sportivă;

 A inițiat propunerea de a se aloca 2% din 

Planul european de relansare către sectorul 

creativ si cultural, care a fost inclusă în Rezo-

luția Parlamentului European din 17 septem-

brie 2020 referitoare la redresarea culturală a 

Europei, devenind, astfel, poziția oficială a 

Parlamentului European;

 A susținut introducerea în instrumentul de 

redresare și reziliență a unei alocări de minim 

20% pentru digitalizare și creșterea compe-

tențelor digitale.
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O PREZENȚĂ ACTIVĂ LA NIVEL EUROPEAN

 Eurodeputatul Victor Negrescu a fost o pre-
zență activă la nivelul dezbaterilor europene. A 
participat activ, prezentând punctele sale de 
vedere pe subiecte de interes public și a promo-
vat interesele României în plan european.

Printre cele mai importante evenimente avem:

 Conferința internațională “Viitorul buget UE 
și planul european de relansare”, în cadrul căreia 
eurodeputatul Victor Negrescu a prezentat 
studiul pe care l-a inițiat privind impactul pla-
nului european pentru relansare asupra Româ-
niei și identificarea unor obiective de dezvoltare 
pe care grupul progresist din Parlamentul 
European le va susține la nivelul instituției 
europene. La acest eveniment Comisarul Euro-
pean pentru Bugete, Johannes Hahn, a adresat 
un mesaj video, iar printre participanți s-au 
numărat Margarida Marques, europarlamentar 
și raportor al Grupului S&D pentru viitorul buget 
multianual, Dan Nica, liderul Delegației României 
în Grupul S&D, Radu Magdin, coordonatorul 
studiului, Roxana Mînzatu, deputat, expert 
fonduri europene și fost Ministru al Fondurilor 
Europene, și Adrian Câciu, analist economic. 

 Lansarea primei tablete educaționale româ-

nești
Evenimentul de lansare a proiectului social a 

adus împreună reprezentanți ai Comisiei Euro-

pene, ai Parlamentului European și din România, 

lideri sindicali, responsabili din asociații profe-

sionale, reprezentanți ai mai multor companii, 

personalități publice și promotori din societatea 

civilă.

 Consultări publice privind raportul Parla-
mentului European referitor la elaborarea unei 
politici europene în materie de educație digitală, 
organizate cu scopul de a asculta opiniile exper-

ților și a persoanelor interesate cu privire la mo-
dul în care va urma să fie implementată politica 
europeană în materie de educație digitală. 
Printre participanți s-au numărat reprezentanți 
ai Comisiei Europene, al mediului academic, me-
diului de afaceri și societății civile. 
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 Dialoguri online - cum văd tinerii viitorul 

educației 

Eurodeputatul Victor Negrescu a organizat la 

începutul acestui an o discuție online cu cadre 

didactice și zeci de elevi din Alba ca parte a unui 

nou demers prin care a dorit să preia direct ideile 

celor implicați în educație pentru a le include în 

demersurile sale la nivel european și național.

 #ViitorulEuropei

Evenimentul organizat cu spijinul PES activists 

România a întrunit un număr de aproximativ 300 

de participanți din țară și străinătate. În cadrul 

acestuia, s-au purtat discuții cu privire la viitorul 

Europei și atragerea fondurilor europene, într-un 

format hibrid, inedit, cu președintele PES, Sergei 

Stanishev, reprezentantul României la OMS, 

Alexandru Rafila, europarlamentarii Dan Nica, 

Brando Benifei, Eva Kaili.

2025 și punerea în aplicare a noului Plan de ac-

țiune în domeniul educației digitale. În prezența 

Comisarului European, Mariya Gabriel, și a mai 

multor miniștri din statele membre, europar-

lamentarul Victor Negrescu a subliniat necesi-

tatea de a ne asigura că toți cetățenii europeni 

au acces la educație de calitate.

