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Există o preocupare crescândă pentru 
cooperare și implicare în luarea deciziilor, 

fără a se periclita actul de guvernare 
european - cât mai aproape de interesele 

comunităților. În ultimul deceniu, s-au făcut 
eforturi pentru consolidarea principiului 

subsidiarității în legislația UE. Tratatele UE 
au conferit parlamentelor naționale dreptul  
de a se exprima cu privire la proiectele de 

acte legislative ale Uniunii. 

„Parlamentele naționale contribuie, în mod 
activ, la buna funcționare a Uniunii.”  

 

„În temeiul principiului 

cooperării loiale, Uniunea 

și statele membre se 

respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea 

misiunilor care decurg din 

tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 

statului de drept, toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 

întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor 

fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 

independente și imparțiale.” 

 

„De fiecare dată când principiile 

democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 

din intensitate. Nu putem fi în măsură 

să promovăm libertatea mass-media și 

statul de drept în vecinătatea noastră, 

decât dacă dispunem de mijloace de 

informare libere și de instanțe 

judecătorești independente în UE.” 

 

Coordonator 
Dr. Cristina Stroescu 

 Autori 
Carmen Denisa Ion 

Mihaela Gîdei 
Luiza Roibu 
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Având în vedere pandemia de coronavirus, Comisia a recunoscut presiunea la 

care sunt supuse, în prezent, resursele administrative ale statelor membre. Astfel, au 

fost prezentate numai cazurile închise, în care statele membre au soluționat 

problemele fără a fi necesară continuarea procedurii.  

Uniunea securității 

Comisia Europeană a închis procedurile de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor împotriva a 8 state membre, Bulgaria, Cipru, Estonia, Franța, Grecia, 

Luxemburg, Portugalia și România, întrucât acestea au transpus în legislația națională 

normele UE privind datele din registrul cu numele pasagerilor1. 

Directiva privind datele din registrul cu numele pasagerilor stabilește normele 

privind transferul de date din registru de la companiile aeriene la autoritățile statelor 

membre (și anume, informațiile furnizate de pasageri companiilor aeriene atunci când 

 
1 Directiva (UE) 2016/681 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

CICLUL DE DECIZII PRIVIND NEÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR  

Luna aprilie 2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0681
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efectuează rezervări și se înregistrează pentru zboruri), precum și prelucrarea acestor 

date în scopul aplicării legii, cu respectarea deplină a garanțiilor în materia protecției 

datelor. Prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor este un instrument 

important în combaterea terorismului și a infracțiunilor grave, ajutând la detectarea 

tiparelor de călătorie suspecte și la identificarea potențialilor infractori și teroriști, 

inclusiv cei necunoscuți de către autoritățile de aplicare a legii. 

Justiție 

Comisia închide cazurile împotriva Bulgariei, Greciei și Irlandei, după 

transpunerea completă a deciziilor-cadru privind cooperarea în materie penală. 

 

 

 

 

Comisia Europeană a prezentat2 bugetul alocat schemei UE pentru școli 

pentru anul școlar 2020/2021. Suma de 145 milioane euro este alocată pentru 

distribuția de fructe și legume, iar 105 milioane de euro pentru distribuția de lapte 

către elevi.  România beneficiază de 7.8 milioane de euro pentru distribuția de 

fructe și legume și de 10.7 milioane de euro pentru distribuția de lapte în școlile 

participante la program. 

Implementarea schemei în anul școlar curent 2019/2020 este afectată însă 

de închiderea școlilor pe întreg teritoriul UE, ca urmare a pandemiei de 

coronavirus. Comisia Europeană a oferit clarificări potrivit cărora criza curentă 

poate fi considerată un caz de ,,forța majoră”. Acest lucru permite statelor 

membre, care recunosc un astfel de caz, să ramburseze banii furnizorilor pentru 

produsele perisabile (fructe, legume, lapte) ce erau prevăzuți pentru distribuirea 

produselor în școlile participante la schemă.  

 

 

 
2 Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/467 a Comisiei din 25 martie 2020. 

AGRICULTURĂ  

Schema UE pentru școli 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0467&from=EN
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Programul UE de încurajare a consumului de fructe, legume și lapte în școli, introdus la          

1 august 2017, combină două inițiative anterioare (programul de încurajare a consumului 

de fructe și legume în școli și programul de distribuire a laptelui în școli) într-un cadru juridic 

unic, pentru o mai mare eficiență și un accent sporit pe sănătate și educație. Acest program 

sprijină distribuirea produselor, măsurile educative și acțiunile de informare. 

 

 

Anul școlar 2020/2021 

(în euro) 

Stat membru Repartizare 
pentru fructe 
și legume în 

școli 

Repartizare 
pentru lapte în 

școli 

Belgia 3 405 459 1 613 200 

Bulgaria 2 562 226 1 145 871 

Cehia 3 918 810 1 813 713 

Danemarca 2 249 220 1 578 867 

Germania 24 582 347 10 712 157 

Estonia 542 176 727 890 

Irlanda 2 238 463 1 029 094 

Grecia 3 218 885 1 550 685 

Spania 16 237 995 6 302 784 
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Franța 17 990 469 17 123 194 

Croația 1 636 896 874 426 

Italia 20 493 267 9 016 105 

Cipru 390 044 400 177 

Letonia 769 194 736 593 

Lituania 1 089 604 1 082 982 

Luxemburg 333 895 204 752 

Ungaria 3 666 098 1 927 193 

Malta 319 478 200 892 

Țările de Jos 6 683 866 2 401 061 

Austria 2 796 946 1 250 119 

Polonia 14 394 215 10 941 915 

Portugalia 3 283 397 2 220 981 

România 7 866 848 10 771 254 

Slovenia 701 580 359 649 

Slovacia 2 098 537 1 004 766 

Finlanda 1 599 047 3 824 689 

Suedia 0 9 217 369 

Regatul Unit 0 4 898 661 

Total 145 068 962 104 931 038 

 

 

 

 

Comisia a anunțat câștigătorii granturilor (Advanced Grants) oferite de 

Consiliul European pentru cercetare (ERC) în urma unui concurs anual. Un număr 

de 185 de cercetători vor primi suma totală de 450 milioane euro, ca parte a 

programului de cercetare și inovare al UE, Orizont 2020, pentru dezvoltarea 

proiectelor de cercetare revoluționare și explorarea ideilor inovatoare. Se 

preconizează că noile proiecte de cercetare vor duce la crearea a aproximativ 1 800 

de locuri de muncă. 

 

INOVARE, CERCETARE, CULTURĂ, EDUCAȚIE ȘI 

TINERET 

Cercetarea europeană exploratorie pe termen lung 

 

https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
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Comisia Europeană a lansat o consultare publică online cu privire la 

creșterea obiectivului climatic al UE pentru anul 2030, precum și asupra acțiunilor 

și politicilor necesare pentru realizarea unor reduceri majore ale emisiilor de gaze 

cu efect de seră. Consultarea online va fi deschisă timp de 12 săptămâni, în 

perioada 31 martie - 23 iunie 2020.  

Ca parte a Pactului ecologic european, Comisia va prezenta un plan 

cuprinzător conținând o evaluare de impact pentru a crește, de la 40% cât este 

stabilit în prezent, obiectivul climatic pentru 2030  și a ajunge la un interval al 

emisiilor între 50% - 55%, comparativ cu nivelul înregistrat în anul 1990. Odată 

agreat obiectivul-țintă, Comisia va propune includerea lui în propunerea Comisiei 

privind prima lege europeană a climei3.  

 Revizuirea obiectivului spre un nivel superior ar urma să apropie UE de 

atingerea obiectivului neutralității climatice până în anul 2050. Această revizuire va 

sprijini și garantarea beneficiilor aduse celor ce iau primele măsuri pentru industria 

europeană, va evita deprecierea activelor și va consolida rolul de lider global al UE 

în negocierile internaționale privind clima. 

 
3 COM(2020) 80 

PACTUL ECOLOGIC EUROPEAN 

Consultare publică asupra unor obiective-țintă de mediu mai 
ambițioase pentru anul 2030 în UE 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_80_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_80_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
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Ca urmare a Conferinței de la Berlin privind Libia, din 19 ianuarie 2020, la 

care liderii internaționali s-au angajat să respecte pe deplin și să pună în aplicare 

embargoul asupra armelor, instituit prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al 

Organizației Națiunilor Unite și a acordului politic stabilit în cadrul Consiliului 

afaceri externe din 17 februarie 2020, s-a stabilit lansarea unei noi operațiuni în 

zona Mării Mediterane, în vederea punerii în aplicare a acelui embargou impus 

Libiei, prin utilizarea de mijloace aeriene, satelitare și maritime. 

La 31 martie 2020, Uniunea Europeană a lansat o nouă operațiune militară 

în cadrul politicii de securitate și apărare comună (PSAC) din zona Mării Mediterane 

sub denumirea  EUNAVFOR MED IRINI. 

Cu această ocazie, Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 

afaceri externe și politica de securitate a declarat: (...) Numai soluțiile politice și 

respectarea deplină a embargoului ONU asupra armelor vor duce la o rezolvare a 

crizei din Libia. Diplomația nu poate avea succes decât dacă este susținută de 

acțiune. Această operațiune va fi esențială și va contribui, în mod clar, la 

promovarea păcii în vecinătatea noastră imediată printr-o încetare permanentă a 

focului" .  

UE lansează operațiunea IRINI pentru a 

asigura respectarea embargoului  ONU asupra 

armelor impus Libiei 

31 martie 

2020 

 

https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/the-berlin-conference-on-libya-1713882
https://www.consilium.europa.eu/media/42603/st06117-en20_v2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/42603/st06117-en20_v2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/472/oj?locale=ro
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Scopul principal al misiunii este de a sprijini punerea în aplicare a 

embargoului asupra armelor impus de Consiliul de Securitate al ONU prin utilizarea 

mijloacelor maritime, aeriene și prin satelit. Acesta va colabora strâns cu 

autoritățile competente din statele membre și cu agențiile UE relevante. De 

asemenea, va monitoriza și va colecta informații cu privire la exporturile ilicite de 

petrol, de țiței și de produse petroliere rafinate din Libia; va contribui la 

consolidarea capacităților și la formarea pazei de coastă și a forțelor navale libiene 

în ceea ce privește sarcinile de aplicare a legii pe mare; va contribui la lupta 

împotriva  rețelelor de  contrabandă  și de trafic de persoane. 