 Summitul European al Educației, având ca 

temă „Transformarea educației digitale - conso-

lidarea rezilienței în Spațiul european al educa-

ției”, în cadrul căruia s-au abordat tematici pre-

cum transformarea digitală a sistemelor educa-

ționale europene, schimbul de experiențe și cele 

mai bune practici în atenuarea efectelor COVID-

19 asupra sistemelor de educație și formare, cre-

area Spațiului European al Educației până în 

 #ClimateActionDay

Inițiativa are ca scop schimbarea comporta-

mentului studenților și a modului de gândire în 

societate cu privire la schimbările climatice prin 

educație. La această dezbatere au participat 

personalități de prestigiu la nivel internațional, 

precum Alteța Sa Regală Principesa Marie-

Esméralda a Belgiei, Juan Manuel Santos, pre-

ședintele Columbiei, Sir David Attenborough, 

Stevo Pendarovski, președintele Macedoniei de 

Nord, Rick Davis din partea NASA, sau Coleen 

Vogel, câștigătoarea Premiului Nobel pentru 

cercetările realizate în domeniul schimbării 

climatice.
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UN PROMOTOR AL DREPTURILOR SOCIALE
PENTRU ROMÂNI

Europarlamentarul Victor Negrescu a pus în 

prim planul acțiunii sale politice promovarea 

drepturilor egale la nivel european, cu accent 

pe zona de drepturi sociale. După ce a trăit mai 

mulți ani în străinătate, fiind format și pre-

dând în diferite state europene, eurodeputatul 

Victor Negrescu a promovat cu insistență și 

consistență necesitatea ca drepturile tuturor 

cetățenilor europeni să fie respectate.

Printre inițiativele cele mai importante ale 

eurodeputatului român se numără: 

 Promovarea unei petiții privind crearea 

unei cetățenii europene, cu scopul de a crea un 

nou statut legal prin care toți cetățenii euro-

peni beneficiază de un statut legal;

 A inițiat petiția “Pentru oportunități egale 

în Uniunea Europeană: un salariu minim euro-

pean!”, semnată de peste 20.000 de persoane 

și a susținut eforturile Comisiei Europene pen-

tru lansarea unui mecanism legal în acest 

sens;

 A lansat petiția ”Drepturi egale pentru 

lucrătorii români în Uniunea Europeană”, sem-

nată de peste 50.000 de români și a obținut, în 

premieră, sprijinul Parlamentului European 

pentru realizarea unei investigații privind 

situațiile reflectate în spațiul public;

 Susține de mai bine de 8 ani campania 

#ZâmbetulDeSărbători prin care au fost aju-

tați și sprijiniți mii de copii și tineri din toată 

țara;

 A promovat crearea unei Agenții Europene 

pentru Cetățenie Europeană cu accent pe zona 

de educație pentru cetățenie cu scopul de a 

întări drepturile cetățenilor europeni;

 A interpelat instituțiile europene și autori-

tățile britanice privind regimul de taxare discri-

minatoriu aplicat cetățenilor români privind 

vizele;

 A reacționat public și a contactat autorită-

țile din țările în care au existat situații de încăl-

care a drepturilor cetățenilor români; 

 A organizat campanii sociale de sprijin 

pentru unitățile medicale și pentru școli din 

mai multe zone din țară, și în mod special în 

județul Alba.



INTERPELĂRI ALE COMISIEI EUROPENE

 Rolul europarlamentarului este să transmită 
la Bruxelles mesajele cetățenilor și să solicite 
instituțiilor europene să răspundă prompt dole-
anțelor acestora. Eurodeputatul Victor Negrescu 
este unul dintre membrii din Parlamentul Euro-
pean cu o activitate susținută, adresând între-
bări și formulând interpelări către instituțiile 
europene. 

A interpelat Comisia Europeană cu privire la ur-
mătoarele aspecte:

 Calitatea aerului în marile orașe din Româ-
nia;

 Combaterea efectelor economice generate 
de coronavirus;

 Rambursarea cheltuielilor și sprijinirea 
industriei de transport și turistice în contextul 
COVID-19;

 Protejarea medicilor și personalului medical 
împotriva COVID-19;

 Protejarea sectorului de transport și a lucră-
torilor din acest domeniu;

 Măsuri pentru protejarea persoanelor cu 
autism în contextul pandemiei COVID-19;

 Monitorizarea procesului de testare și vacci-

nare la nivel european;

 Situația precară a mobilității lucrătorilor în 
interiorul UE și criza sanitară din Abatorul Rena-
nia de Nord-Westfalia;

 Standardele comune privind restricțiile im-
puse la nivelul UE în context COVID-19; 

 Echipamentele de protecție disponibile la ni-
vel european, cu accent pe echipamentele con-
trafăcute disponibile în România;

 Drepturile studenților europeni în Marea Bri-
tanie după ieșirea sa din Uniunea Europeană;