Mandatul operațiunii IRINI va fi valabil până la 31 martie 2021, iar, odată cu 

lansarea acestei operațiunii, își va înceta definitiv activitățile operația EUNAVFOR 

MEDSOPHIA, existentă în zona Mării Mediterane. 
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FONDURI DE CERCETARE UE  
PENTRU COMBATEREA CORONAVIRUSULUI 

UE susține eforturile oamenilor de știință de a dezvolta vaccinuri și 

tratamente eficiente, în cel mai scurt timp, pentru a limita pandemia generată de 

COVID-19.  
În acest context, a inițiat un răspuns coordonat pentru a ajuta la combaterea 

actualei crize, iar finanțarea proiectelor de cercetare și inovare reprezintă o parte 

vitală a acestui plan. 

Comisia Europeană a alocat 47,5 milioane euro pentru 18 proiecte de 

cercetare4 în cadrul programului Orizont 2020, programul-cadru al UE pentru 

 
4 Lista celor 18 noi proiecte de cercetare în domeniul coronavirusului  

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

 

30 martie – 5 aprilie 

 2020 

Din activitatea Parlamentului European 

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200323STO75619/l-union-europeenne-soutient-la-recherche-pour-lutter-contre-le-covid-19
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_ro
https://ec.europa.eu/info/files/new-research-actions-coronavirus_ro
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finanțarea cercetării5. Parlamentul European a aprobat alocarea acestei sume și va 

susține echipele care au declanșat deja lupta împotriva acestui virus. 

Cele 136 de echipe de cercetare din întreaga UE și din afara acesteia, care 

participă la aceste proiecte, lucrează la:  

✓ pregătirea și răspunsul la pandemie prin dezvoltarea unor sisteme de 

monitorizare mai bune pentru prevenirea și controlarea răspândirii virusului;  

✓ teste rapide de diagnostic; 

✓ noi tratamente;  

✓ dezvoltarea de noi vaccinuri.  

Echipele de cercetare6 vor face schimb de informații legate de rezultate 

pentru a accelera reacția în domeniul sănătății publice.  

Până la sfârșitul lunii 

martie a.c., s-au solicitat 

propuneri de proiecte de 

cercetare care să se 

concentreze pe 

dezvoltarea de tratamente 

și diagnostice pentru a face 

față focarelor curente și 

pentru a crește nivelul de 

pregătire pentru viitor. Una 

dintre acestea este 

Inițiativa pentru 

medicamente inovatoare (IMI) - un parteneriat public-privat între UE și industria 

farmaceutică, finanțată prin Programul Orizont 2020. Se estimează că investiția 

totală va ajunge la 90 milioane euro, jumătate din aceste fonduri provenind din 

bugetul UE și restul din industrie. 

 
5 COVID19: Pachetul privind cercetarea  
6 A se urmării Cercetarea în domeniul coronavirusului. 

 

https://www.imi.europa.eu/
https://www.imi.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200319IPR75304/covid19-cercetarea-ue-trebuie-sa-fie-mai-bine-pregatita-in-viitor
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200323STO75619/eu-research-funds-to-fight-the-coronavirus
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De asemenea, în 16 martie a.c., Comisia Europeană a acordat un sprijin 

financiar în valoare de 80 milioane euro companiei CureVac, un dezvoltator 

inovator de vaccinuri din Germania, pentru a susține activitatea de cercetare 

pentru vaccinul împotriva coronavirusului. 

În prezent, UE are o serie de mecanisme de cercetare și finanțare de urgență 

pentru a face față crizei din domeniul sănătății publice, care au fost deja mobilizate.  

Se află în curs de derulare Proiectul PREPARE care susține disponibilitatea 

spitalelor din Europa și sporește înțelegerea dinamicii focarului, precum și Arhiva 

europeană a virusurilor - o colecție virtuală de virusuri care oferă material 

cercetătorilor pentru a ajuta la diagnosticare. 

De asemenea, UE sprijină întreprinderile nou înființate și IMM-urile 

în dezvoltarea de soluții inovatoare care ar putea fi utile în combaterea pandemiei. 

Printre inițiativele finanțate se numără un proiect pentru unități specializate de 

izolare - EpiShuttle și tehnologia de filtrare a aerului pentru eliminarea particulelor 

virale -  m-TAP. 

 

DEPUTAȚI EUROPENI AU EVALUAT SITUAȚIA MIGRANȚILOR DE LA GRANIȚELE 
ELENE 

  

În 2 aprilie a.c., parlamentarii europeni au discutat, prin intermediul 

videoconferințelor, despre situația migranților de la granițele externe ale Greciei.   

https://www.prepare-europe.eu/
https://www.european-virus-archive.com/
https://www.european-virus-archive.com/
https://ec.europa.eu/info/news/startups-and-smes-innovative-solutions-welcome-2020-mar-13_ro
https://cordis.europa.eu/project/id/848951
https://cordis.europa.eu/project/id/811822
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În timp ce tensiunile de la granița terestră cu Turcia par să fi scăzut, există 

totuși preocupări asupra condițiilor nefavorabile în care solicitanții de azil trăiesc, 

în punctele de primire și înregistrare, din insulele din Marea Egee, pe fondul 

declanșării pandemiei globale COVID-19. 

În cadrul unei reuniuni, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne (LIBE) a evaluat situația. La discuții au participat reprezentanți ai guvernului 

elen - ministrul pentru migrație și azil, dl Notis Mitarachi, și cu ministrul protecției 

cetățenilor, dl Michalis Chrisochoidis, reprezentanți ai Comisiei Europene - dl 

Margaritis Schinas, vicepreședinte responsabil cu  portofoliul pentru promovarea 

modului de viață european, comisarul responsabil pentru afaceri interne, dna Ylva 

Johansson, reprezentanți ai președinției croate a Consiliului UE - secretarul de stat 

pentru afaceri europene și internaționale, dna Terezija Gras.  

Directorul executiv al Agenției europene pentru poliția de frontieră și garda 

de coastă (Frontex), dl Fabrice Leggeri, și directorul Agenției pentru drepturi 

fundamentale a UE (FRA), dl Michael O´Flaherty, au prezentat și evaluat situația din 

teren. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/libe-committee-meeting_20200402-1000-COMMITTEE-LIBE_vd
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UE și statele sale membre trebuie să ajute Grecia să își gestioneze 

frontierele, pentru a nu exista riscul de răspândire a COVID-19 în rândul migranților 

și refugiaților, au fost concluziile parlamentarilor europeni. Ei au subliniat că 

solidaritatea este esențială și că migrația nu trebuie utilizată în scopuri politice. De 

asemenea, au lăudat angajamentul de a reloca 1 600 de minori neînsoțiți din 

insulele elene și în alte țări ale UE, dar au solicitat clarificări cu privire la momentul 

în care acest lucru se va întâmpla și care sunt statele membre care vor participa.  

Unii parlamentari au solicitat ca relocarea să se aplice și altor solicitanți de 

azil vulnerabili și familiilor acestora. În timp ce o parte a deputaților europeni și-a 

exprimat îngrijorarea față de condițiile în care trăiesc migranții și a sugerat 

transferul oamenilor în partea continentală a Greciei și utilizarea camerelor de 

hotel goale pentru a asigura distanțarea socială, o altă parte s-a opus oricărei 

mutări pentru a se evita crearea unor probleme de ordine publică.  

 

AUDIERE CU THIERRY BRETON DESPRE PANDEMIA GENERATĂ DE COVID-19 

Deputații europeni din Comisia pentru piața internă și protecția 

consumatorilor (IMCO) au discutat, la 2 aprilie 

a.c.,  cu dl Thierry Breton, comisar european 

responsabil cu portofoliul pentru piață internă, 

măsurile de combatere a pandemiei COVID-19 și 

modul în care statele membre cooperează. 

Discuțiile au vizat modul în care statele 

membre ale UE reușesc să implementeze noile condiții de trecere la frontiere pe 

coridoare unice (verzi) a autovehiculelor destinate a asigura mărfurile esențiale, 

precum echipamentele medicale și produsele alimentare, care trebuie să ajungă la 

cei care au nevoie cel mai mult, precum și despre achiziționarea comună de 

materiale medicale și producția acestor mărfuri.  

De asemenea, parlamentarii europeni au discutat și despre măsurile pentru 

combaterea, în mod coordonat, a practicilor incorecte din comerțul electronic, cum 

ar fi atunci când produsele comandate sunt falsificate sau vândute la prețuri mai 

mari, precum și utilizarea datelor personale pentru comenzile online.  
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După audiere, președintele Comisiei IMCO, dna Petra De Sutter, a făcut o 

declarație video.  

Comisia IMCO a mai solicitat Comisiei Europene și 

președinției croate a Consiliului UE acțiuni suplimentare 

pentru combaterea pandemiei COVID-19, subliniind 

importanța asigurării liberei circulații a mărfurilor și a 

serviciilor, dar mai ales a protecției consumatorilor. 

 

PROGRESE FINANCIARE RAPIDE ÎN PLANUL DE URGENȚĂ 
ULTERIOR ANULUI 2020 

În 2 aprilie a.c., având în vedere criza de sănătate și întârzierile ulterioare 

și pentru a găsi un acord în timp util cu privire la noul buget pe termen lung al UE, 

deputații europeni din Comisia pentru bugete (BUDG) și-au reiterat apelul pentru 

un plan de urgență pentru 20217. 

Deputații europeni consideră că lucrările pentru următorul cadru financiar 

multianual (CFM) 2021-2027 ar fi trebuit să continue și să țină seama și de criza 

actuală din sănătate pe termen lung.  

În acest context, solicită Comisiei Europene să propună un plan de urgență 

care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2021, având în vedere întârzierile pentru un 

CFM în timp util, din cauza crizei COVID-19. 

Parlamentul European a solicitat un astfel de plan de urgență încă din 

octombrie 2019. Planul de urgență ar trebui să poată aborda consecințele imediate 

ale situației de urgență provocate de Coronavirus, în conformitate cu măsurile 

 
7 Membrii Comisiei BUDG au solicitat în mod repetat un plan de urgență pentru bugetul anului viitor, pentru a oferi 
o marjă de siguranță care să protejeze beneficiarii programelor Uniunii, asigurând continuitatea finanțării și 
implementării, în cazul în care un acord privind CFM 2021-2027 nu ar fi fost încheiat la timp pentru a intra în vigoare 
la 1 ianuarie 2021. Întrucât bugetul actual pe termen lung al UE se termină la 31 decembrie 2020, UE are nevoie de 
un nou orizont de planificare bugetară pentru următorii 7 ani. Astfel, Comisia Europeană a prezentat în mai 2018 
planurile pentru următorul CFM pentru 2021-2027. Parlamentul European și-a adoptat poziția în noiembrie 2018 și 
a confirmat-o în octombrie 2019. Consiliul UE nu a fost încă în măsură să convină asupra unei poziții. Parlamentul 
European trebuie să aprobe CFM înainte ca acesta să intre în vigoare. 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-response-covid-19-outbreak-statement-de-sutter_I187873-V_v
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200330IPR76113/covid-19-budget-meps-call-for-quick-progress-on-post-2020-contingency-plan
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_RO.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_18_3570
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_RO.html


17 
 
 

luate în bugetul 2020 în ceea ce privește reorientarea și întărirea instrumentelor 

existente. 

În ceea ce privește CFM, parlamentarii europeni au solicitat, în 26 martie a.c., 

o actualizare a variantei din mai 2018 și au salutat anunțul președintelui Comisiei 

Europene prin care  se propun modificări care vor permite soluționarea crizei 

coronavirusului, prin includerea unui pachet  de stimulare care va asigura 

menținerea coeziunii în cadrul Uniunii prin solidaritate și responsabilitate.  

 

 „(...) Solicităm Comisiei Europene să elaboreze o propunere revizuită de 

CFM, actualizată corespunzător, cu o reformă a sistemului de resurse proprii, dacă 

este necesar. Ar trebui să se ia în considerare potențialul tuturor programelor de a 

oferi o contribuție suplimentară la redresarea economică, solidaritate, sănătate 

publică și gestionarea crizelor, oferind, totodată, o flexibilitate mai mare. De 

asemenea, propunerea ar trebui să reflecte angajamentele politice ale noii Comisii 

Europene, cum ar fi Pactul ecologic european, digitalizarea și geopolitica. 

Problemele preexistente nu dispar și ar putea deveni și mai critice din cauza crizei 

generate de COVID-19. (...) Reamintim că bugetul Uniunii este într-adevăr o parte 

a soluției de a depăși șocurile pentru domeniile sănătate publică, economic și social, 

în completare cu alte instrumente și inițiative atât la nivel național, cât și la nivel 

european.”- membrii Comisiei BUDG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200325IPR75810/budget-meps-call-for-bold-response-to-corona-emergency
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_554
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La videoconferința miniștrilor afacerilor externe condusă de Josep Borrell, 

s-a discutat despre aspectele internaționale ale pandemiei COVID-19, cu accent pe 

coordonarea, repatrierea  și consolidarea cooperării și asistenței internaționale, 

dar și pe aspecte în legătură cu dezinformarea. 

Ministrii au salutat progresele realizate de instituțiile UE prin care au fost 

repatriati peste 350.000 de europeni. 

Referitor la cooperarea și asistența internațională, miniștrii de externe au 

considerat că asistența pentru țările cele mai vulnerabile și pentru Africa ar trebui 

sa fie prioritară, mai ales că, în anumite țări efectele pandemiei pot fi amplificate 

de conflicte. 

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

Reuniunea miniștrilor afacerilor externe – 

videoconferință 

tele 

3 aprilie 2020 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/04/03/
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Un alt aspect abordat de miniștrii de externe a vizat necesitatea intensificării 

eforturilor comune de combatere a dezinformării printr-o  strânsă cooperare între 

instituțiile UE, statele membre și mass-media.  

„(...) Ne confruntăm cu un flux de mesaje false cu impact periculos asupra 

sănătății publice. Vom continua să abordăm dezinformarea și vom coordona și 

intensifica eforturile noastre cu statele membre și cu platformele de socializare" a 

declarat Înaltul Reprezentant al UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 
 

 

Comisia a emis noi orientări pentru a se asigura că lucrătorii din UE, în 

special cei care exercită ocupații importante8 în lupta împotriva pandemiei 

provocate de coronavirus, pot ajunge la serviciu. Împreună cu Liniile directoare 

privind punerea în aplicare a restricției temporare a călătoriilor neesențiale către 

UE, aceste orientări răspund solicitărilor formulate de liderii UE la 26 martie a.c.9 și 

urmăresc să abordeze preocupările cetățenilor și ale întreprinderilor afectate de 

măsurile luate pentru a limita răspândirea coronavirusului, precum și ale 

autorităților naționale care pun în aplicare măsurile. 

 
8 Sunt incluși lucrătorii din sectorul sănătății și din sectorul alimentar, precum și din alte servicii esențiale cum ar fi 
cele de îngrijire a copiilor și a persoanelor în vârstă, ca și personalul critic pentru serviciile de utilități publice. 
9 La 26 martie 2020, șefii de stat sau de guvern au declarat: „(...)Vom aborda de urgență, cu asistență din partea 
Comisiei, problemele restante referitoare la cetățenii UE care sunt blocați la frontierele interne ale UE, neputându-
se întoarce în țările lor de origine, și la lucrătorii transfrontalieri și sezonieri care trebuie să aibă posibilitatea de a-și 
continua activitățile esențiale, evitând în același timp răspândirea în continuare a virusului.”  

 

 Evoluții privind 

privind măsurile 

împotriva 

combaterii 

CORONAVIRUS 

Orientări pentru a asigura libera circulație a lucrătorilor 

critici 

30 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=EN
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200327_c-2020-2050-report.pdf
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Comisia îndeamnă statele membre să instituie proceduri specifice rapide și 

neîmpovărătoare pentru a asigura o trecere ușoară a frontierei de către acești 

lucrători frontalieri, inclusiv controale medicale proporționale. 

În privința lucrătorilor sezonieri, în special din sectorul agricol, se solicită 

statelor membre să facă schimb de informații cu privire la diferitele nevoi ale 

acestora la nivel tehnic și să stabilească proceduri specifice pentru a asigura o 

trecere ușoară a frontierei de către acești lucrători, în scopul de a răspunde 

deficitelor de forță de muncă rezultate în urma crizei.  

Aceste orientări completează Orientările privind măsurile de gestionare a 

frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor 

și serviciilor esențiale, recent adoptate, precum și Liniile directoare privind punerea 

în aplicare a restricției temporare a călătoriilor neesențiale către UE. 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_510
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_510
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_510
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200327_c-2020-2050-report.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200327_c-2020-2050-report.pdf
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Comisia oferă un set de orientări pentru a-i ajuta pe producători să crească 

producția de echipamente și materiale medicale esențiale: fabricarea de măști și 

alte echipamente individuale de protecție (EIP), de produse pentru curățarea 

mâinilor fără clătire și de dezinfectanți pentru mâini și imprimarea 3D în contextul 

epidemiei de coronavirus.  

Orientările privind fabricarea de măști și alte echipamente individuale de 

protecție prezintă cadrul juridic aplicabil al UE și oferă producătorilor informații cu 

privire la pașii concreți de urmat în vederea introducerii produselor pe piața UE. 

Orientările explică, de asemenea, rolul autorităților naționale, în special al 

autorităților de supraveghere a pieței, în asigurarea unui nivel adecvat de sănătate 

și siguranță a echipamentelor provenite din țări terțe și introduse pe piața UE. 

Orientările privind produsele pentru curățarea mâinilor fără clătire și de 

dezinfectanți pentru mâini oferă informații referitoare la cadrul juridic aplicabil 

pentru introducerea pe piața UE a gelului hidroalcoolic și cu privire la mențiunile 

pentru utilizatori.  

Orientările cu privire la procedurile de evaluare a conformității pentru 

imprimarea 3D și produsele imprimate cu tehnologia 3D pentru uz medical în 

contextul epidemiei de coronavirus urmăresc să ofere detalii cu privire la cadrele 

juridice aplicabile ale UE pentru aceste produse și prezintă exemple de standarde 

tehnice pe care le pot utiliza producătorii pentru a introduce pe piața UE produse 

conforme. 

 

 

 

 

 

Creșterea producției de materiale medicale  
30 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40521?locale=ro
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523?locale=ro
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523?locale=ro
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40522?locale=ro
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Comisia Europeană a elaborat îndrumări pentru punerea în aplicare 

a restricției temporare privind călătoriile neesențiale către UE10 pentru autoritățile 

de frontieră cu privire la aspecte-cheie precum: criteriile de refuz al intrării, 

exceptările, securitatea, verificările la ieșire. Statele membre trebuie să faciliteze 

tranzitul cetățenilor tuturor statelor membre ale UE și ai țărilor asociate spațiului 

Schengen și al membrilor de familie ai acestora, indiferent de cetățenia lor, precum 

și tranzitul cetățenilor țărilor terțe care dețin un permis de ședere și al persoanelor 

aflate în întreținerea acestora care se întorc în statul membru de cetățenie sau de 

reședință. Cetățenii Serbiei, Macedoniei de Nord, Muntenegrului și ai Turciei ar 

trebui să fie tratați în același mod atunci când sunt repatriați în cadrul 

mecanismului de protecție civilă al Uniunii, deoarece acestea sunt state 

participante la mecanism. Consulatele statelor membre ar trebui să rămână 

deschise și să asigure un serviciu minim pentru prelucrarea cererilor de viză ale 

călătorilor exceptați de la restricția temporară de călătorie. 

Ca parte a răspunsului global la pandemia de COVID-19, Comisia Europeană 

a alocat suma de 38 milioane euro sub formă de sprijin imediat pentru Balcanii de 

Vest11, pentru a face față situației de urgență din domeniul sănătății cauzate de 

 
10 Împreună cu orientările privind libera circulație a lucrătorilor critici, acestea răspund cererilor formulate în 
Declarația membrilor Consiliului European din 26 martie 2020 de a facilita modalitățile de tranzit pentru cetățenii 
repatriați. 
11 A se vedea Fișa informativă: Sprijinul UE pentru Balcanii de Vest în timpul pandemiei de coronavirus. 

 

Linii directoare privind punerea în aplicare a restricției 

temporare a călătoriilor neesențiale către UE, 

facilitarea modalităților de tranzit pentru repatrierea 

cetățenilor UE și efectele asupra politicii în domeniul 

vizelor 

30 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

Balcanii de Vest: UE mobilizează sprijin de urgență 

pentru partenerii săi în lupta împotriva COVID-19 

30 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0003.01.RON&toc=OJ:C:2020:102I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0115&qid=1585568845061&from=EN
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/coronavirus_support_wb.pdf
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coronavirus, dar și realocarea sumei de 374 milioane de euro pentru a contribui la 

redresarea socio-economică a regiunii. 