 Soluțiile de sprijin dezvoltate de UE pentru 
persoanele vârstnice;

 Sprijinul european pentru combaterea tăie-
rilor ilegale de păduri din România;

 Măsurile pentru sprijinirea persoanelor cu 
dizabilități în contextul pandemiei;

 Politizarea sistemului educațional din Ro-
mânia;

 Groapa de gunoi din județul Alba și soluțiile 
posibile ca urmare a problemelor întâmpinate de 
managementul defectuos al proiectului euro-
pean implementat în acest sens;

 Calitatea slabă a lucrărilor de infrastructură 
făcute din bani europeni în județul Alba.
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REZULTATE STATISTICE ÎN PRIMUL AN DE MANDAT

Contribuții la dezbaterile în plen: 29

Rapoarte ca raportor: 2

Rapoarte ca raportor alternativ: 3

Avize ca raportor: 1

Avize ca raportor alternativ: 5

Propuneri de rezoluție: 1

Întrebări orale: 1

Întrebări scrise: 31

Explicații scrise ale votului: 247

Întrebări cu solicitare de răspuns scris: 23

AMENDAMENTE DEPUSE LA RAPOARTE: 493

Comisia pentru cultură și educație:

292 de amendamente depuse;

6 Rapoarte și 20 Opinii amendate.

Comisia pentru bugete:

101 de amendamente depuse;

14 Rapoarte și 8 Opinii amendate.

Comisia pentru afaceri constituționale:

22 de amendamente depuse;

4 Rapoarte și 4 Opinii amendate.

Comisia pentru afaceri economice

și monetare:

78 de amendamente depuse;

2 Rapoarte amendate.
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INFORMAȚII EUROPENE UTILE

PROGRAMUL EUROPA PENTRU CETĂȚENI (EpC)

 Programul UE „Europa pentru cetățeni” finanțează proiecte care ajută publicul să înțe-
leagă istoria, valorile și diversitatea UE și îi încurajează pe cetățeni să participe la proce-
sele democratice de la nivelul UE.
Ÿ  Mai multe detalii sunt disponibile la următorul link: https://bit.ly/3r6LI1M

PROGRAMUL ERASMUS

 Programul ERASMUS permite finanțarea unor proiecte europene în domeniul educației, 
mobilității, culturii, tineretului și sportului. Mecanismul oferă oportunități atât pentru per-
soane, cât și pentru organizații.
Ÿ  Mai multe detalii sunt disponibile la următorul link: https://bit.ly/3r6NfVB

PROGRAMUL eTWINNING 

 Programul eTwinning este o inițiativă a Comisiei Europene care își propune să încurajeze 
școlile europene să colaboreze folosind tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) 
prin furnizarea infrastructurii necesare (instrumente online, servicii, asistență). 
Ÿ  Mai multe detalii sunt disponibile la următorul link: https://bit.ly/38eRGqj

INSTRUMENTUL SELFIE

 Instrumentul SELFIE se adresează școlilor pentru a-și autoevalua nivelul la care se află în 
ceea ce privește învățarea în era digitală. Este gratuit, ușor de utilizat și personalizabil.
Ÿ  Mai multe detalii sunt disponibile la următorul link: https://bit.ly/3q5Mb2Y

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE ȘI LICITAȚIE - ZONA UNICĂ DE SCHIMB ELECTRONIC DE 
DATE (SEDIA)

 Aflați cum să găsiți și să solicitați oportunități de finanțare UE.
Ÿ  Mai multe detalii sunt disponibile la următorul link: https://bit.ly/3b3BGsP

PROGRAMUL EU4HEALTH

 Programul EU4Health va oferi finan-
țare țărilor UE, organizațiilor și ONG-
urilor din domeniul sănătății. Are 
scopul de a consolida sistemele de 
sănătate, astfel încât acestea să 
facă față atât epidemiilor, cât și 
provocărilor pe termen lung, făcând 
totodată medicamentele și dispo-
zitivele medicale disponibile și acce-
sibile.
Ÿ  Mai multe detalii sunt 

disponibile la următorul link: 
https://bit.ly/3c9gpOO



Pentru a ne contacta:
Mail: victor.negrescu-office@europarl.europa.eu
Telefon: 0729 685 690
Site: www.negrescu.ro
Rețele sociale: https://www.facebook.com/victornegrescu
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