* România, alături de alte 3 state membre, nu recunoaște independența Kosovo 

  Comisia a inclus Balcanii de Vest în inițiativele UE de combatere a crizei, 

cum ar fi sistemele comune de achiziții publice pentru echipamente individuale de 

protecție, și a accelerat punerea în aplicare a unui proiect cu Centrul European de 

Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). Acest proiect va consolida capacitățile de 

supraveghere și control al bolilor transmisibile, va îmbunătăți capacitățile de 

pregătire pentru situații de urgență în materie de sănătate și va sprijini dezvoltarea 

unor laboratoare de microbiologie. 

Pentru a contribui la atenuarea impactului socioeconomic al coronavirusului, 

UE va redirecționa fonduri ale Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) 

pentru a sprijini, pe termen scurt și mediu, eforturile de redresare a țărilor 

partenere din Balcanii de Vest. Acestea vor include sprijin pentru sectorul privat, 

creșterea protecției sociale, acordând o atenție deosebită acordată grupurilor 

vulnerabile.  
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Comisia va mobiliza până la 46.7 milioane euro pentru a sprijini redresarea 

socială și economică a Albaniei, 73.5 milioane euro pentru Bosnia și Herțegovina, 

50 milioane euro pentru Muntenegru, în timp ce Macedonia de Nord va beneficia 

de 62 milioane euro, Serbia 78.4 milioane de euro, iar Kosovo va primi până la 63 

milioane euro. 

Prezentare generală a pachetului de sprijin al UE 

UE mobilizează un pachet 410 milioane euro pentru a sprijini Balcanii de Vest în timpul situației 

de urgență generată de COVID-19. 

38 milioane euro  
Finanțare imediată pentru a răspunde  nevoilor urgente în materie de echipamente 
medicale și de protecție. 

374 milioane euro 
Asistență finaciară pe termen scurt și mediu pentru redresarea economică și 
socială a regiunii.  

 

Asigurarea fluxului de bunuri esențiale, extinderea zonelor verzi din regiune. 

 

Ca parte a răspunsului global la pandemia de coronavirus, Comisia 

Europeană sprijină țările din Parteneriatul estic12 prin realocarea a 140 de milioane 

de euro pentru acoperirea nevoilor urgente ale Armeniei, Azerbaijanului, 

Belarusului, Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei. Comisia va redirecționa 

utilizarea instrumentelor deja existente, cu o valoare de aproximativ 700 milioane 

euro, pentru sprijinirea gestionării impactului socio-economic al crizei COVID-19. 

 
12 A se vedea Fișa informativă: Sprijinul UE pentru partenerii estici în contextul pandemiei de coronavirus. 

 

Solidaritatea față de țările din Parteneriatul estic 
30 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/coronavirus_support_eap.pdf
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Comisia conlucrează cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și 

mobilizează 30 de milioane de euro pentru a se asigura că instrumentele medicale 

și echipamentle, cum ar fi ventilatoare, truse de laborator, măști, ochelari de 

protecție, combinezoane și costume de protecție necesare, sunt achiziționate în 

comun și distribuite către sistemele de sănătate din cele 6 state. Fondurile alocate 

vor sprijini administrațiile naționale din domeniul sănătății și pentru a instrui 

personalul medical și de laborator și pentru a pune în practică măsuri de 

conștientizare în rândul publicului larg. 

Comisia Europeană a pus la dispoziție, de asemenea, suma de 11.3 milioane 

euro, subvenții pentru societatea civilă, prin intermediul „Mecanismului de 

răspuns rapid” la nivel regional. Aceste fonduri răspund unor nevoi imediate cum 

ar fi prin sprijinul acordat școlilor locale pentru învățarea la distanță. Ca parte a 

acestui pachet, Comisia va lansa „Programul de solidaritate al Parteneriatului 

estic”, care va oferi sprijin celor mai afectate persoanele prin intermediul asistenței 

furnizate de organizațiile societății civile și, în mod special, prin sub-granturi 

acordate organizațiilor locale de mai mică anvergură. 

Comisia lucrează, de asemenea, în strânsă colaborare cu instituțiile 

financiare internaționale și cu instituțiile financiare relevante din statele membre 

ale UE (cunoscute drept ECHIPA EUROPA) pentru a oferi un răspuns coordonat și 

dedicat sprijinirii economiei, IMM-urilor, în special prin: 

- lansarea unui nou program de asistență, în valoare de 100 milioane euro, 

pentru sprijinirea IMM-urilor, a persoanelor fizice autorizate și a altor persoane 

juridice, în a obține un acces facil la credite și impulsionarea activității lor în 

perioada  de după criză; 

 - facilitarea, simplificarea, accelerarea și consolidarea liniilor de credit și 

granturilor existente pentru IMM-uri, în valoare de 200 milioane euro, prin 

inițiativa EU4Business. 

- în contextul crizei curente, UE a mobilizat principalul său instrument de 

contracarare a riscurilor, Fondul european pentru o dezvoltare durabilă (FEDD), cu 

o valoare totală de 1.55 miliarde euro, din care 500 milioane sunt puse la dispoziția 

statelor din vecinătatea UE. Acesta va furniza rapid lichidități în regiune, inclusiv 

prin intermediul capitalului circulant, al finanțării comerțului sau al moratoriului 
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privind serviciul datoriei. Acest sprijin se adaugă la asistența macrofinanciară 

continuă acordată partenerilor, inclusiv Georgiei, Moldovei și Ucrainei. 

Pachetul de sprijin de urgență pentru Armenia, Azerbaidjan, 

Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina 

    140 milioane euro pentru nevoi imediate. 

 

  

Până la 700 milioane euro pe termen scurt 

și mediu pentru a susține redresarea economică și socială a regiunii. 

 

NEVOI IMEDIATE 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITAREA IMPACTULUI SOCIAL ȘI ECONOMIC 

Colaborarea strânsă cu instituțiile financiare internaționale și cu cele din statele membre ale UE 

pentru a oferi un răspuns european coordonat, sub forma  ECHIPA EUROPA. 

 

 

Sprijin pentru domeniul sănătății  

• Colaborarea cu OMS pentru a furniza dispozitive 

medicale și echipamente, precum ar fi 

ventilatoare, truse de laborator, măști, huse, 

capoate și costume de siguranță. 

• Formarea personalului medical și de laborator, 

precum și  creşterea gradului de conştientizare 

asupra acestei pandemii în cele 6 state. 

 

Sprijin pentru grupurile cele mai 

vulnerabile ale societății 

• Granturi în valoare de până la 60 000 euro 

acordate organizațiilor societății civile pentru a 

răspunde unor nevoi imediate precum sprijinirea 

învățământului la distanță. 

• Lansarea „Programului de solidaritate al 

Parteneriatului estic” care prevede  subgranturi 

acordate organizațiilor locale pentru a sprijinii 

populația cea mai afectată. 

 

 

100 milioane euro pentru 
sprijinirea IMM-urilor, inclusiv  
 a persoanelor care desfășoară 
activități independente,  
printr-un acces facil la credite 
credite și impulsionarea 
activității lor în perioada  de 
după criză. 

200 milioane euro pentru  
consolidarea liniilor de credit și 
granturilor existente pentru 
IMM-uri prin Inițiativa 
EU4Business. 

500 milioane euro Fondul 
european pentru  dezvoltare 
durabilă  pentru a furniza  rapid 
lichidități  în întreaga regiune. 
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Responsabilul Comisiei Europene pentru valori și transparență, dna Věra 

Jourová, a organizat o teleconferință cu reprezentanți ai Google, Facebook, 

Twitter, Microsoft, Mozilla și ai asociației comerciale EDiMA, cu privire la 

răspândirea dezinformării legate de pandemia de coronavirus. 

Platformele, toate semnatare ale Codului de bune practici privind 

dezinformarea, au informat că măsurile luate în ultimele săptămâni au contribuit 

la accesul sporit la informații oficiale (cum ar fi cele publicate de OMS sau de 

autoritățile naționale de sănătate), precum și la eliminarea conținutului dăunător. 

Platformele au confirmat că există un flux constant de informații false și 

dăunătoare, în principal legate de sănătate. Platformele au constatat că a crescut 

traficul pe site-urile surselor oficiale, în special pentru aspecte referitoare la 

sănătate, și au subliniat nevoia de a se menține o calitate superioară a conținutului 

respectiv în toate limbile. 

De la izbucnirea crizei, Comisia a lansat un pagină de internet dedicată 

răspunsului la coronavirus care are, recent, și o secțiune pentru lupta împotriva 

dezinformării în ceea ce privește pandemia de coronavirus, furnizând materiale 

pentru a demonta mituri și a facilita verificarea factuală. În paralel, Serviciul 

European de Acțiune Externă desfășoară activități13 de analizare și expunere a 

dezinformării cu privire la pandemie, provenită de la actori și surse externe. 

Infracțiunile cibernetice au evoluat rapid în această perioadă, pentru că, o 

dată cu introducerea măsurilor de limitare a răspândirii coronavirusului, oamenii 

petrec din ce în ce mai mult timp online, fie că lucrează de acasă ori fac comenzi 

online. În contextul creat de criză, se ajunge în mediul online la un comportament 

nesigur și infractorii informatici exploatează aceste puncte slabe, utilizând 

 
13 Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul euvsdisinfo.eu. 

Combaterea dezinformării 
30 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

Măsuri de protecție împotriva infractorilor cibernetici  
Parlamentul 

European 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_ro
http://euvsdisinfo.eu/
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înșelăciuni electronice (phishing14), 

instalând programe rău-intenționate 

(malware15) cu scopul de a fura date 

personale și de a accesa dispozitive și 

care să le permită să acceseze conturi 

bancare și/ sau alte baze de date16.  

Alături de operatorii de 

telecomunicații, UE face eforturi 

susținute pentru a proteja rețelele 

împotriva atacurilor informatice, dar, 

între timp, oferă și sfaturi care ar 

putea ajuta și pentru a rămâne în 

siguranță în timp ce internetul este 

utilizat. 

Se recomandă prudență:  

• cu e-mailurile, SMS-urile și 

apelurile telefonice nesolicitate, mai ales dacă folosesc criza pentru a pune 

presiune asupra dumneavoastră de a ocoli procedurile de securitate 

obișnuite. Atacatorii știu că este adesea mai ușor să păcălești oamenii decât 

să piratezi un sistem complex.  Băncile și alte grupuri juridice nu vă vor cere 

niciodată să vă dezvăluiți parole; 

• securitatea rețelei de la domiciliu prin modificarea parolei implicite pentru 

rețeaua wi-fi cu una puternică, limitarea numărului de dispozitive conectate 

la rețeaua și accesul celor de încredere; 

• consolidarea parolelor; 

• protejarea echipamentului; 

 
14 Formă de înșelăciune în mediul online care constă în folosirea unor tehnici de manipulare a identității unor 
persoane/organizații pentru obținerea unor avantaje materiale sau informații confidențiale. 
15 Software conceput pentru a deteriora un computer sau o rețea. 
16 A se vedea raportul EUROPOL- Obținerea unor avantaje financiare în contextual unei pandemii: modul în care 

infractorii exploatează criza COVID-19 

Cele mai frecvente metode de atacuri 
cibernetice Covid-19 se întâlnesc la: 
• mesaje sau link-uri false care 

exploatează îngrijorări (știri despre 

vindecări miraculoase, hărți false 

despre răspândirea virusului, cereri 

de donații), toate acestea duc la 

site-uri web rău intenționate sau 

programe malware; 
• mesaje false sau apeluri care 

pretind să fie de la Microsoft, 

Google Drive etc, care încearcă să 

vă obțină datele de autentificare, 

oferind „ajutor” sau amenințând cu 

suspendarea contului dvs; 

• mesaje false despre livrări de 

pachete inexistente. 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/pandemic-profiteering-how-criminals-exploit-covid-19-crisis
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/pandemic-profiteering-how-criminals-exploit-covid-19-crisis
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De asemenea, la nivelul Uniunii există mai multe îndrumări și despre modul  

cum pot fi protejate afacerile. 

Parlamentul European a susținut de mult timp măsurile UE de garantare a 

siguranței internetului17, pentru că fiabilitatea și securitatea rețelelor și a 

sistemelor și serviciilor informatice joacă un rol esențial în societate18. Instituțiile 

UE, cum ar fi Comisia Europeană, Agenția Uniunii Europene pentru securitate 

cibernetică, CERT-UE19 și Europol au urmărit activitățile dăunătoare, au sensibilizat 

și protejat cetățenii și întreprinderile și vor continua să facă acest lucru. 

Răspândirea coronavirusului a generat multe știri false, care împiedică 

eforturile de limitare a pandemiei. De la zvonul că virusul s-a răspândit prin supa 

de liliac până la știrile conform cărora statele membre UE se bat pe echipamente 

medicale, dezinformarea se află peste tot. 

Organizația Mondială a Sănătății a făcut precizarea că zvonurile nefondate 

„se răspândesc mai rapid decât virusul” și a vorbit deja despre o „infodemie de 

proporții planetare”. Platforme online majore acționează deja pentru limitarea 

răspândirii știrilor false. 

Ce face UE pentru abordarea dezinformării? 

Pentru susținerea informării corecte, există o pagină UE despre răspunsul 

Europei la pandemie20, care va include informații speciale pentru combaterea 

zvonurilor nefondate referitoare la coronavirus. 

În plus, experți și politicieni din UE și statele sale membre participă la diferite 

reuniuni, în cadrul unor conferințe video, pentru a discuta despre dezinformare și 

pentru a împărtăși metode de informare despre riscuri și cum pot fi acestea 

 
17 Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel 
comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune. 
18 Abordarea dezinformării online. 
19 CERT-EU: ultimele știri despre amenințările cibernetice COVID-19.  
20 Comisia Europeană: răspunsul la coronavirus. 

Ziua internațională de verificare a informațiilor contra 

virusului dezinformării în contextul COVID-19 

2 aprilie 2020 

Parlamentul 

European 

https://www.enisa.europa.eu/tips-for-cybersecurity-when-working-from-home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&from=EN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-outbreak-joint-statement-european-commission-enisa-cert-eu-and-europol
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&from=EN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/tackling-online-disinformation
https://cert.europa.eu/cert/filteredition/en/Cybersecurity-Covid-19.html
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
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abordate; există deja platformele online pentru acționarea  

împotriva escrocheriilor21. 

De ce publică oamenii intenționat informații false?22 

PROFIT  - pentru a putea vinde produse sau pentru a atrage mai mulți 

vizitatori pe paginile lor web, obținând astfel mai multe venituri din reclame. 

POLITIC - Potrivit unui raport al grupului de lucru anti-dezinformare 

EUvsDisinfo, unele declarații false provin de la actori din apropierea formațiunilor 

politice de dreapta „alternativă” din SUA, China și Rusia. În aceste cazuri, scopul 

politic constă în subminarea Uniunii Europene sau provocarea unor schimbări 

politice. 

FĂRĂ INTENȚIE REA -  se răspândește dezinformarea pentru că unii chiar 

cred în ea, în acele zvonuri. 

Este dezinformarea despre COVID-19 într-adevăr periculoasă? 

În acest moment, mulți oameni sunt îngrijorați când primesc știri șocante și 

este dificil să rămână calmi și să verifice faptele, așa cum ar fi necesar. Spre 

exemplu, în trecut, dezinformarea cu privire la vaccinuri i-a determinat pe părinți 

să renunțe la vaccinarea copiilor împotriva rujeolei și împotriva altor boli 

periculoase, lucru care a dus la o explozie de cazuri noi de îmbolnăviri. 

Chiar dacă 

nu toată lumea 

crede în știrea 

falsă, 

răspândirea 

acesteia este 

periculoasă, 

deoarece se pun 

la același nivel o 

părere provenind 

 
21 Poziția comună a Rețelei de cooperare în materie de protecție a consumatorului (CPC) referitoare la comercianții 
necinstiți în contextul pandemiei de COVID-19. 
22 Descoperiți adevărul din spatele multor percepții comune legate de coronavirus.  

https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-disinformation-on-the-coronavirus-short-assessment-of-the-information-environment/
https://euvsdisinfo.eu/news/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_ro
https://euvsdisinfo.eu/category/blog/coronavirus/
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de la o persoană fără nici o pregătire în materie și o analiză amănunțită a unui 

expert. 

Ce pot face pentru a preveni răspândirea dezinformării? 

Dezinformarea depinde de oamenii care o cred și o răspândesc. Un mod 

simplu de a verifica este căutarea pe internet, pentru a vedea dacă mai multe surse 

de încredere vorbesc despre acel lucru. Dacă nu sunteți sigur, există diferite ghiduri 

de identificare a știrilor false. 

Ce pot face dacă văd sau aud pe cineva distribuind știri false? 

Se pot raporta acestea pe platforma de social-media de unde s-au primit sau 

unde se găsesc. Există, la nivel european și național, companii care s-au angajat să 

lucreze împotriva dezinformării legate de coronavirus23.  

Cercetătorii spun că cea mai bună modalitate de a convinge 

oamenii care cred în teorii ale conspirației este de a le arăta empatie, 

de a face apel la gândirea lor critică și de a evita ridiculizarea 
acestora. 

 

 „(...) Afirmațiile false sunt ușor 
de verificat. Dovada solidarității UE 
este ușor de găsit. UE are competențe 
oficiale foarte limitate în materie de 
sănătate, dar statele membre și UE în 
ansamblul său caută modalități de a 
sprijini victimele crizei. În acest 
moment, de exemplu, asistenți 
medicali și medici germani se ocupă 
de pacienți aduși din Italia sau Franța. 
Cehia a trimis 10.000 de costume de 
protecție Italiei și Spaniei. Austria și 
Franța au trimis Italiei milioane de 
măști. (...) Săptămâna trecută, 
membrii Parlamentului European au 

 
23Autoritățile naționale și COVID-19: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. 

 
 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29599386
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29599386
https://ec.europa.eu/info/eu-eea-and-uk_en
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
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adoptat aproape în unanimitate 
măsuri urgente pentru canalizarea 
fondurilor UE către finanțarea 
sistemelor de sănătate, a asistenței 
medicale sau a acțiunilor de prevenție 
a răspândirii bolii. În cadrul celorlalte 
instituții ale UE, se lucrează neobosit 
pentru a găsi modalități eficiente și 
rapide de sprijinire a victimelor crizei, 
fie că este vorba de pacienți, de 
personal medical sau de persoane 
care își pierd locul de muncă sau 
veniturile din cauza crizei. (...) Într-o 
astfel de criză, verificarea 
informațiilor nu înseamnă a ne lăuda 
atunci când ii corectăm pe cei care 
greșesc, ci este datoria noastră civică 
să protejăm cetățenii europeni și 
societatea democratică pe care am 
creat-o.” - Othmar Karas, vice-
președintele Parlamentului 
European. 

 

 „(...) În astfel de perioade, viața 

noastră depinde de respectarea 

regulilor introduse de autoritățile 

sanitare, iar răspândirea minciunilor 

sau punerea adevărului sub semnul 

întrebării devin și mai periculoase. 

Este important ca instituțiile să 

continue cooperarea strânsă cu 

platformele online, încurajându-le să 

promoveze surse oficiale, să 

penalizeze conținutul care se 

dovedește fals sau înșelător și să 

șteargă conținutul ilegal și pe cel care 

ar putea dăuna integrității fizice a 

oamenilor. Parlamentul European 

lansează o campanie pentru a 

promova răspunsul UE în fața crizei și 

pentru a le arăta cetățenilor noștri că 

acest continent este ocupat de 

europeni care luptă umăr la umăr 

împotriva COVID-19. (...) Cu ocazia 

Zilei internaționale de verificare a 

informațiilor, reamintim cetățenilor 

importanța acestor aspecte și oferim 

recomandări în toate limbile statelor 

membre în acest sens. La fel cum 

respectăm distanțarea socială și 

spălarea mâinilor, avem datoria de a 

opri răspândirea știrilor false și a 

manipulării.” - Katarina Barley, vice-

președintele Parlamentului 

European. 
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Comisia Europeană a aprobat finanțarea unui proiect de cercetare și 

inovare pentru combaterea COVID-19. Astfel numărul proiectelor ajunge la 18, față 

de cele 17 anunțate inițial, cu un buget total de 48.5 milioane euro din programul 

Orizont 2020, programul UE pentru cercetare și inovare. Aceste proiecte permit 

unui număr de 140 de echipe de cercetare din UE să colaboreze pentru a combate 

pandemia de coronavirus prin dezvoltarea unor metode de diagnosticare, 

tratamente și vaccinuri, precum și prin înțelegerea pandemiei prin intermediul 

epidemiologiei și a modelării. Proiectul nou selectat, denumit HGnCOV19 și 

coordonat de o companie irlandeză, va dezvolta și va valida un test de diagnostic 

molecular rapid pentru coronavirus. 

Echipe de cercetare din România fac parte din proiectul I-MOVE-COVID-19, 

o rețeaua europeană multidisciplinară pentru cercetare, prevenire și controlul 

pandemiei de COVID-19, coordonată de o echipă din Franța, Epiconcept.   

 

„Uniunea Europeană se 

întemeiază pe valori precum 

libertatea, democrația, statul de drept 

și respectarea drepturilor omului, care 

ne sunt comune tuturor. Trebuie să le 

susținem și să le apărăm, chiar și în 

aceste vremuri dificile. 

În ultimele săptămâni, mai 

multe guverne din UE au luat măsuri 

de urgență pentru a face față crizei 

sanitare cauzate de răspândirea 

coronavirusului. Trăim vremuri 

extraordinare, iar guvernele trebuie, 

în principiu, să dispună de 

instrumentele necesare pentru a 

acționa rapid și eficient cu scopul de a 

proteja sănătatea publică a 

cetățenilor noștri. 

Este extrem de important ca 

măsurile de urgență să nu fie în 

Cercetare privind combaterea COVID-19 
31 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

Declarația președintelui Comisiei Europene, dna Ursula 

von der Leyen, cu privire la măsurile de urgență luate în 

statele membre ale Uniunii Europene în contextul 

COVID-19 

31 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/info/files/new-research-actions-coronavirus_en
https://www.imoveflu.org/i-move-covid-19/
https://www.epiconcept.fr/
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detrimentul principiilor și valorilor 

noastre fundamentale, prevăzute în 

tratate. Democrația nu poate 

funcționa în lipsa unor mijloace de 

informare în masă libere și 

independente. Garantarea libertății 

de exprimare și  securitatea juridică 

sunt esențiale în aceste vremuri 

incerte. Nu a fost nicicând mai 

important ca jurnaliștii să fie în 

măsură să își desfășoare activitatea în 

mod liber și cu exactitate, astfel încât 

să combată dezinformarea și să le 

asigure cetățenilor accesul la 

informații vitale. 

Eventualele măsuri de urgență 

trebuie să se limiteze la ceea ce este 

necesar și strict proporțional, nu 

trebuie să dureze la nesfârșit. În plus, 

guvernele trebuie să se asigure că 

asemenea măsuri fac obiectul unor 

examinări periodice. 

Comisia Europeană va 

monitoriza îndeaproape, într-un spirit 

de cooperare, aplicarea măsurilor de 

urgență în toate statele membre. 

Trebuie să colaborăm pentru a depăși 

această criză. Pe această cale, vom 

susține valorile noastre europene și 

drepturile omului. Acesta este modul 

nostru de a fi și acestea sunt principiile 

în care credem.”  
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Dintr-un studiu recent al UE rezultă că lipsa materialelor-martor pozitiv ar 

fi una dintre primele 3 probleme cu care se confruntă laboratoarele în privința 

implementării fiabile a testărilor privind coronavirusul. 

 Un material-martor pozitiv garantează că testele de laborator funcționează 

corect, contribuind la evitarea obținerii unui rezultat negativ al unui test prelevat 

de la o persoană pozitivă. Materialul-martor conceput de Centrul Comun de 

Cercetare, serviciul științific intern al Comisiei Europene, este o parte sintetică 

neinfecțioasă a virusului24. În prezent, 3 000 de eșantioane de material-martor sunt 

gata de a fi expediate către laboratoarele de testare. Eșantioanele sunt foarte 

concentrate, fiind necesară doar o cantitate foarte mică de material pentru 

verificarea unui test. Aceasta înseamnă că un singur tub de eșantioane este 

suficient pentru a permite verificarea a până la 20 000 de teste. Prin urmare, cele 

3 000 de eșantioane care sunt pregătite în prezent fac posibilă verificarea a până la 

60 milioane de teste în întreaga UE.  

 
24 Informații suplimentare privind materialele sunt disponibile aici. 
 

Dezvoltarea unor noi materiale-martor pentru a 

contribui la prevenirea efectuării de teste eronate 

pentru coronavirus 

1 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-control-material-developed-jrc-scientists-help-prevent-coronavirus-test-failures
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Orientările evidențiază opțiunile și mecanismele de flexibilitate prevăzute 

de legislația europeană. Acestea oferă o imagine de ansamblu a diferitelor 

proceduri de licitație pe care le au la dispoziție achizitorii publici, inclusiv 

termenele-limită aplicabile. Sunt prezentate posibilități care variază de la scurtarea 

considerabilă a termenelor-limită general aplicabile, până la a face achiziții fără 

publicarea prealabilă a anunțurilor de licitație, în circumstanțe excepționale, cum 

ar fi urgența extremă legată de lupta împotriva coronavirusului. Oferă, de 

asemenea, clarificări cu privire la modul în care achizitorii publici ar putea găsi 

soluții și modalități alternative de a intra în contact cu piața, în această situație de 

penurie a unor bunuri esențiale.  

Comisia Europeană a adoptat o propunere25 de amânare cu un an a datei 

aplicării Regulamentului privind dispozitivele medicale26, pentru a permite statelor 

membre, instituțiilor sanitare și operatorilor economici să acorde prioritate 

combaterii pandemiei cauzate de noul coronavirus.  

Având în vedere că situația cauzată de noul coronavirus sporește cererea de 

anumite dispozitive medicale vitale, este esențial să se evite orice alte dificultăți ori 

riscuri de eventuale penurii sau întârzieri în ceea ce privește disponibilitatea unor 

astfel de produse, cauzate de limitări ale capacității autorităților sau organismelor 

de evaluare a conformității, determinate de punerea în aplicare a Regulamentului 

privind dispozitivele medicale. 

Prin urmare, din motive excepționale determinate de contextul actual, 

propunerea amână cu un an aplicarea regulamentului, și anume, până la 26 mai 

 
25 COM(2020) 144  
26 REGULAMENTUL (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 5 aprilie 2017, 

privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a 
Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului 

Orientări cu privire la utilizarea mecanismelor de 

flexibilitate prevăzute de cadrul UE privind achizițiile 

publice 

1 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

Amânarea aplicării Regulamentului privind dispozitivele 

medicale 

3 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586093385528&uri=COM:2020:144:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745


38 
 
 

2021. Propunerea necesită sprijinul Parlamentului European și al Consiliului    

printr-o procedură de codecizie accelerată. Pentru a se asigura un cadru de 

reglementare eficace pentru dispozitivele medicale, este necesar, de asemenea, să 

se amâne cu un an data abrogării Directivei27 privind dispozitivele medicale active 

implantabile și a Directivei28 privind dispozitivele medicale. 

 

Comisia  Europeană a decis29 să aprobe cererile primite din partea statelor 

membre și a Regatului Unit care solicitau scutirea temporară de la plata taxelor 
vamale și a TVA la importurile de dispozitive medicale și de echipamente de 
protecție din țări terțe, pentru a contribui la combaterea coronavirusului30. Această 
măsură va facilita, din punct de vedere financiar, accesul la echipamente medicale 
de care medicii, asistenții medicali și pacienții au atât de multă nevoie. Ea se va 
aplica pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de a fi prelungită, retroactiv de 
la 30 ianuarie 2020. 

Legislația vamală a UE [Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului] prevede 

posibilitatea de a acorda scutiri de taxe „în folosul victimelor catastrofelor”. Aceasta poate 

fi aplicată în cazul importurilor efectuate de organizații de stat sau de organizații caritabile 

sau filantropice autorizate. Pentru a acorda scutiri, este necesară o decizie a Comisiei, care 

acționează la cererea statelor membre în cauză. În mod similar, legislația UE în materie de 

TVA (Directiva 2009/132/CE a Consiliului) cuprinde dispoziții asemănătoare referitoare la 

scutirea de la plata TVA a importurilor finale de anumite bunuri.  

 
27 DIRECTIVA CONSILIULUI din 20 iunie 1990 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la 

dispozitivele medicale active implantabile (90/385/CEE) 
28 DIRECTIVA 93/42/CEE A CONSILIULUI din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale 

29 C(2020) 2146 - Decizia Comisiei privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate 
pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020 
30 La 20 martie 2020, Comisia a invitat toate statele membre, precum și Regatul Unit, să depună o cerere privind 
scutirea de la plata la taxelor vamale și a TVA la importurile de echipamente de protecție și alte echipamente 
medicale din țări terțe. Toate statele membre, precum și Regatul Unit, au dat curs acestui apel.  

 

Scutire de taxe vamale și de TVA pentru importurile de 

echipamente medicale din țări din afara UE 

3 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A31990L0385
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0042:20071011:RO:PDF
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/03-04-2020-import-duties-vat-exemptions-on-importation-covid-19.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1186
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0132
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Profunzimea acestei crize necesită un răspuns fără precedent în ceea ce 

privește amplitudinea, viteza și solidaritatea, iar sprijinul trebuie să intervină 

urgent: de la achiziționarea și livrarea de echipamente medicale și de protecție 

până la asigurarea în continuare a accesului la alimente și a acoperirii altor nevoi 

de bază ale categoriilor celor mai defavorizate ale populației, de la asigurarea 

veniturilor și a locurilor de muncă, până la menținerea pe linia de plutire a 

întreprinderilor și la garantarea faptului că economia este pregătită să se redreseze 

de îndată ce acest lucru va fi posibil. 

La 2 aprilie 2020, Comisia a propus un pachet de măsuri de mobilizare a 

fiecărui euro din bugetul UE pentru a proteja viețile și nivelul de trai: 

• o nouă inițiativă denumită SURE (Support mitigating Unemployment Risks in 

Emergency) – sprijin pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situație de urgență, 

care  va contribui la păstrarea locurilor de muncă și la ajutorarea familiilor; 

• redirecționarea tuturor fondurilor structurale disponibile către răspunsul la 

coronavirus; 

• sprijin pentru fermieri, pescari și persoane defavorizate; 

• o inițiativă a UE pentru solidaritate în domeniul sănătății, în valoare de 3 miliarde 

euro, care va răspunde nevoilor sistemelor de sănătate ale statelor membre. 

PACHETUL ESTE FORMAT DIN:  
COM(2020)143 - Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor - 
Răspunsul la coronavirus Utilizarea 
fiecărui euro disponibil, prin orice 
modalitate posibilă, pentru a salva 
viețile și mijloacele de trai 

COM(2020)142 - Propunere de 
Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 
1379/2013 și a Regulamentului (UE) 
nr. 508/2014 în ceea ce privește 
măsurile specifice de atenuare a 
impactului epidemiei de COVID-19 în 
sectorul pescuitului și acvaculturii 

Răspunsul la coronavirus - Utilizarea fiecărui euro 

disponibil, prin orice modalitate posibilă, pentru a 

proteja viețile și mijloacele de trai 

2 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586093385528&uri=CELEX:52020DC0143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586093385528&uri=CELEX:52020PC0142
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COM(2020)141 - Propunere de 
Regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentul (UE) nr. 
223/2014 în ceea ce privește 
introducerea de măsuri specifice 
pentru abordarea crizei COVID-19 
COM(2020)139 - Propunere de 
Regulament al Consiliului privind 
instituirea unui instrument european 
de sprijin temporar pentru atenuarea 
riscurilor de șomaj în situație de 
urgență (SURE) ca urmare a apariției 
epidemiei de COVID-19 
COM(2020)138 - Propunere de de 
Regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013 și a Regulamentul (UE) nr. 
1301/2013 în ceea ce privește 
măsurile specifice menite să asigure o 
flexibilitate excepțională pentru 
utilizarea fondurilor structurale și de 
investiții europene ca răspuns la 
epidemia de COVID-19 
COM/2020/170 - Proiectul de buget 
rectificativ NR.2 la bugetul general 
2020: Furnizarea de sprijin de urgență 
statelor membre și consolidarea în 
continuare a mecanismului de 
protecție civilă al Uniunii/rescEU 
pentru a face față pandemiei de 
COVID-19 
COM(2020)171 - Propunere de 
DECIZIE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de 
modificare a Deciziei (UE) 2020/265 în 
ceea ce privește ajustările sumelor 
mobilizate din Instrumentul de 

flexibilitate pentru 2020 care urmează 
să fie utilizate pentru migrație, fluxuri 
de refugiați și amenințări la adresa 
securității, pentru adoptarea unor 
măsuri imediate în cadrul pandemiei 
de COVID-19 și pentru consolidarea 
Parchetului European 
COM(2020)172 - Propunere de 
Decizie a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind mobilizarea marjei 
pentru situații neprevăzute în 2020 în 
scopul de a furniza asistență de 
urgență statelor membre și de a 
consolida în continuare mecanismul 
de protecție civilă al Uniunii/rescEU ca 
răspuns la epidemia de COVID-19 
COM(2020)173 - Comunicarea 
Comosiei către Consiliu și Parlamentul 
European: Ajustare tehnică cu privire 
la instrumentele speciale pentru 
20200 [articolul 6 alineatul (1) litera 
(e) și litera (f) din Regulamentul 
Consiliului nr. 1311/2013 de stabilire a 
cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020] 
COM(2020)174 - Propunere de 
Rregulament al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE, 
Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a 
cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020  
COM(2020)175 - Propunere de 
Rregulament al Consiliului de activare 
a sprijinului de urgență în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/369 al 
Consiliului din 15 martie 2016 și de 
modificare a dispozițiilor acestuia în 
contextul epidemiei de COVID-19  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586093385528&uri=CELEX:52020PC0141
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586093385528&uri=CELEX:52020PC0139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586095637412&uri=CELEX:52020PC0138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586093385528&uri=CELEX:52020DC0170
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586093385528&uri=CELEX:52020PC0171
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586093385528&uri=CELEX:52020PC0172
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586093385528&uri=CELEX:52020DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586093385528&uri=CELEX:52020PC0174
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586093385528&uri=CELEX:52020PC0175


41 
 
 

 

În ceea ce privește propunerile adoptate, dna von der Leyen a declarat: „(…) 

Numai răspunsurile cele mai puternice ne vor permite să facem față acestei crize 

provocate de coronavirus. Trebuie să ne folosim de toate mijloacele de care 

dispunem. Fiecare euro disponibil în bugetul UE va fi redirecționat către depășirea 

crizei, fiecare regulă va fi relaxată pentru a permite finanțării să circule rapid și 

eficace. Prin intermediul noului instrument de solidaritate vom mobiliza 100 de 

miliarde euro pentru a menține locurile de muncă și funcționarea întreprinderilor. 

Prin acest instrument ne unim forțele cu statele membre pentru a salva vieți 

omenești și pentru a proteja mijloacele de subzistență. Așa arată solidaritatea 

europeană.” 

În aceste momente deosebite, Comisia apreciază că salvarea de vieți 

omenești și sprijinirea mijloacelor de subzistență sunt de o importanță capitală. De 

aceea a propus instituirea unui instrument de solidaritate31 în valoare de 100 

miliarde euro, denumit SURE, care îi va ajuta pe lucrători să își păstreze veniturile 

și va sprijini întreprinderile pentru ca acestea să reziste crizei.  

În comunicarea referitoare la răspunsul său economic coordonat la 

pandemia de coronavirus, Comisia s-a angajat să accelereze pregătirea propunerii 

sale legislative pentru un sistem european de reasigurare pentru indemnizațiile de 

șomaj. Instrumentul SURE reprezintă operaționalizarea de urgență a sistemului 

european de reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj și este conceput astfel 

încât să răspundă de îndată situațiile generate de pandemia de coronavirus. 

Asistenta financiară acordată în temeiul instrumentului SURE va lua forma 

unui împrumut acordat de UE statelor membre care solicită sprijin. Împrumuturile 

se vor baza pe garanții furnizate de statele membre și vor fi direcționate acolo unde 

este o nevoie urgentă de ele. Pentru a finanța împrumuturile către statele membre, 

 
31 COM(2020) 139 - Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind instituirea unui instrument 

european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situație de urgență (SURE) ca urmare a apariției 
epidemiei de COVID-19 

Inițiativa SURE 
2 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ac_20_598
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0139&qid=1586077430287&from=EN
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Comisia va lua împrumuturi de pe piețele financiare. Ulterior, Comisia ar urma să 

acorde statelor membre împrumuturile în condiții favorabile. Prin urmare, statele 

membre ar urma să beneficieze de ratingul de credit puternic al UE și de costuri 

scăzute de îndatorare. Împrumuturile vor fi susținute de un sistem de garanții 

voluntare din partea statelor membre, angajate față de Uniune. Instrumentul va 

începe să funcționeze odată ce toate statele membre au angajat respectivele 

garanții. 

În urma unei solicitări de asistență financiară din partea unui stat membru, 

Comisia ar urma să consulte statul membru în cauză pentru a verifica amploarea 

creșterii cheltuielilor publice direct legate de crearea sau extinderea schemelor 

privind programul redus de muncă și a măsurilor similare pentru persoanele care 

desfășoară activități independente. Această consultare va ajuta Comisia să 

evalueze în mod corespunzător condițiile împrumutului, inclusiv cuantumul 

acestuia, scadența medie maximă, stabilirea prețurilor și modalitățile tehnice de 

punere în aplicare. Pe baza consultării, Comisia ar urma să prezinte o propunere de 

decizie a Consiliului în vederea acordării de asistență financiară. Odată aprobată, 

asistența financiară va lua forma unui împrumut acordat de Uniunea Europeană 

statului membru care solicită sprijin. 

Propunerea privind instrumentul SURE va trebui să fie aprobată de Consiliu 

Uniunii Europene. Noul instrument va avea un caracter temporar. Durata și 

domeniul său de aplicare sunt limitate la abordarea consecințelor pandemiei de 

coronavirus. 

Comisia a propus extinderea Inițiativei pentru investiții în răspunsul la 

coronavirus. Inițiativa Plus pentru investiții în răspunsul la coronavirus permite 

mobilizarea întregului sprijin neutilizat din fondurile structurale (Fondul european 

de dezvoltare regională și Fondul social european) și din Fondul de coeziune pentru 

atenuarea efectelor crizei de sănătate publică asupra economiilor și societăților. 

Inițiativa Plus pentru investiții în răspunsul la 

coronavirus (CRII+) 

2 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 
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Pachetul actual vine în completarea celui anterior, prin introducerea unei 

flexibilități extraordinare având drept scop să permită mobilizarea maximă a 

tuturor ajutoarelor neutilizate din fondurile structurale și de investiții europene. 

Această flexibilitate este asigurată prin: posibilități de transfer între cele 3 fonduri 

ale politicii de coeziune (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european și Fondul de coeziune); transferuri între diferitele categorii de regiuni; 

precum și prin flexibilitate în ceea ce privește concentrarea tematică. Va exista 

posibilitatea unei rate de cofinanțare UE de 100% pentru programele din cadrul 

politicii de coeziune pentru exercițiul financiar 2020-2021, care le va permite 

statelor membre să 

beneficieze de o 

finanțare integrală din 

partea UE pentru 

măsurile legate de 

criză. Pachetul CRII+ 

simplifică totodată 

etapele procedurale 

legate de punerea în 

aplicare a programului, 

de utilizarea 

instrumentelor 

financiare și de audit.  

CRII+ oferă sprijin 

celor mai defavorizate 

persoane prin 

modificarea normelor pentru Fondul de ajutor european destinat celor mai 

defavorizate persoane (FEAD). De exemplu, va fi posibil să se furnizeze ajutor 

alimentar și asistență materială de bază prin intermediul unor vouchere 

electronice, precum și să se ofere echipamente de protecție și, prin urmare, va 

scădea riscul de contaminare. De asemenea, va fi posibil să se finanțeze măsuri la 

o rată de 100 % pentru exercițiul financiar 2020-2021. 

Primul pachet de măsuri din cadrul Inițiativei pentru 

investiții în răspunsul la coronavirus s-a concentrat 

asupra mobilizării imediate de fonduri structurale, 

pentru a permite un răspuns prompt la situația de criză. 

În această privință, au fost introduse o serie de 

modificări foarte importante care extind domeniul de 

aplicare al sprijinului pentru fonduri, oferă lichidități 

imediate și flexibilitate în ceea ce privește modificări ale 

programului.  

Primul pachet privind Inițiativa pentru investiții în 

răspunsul la coronavirus a constat în trei elemente 

principale: aproximativ 8 miliarde euro de lichidități 

imediate pentru a accelera investițiile publice europene 

în valoare de până la 37 de miliarde euro, flexibilitate 

în aplicarea normelor UE în materie de cheltuieli și 
extinderea domeniului de aplicare a Fondului de 

solidaritate al UE. 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=ro
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Modificările aduse Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime 

(FEPAM) vor permite o realocare mai flexibilă a resurselor financiare în cadrul 

programelor operaționale din fiecare stat membru și instituirea unei proceduri 

simplificate de modificare a programelor operaționale în ceea ce privește 

introducerea noilor măsuri. Modificările vor oferi, de asemenea, sprijin pentru 

încetarea temporară a activităților de pescuit, pentru suspendarea producției și 

pentru costurile suplimentare pe care fermierii din domeniul acvaculturii vor trebui 

să le suporte, precum și organizațiilor de producători pentru depozitarea 

produselor provenite din pescuit și din acvacultură. 

Având în vedere că cea mai mare parte a Europei practică distanțarea 

socială pentru a încetini răspândirea virusului, este cu atât mai important ca 

persoanele care depind de ceilalți pentru a-și asigura nevoile cele mai elementare 

să nu fie private de ajutor. Fondul de ajutor european destinat celor mai 

defavorizate persoane va evolua pentru a răspunde acestei sitauții: în special, se 

va introduce utilizarea de bonuri electronice pentru a reduce riscul de 

contaminare, precum și posibilitatea de a cumpăra echipamente de protecție 

pentru persoanele care furnizează ajutorul. 

Fondul de ajutor 

european destinat celor 

mai defavorizate 

persoane (FEAD) sprijină 

în mod direct acțiunile 

statelor membre ale UE 

de acordare de asistență 

materială celor mai 

defavorizate persoane.  

Atenuarea impactului asupra celor mai defavorizate 

persoane 

2 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_ro
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_ro
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Sectorul agriculturii și pescuitului sunt grav afectate de criză, ceea ce 

afectează în consecință lanțurile de aprovizionare cu alimente și economiile locale 

susținute de aceste sectoare. 

Ca și în cazul fondurilor structurale, utilizarea Fondului european pentru 

pescuit și afaceri maritime va deveni mai flexibilă. Statele membre vor putea să 

ofere sprijin: 

• pescarilor, pentru încetarea temporară a activităților de pescuit32; 

• fermierilor din sectorul acvaculturii, pentru suspendarea temporară 

sau reducerea producției și pentru acordarea de sprijin33; 

• și organizațiilor de producători, pentru depozitarea temporară a 

produselor pescărești și de acvacultură34. 

Fermierii și alți beneficiari ai dezvoltării rurale vor putea beneficia, în condiții 

favorabile, de împrumuturi sau de garanții în valoare de până la 200 000 euro, cum 

ar fi rate ale dobânzii foarte scăzute sau scheme de plată favorabile în cadrul 

FEADR. De obicei, aceste instrumente financiare trebuie să fie legate de investiții; 

în cadrul acestei noi măsuri, ele pot ajuta fermierii să își finanțeze costurile sau să 

 
32 Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) ar urma să acorde pescarilor o compensație 
financiară pentru încetarea temporară a activităților lor de pescuit. UE va plăti până la un maximum de 75 % din 
această compensație, restul urmând să fie suportat de statele membre. Sprijinul pentru încetarea temporară a 
activităților de pescuit cauzată de epidemia de coronavirus nu va fi supus plafoanelor financiare aplicabile celorlalte 
cazuri de încetare temporară a activității, permițându-le astfel statelor membre să acorde sprijin în funcție de nevoi. 
Navele care au atins deja durata maximă de șase luni de sprijin din partea FEPAM pentru încetarea temporară a 
activităților de pescuit în temeiul articolului 33 din Regulamentul privind FEPAM vor fi totuși eligibile pentru sprijin 
în cadrul măsurilor aferente Inițiativei Plus pentru investiții în răspunsul la coronavirus până la sfârșitul anului 2020. 
33 Sunt propuse următoarele măsuri specifice pentru a atenua impactul epidemiei de coronavirus asupra sectorului 
pescuitului și acvaculturii: 

• sprijinirea pescarilor pentru încetarea temporară a activităților de pescuit cauzată de epidemia de 
coronavirus; 

• sprijinirea fermierilor din acvacultură pentru suspendarea temporară a producției sau pentru 
costurile suplimentare cauzate de epidemia de coronavirus; 

• sprijinirea organizațiilor de producători și a asociațiilor de organizații de producători pentru 
depozitarea produselor provenite din pescuit și din acvacultură, în conformitate cu organizarea comună a piețelor. 

 
34 Având în vedere rolul esențial jucat de organizațiile de producători în gestionarea crizei, plafonul de sprijin pentru 
planurile de producție și de comercializare este majorat de la 3 % la 12 % din valoarea medie anuală a producției 
introduse pe piață. De asemenea, statele membre vor putea să acorde avansuri de până la 100 % din sprijinul 
financiar acordat organizațiilor de producători. 

Sprijinirea pescarilor și a fermierilor 
2 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 
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compenseze pierderile temporare. Fondurile de dezvoltare rurală pot fi utilizate 

pentru a investi în unități medicale și în infrastructuri la scară mică în zonele rurale, 

cum ar fi adaptarea centrelor de sănătate pentru a trata un număr tot mai mare de 

pacienți sau instalarea de structuri de sănătate mobile pentru efectuarea de teste 

și tratarea fermierilor și a locuitorilor din zonele rurale. 

Statele membre se confruntă 

cu dificultăți în ceea ce privește 

îndeplinirea anumitor cerințe în 

cadrul politicii agricole comune (PAC), 

iar Comisia își propune să ofere sprijin 

printr-o serie de măsuri concrete. În 

primul rând, statelor membre li se va 

permite să realoce banii nefolosiți în 

cadrul programelor lor de dezvoltare 

rurală (PDR), în loc să îi trimită înapoi 

la bugetul UE. Fondurile vor trebui 

utilizate în cadrul PDR respectiv. În al 

doilea rând, în fiecare an, statele 

membre trebuie să trimită Comisiei 

un raport anual de punere în aplicare 

a programelor lor de dezvoltare 

rurală. În aceste circumstanțe 

excepționale, Comisia prelungește 

termenul de trimitere a rapoartelor 

respective (stabilit inițial pentru 30 

iunie a.c.), pentru a acorda mai mult 

timp autorităților naționale să le 

elaboreze. Comisia propune o mai 

mare flexibilitate și o simplificare 

suplimentară a altor instrumente ale 

(PAC). În primul rând, termenul 

pentru cererile de plată în cadrul PAC 

a fost extins cu o lună, de la 15 mai la 

15 iunie 2020, acordându-se astfel 

mai mult timp fermierilor să își 

completeze cererile atât pentru 

plățile directe, cât și pentru plățile 

pentru dezvoltare rurală. În al doilea 

rând, pentru a crește fluxul de 

lichidități al fermierilor, Comisia va 

spori avansurile de plăți directe și de 

plăți pentru dezvoltarea rurală. Rata 

avansurilor de plăți va crește de la 

50% la 70% pentru plățile directe și de 

la 75% la 85% pentru plățile pentru 

dezvoltare rurală. Fermierii vor începe 

să primească aceste avansuri de la 16 

octombrie 2020. Comisia 

intenționează să propună o reducere 

a controalelor fizice la fața locului. 

Acest lucru va reduce sarcina 

administrativă și va evita întârzierile 

inutile. 



Comisia depune toate eforturile pentru a asigura furnizarea 

echipamentelor de protecție și a aparatelor de sprijin respirator. În pofida 

eforturilor susținute de producție ale industriei, statele membre se confruntă în 

continuare cu o penurie de echipamente de protecție și de aparate de sprijin 

respirator în anumite zone. Va fi nevoie, totodată, de sprijin pentru testarea în 

masă, pentru cercetarea medicală, pentru dezvoltarea de noi tratamente și pentru 

producerea, achiziționarea și distribuirea de vaccinuri pe întreg teritoriul UE.  

Pentru a asigura finanțarea necesară, Comisia recurge exclusiv la bugetul UE 

pentru perioada 2014-2020 și mobilizează toate resursele disponibile în limitele 

cheltuielilor pentru 2020. Obiectivul inițiativei va fi acela de a oferi sprijin specific 

statelor membre și regiunilor celor mai afectate. Având în vedere evoluția rapidă a 

crizei sanitare în întreaga Uniune, nu poate exista o alocare prestabilită pentru 

fiecare stat membru. Echipa care gestionează inițiativa va monitoriza evoluțiile în 

curs și va răspunde în funcție de gravitatea relativă a crizei în diferitele state 

membre, precum și în funcție de măsurile și instrumentele deja existente. 

Din acest motiv, Comisia a prezentat un proiect de buget rectificativ, o 

propunere de reorganizare a unei părți a cheltuielilor UE pentru acest an în 

conformitate cu cele mai recente priorități, pentru a asigura: 

• 300 de milioane euro pentru capacitatea de echipamente medicale 

rescEU, ceea ce va contribui la procurarea și distribuirea de materiale medicale 

suplimentare în întreaga UE; 

• mobilizarea directă a 2,7 miliarde euro către Instrumentul Uniunii 

Europene dedicat sprijinului de urgență, al cărui obiectiv general constă în 

completarea celorlalte instrumente ale UE, în cazurile în care acestea nu pot 

acționa singure, răspunzând direct situațiilor de criză din întreaga UE, cu 

posibilitatea de a modifica acest instrument astfel încât să poată fi utilizat în 

contextul pandemiei de coronavirus. 

Comisia va activa flexibilitatea restantă a bugetului actual pe termen lung – 

rezerve care depășesc plafoanele anuale – pentru a finanța această operațiune. 

Instrumentul pentru sprijin de urgență al Uniunii 

Europene în sectorul de sănătate 

2 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 
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Prioritar ar fi gestionarea crizei de sănătate publică și asigurarea 

echipamentelor și materialelor vitale, de la ventilatoare la echipamente individuale 

de protecție, de la echipe medicale mobile la asistență medicală pentru persoanele 

cele mai vulnerabile, inclusiv cele din taberele de refugiați. Al doilea domeniu de 

interes ar fi asigurarea intensificării eforturilor de testare. De asemenea, 

propunerea ar permite Comisiei să realizeze achiziții direct în numele statelor 

membre. 

Comisia va avea un rol central în punerea în aplicare a inițiativei. În acest 

scop, Comisia înființează un grup operativ la care participă personal din toate 

departamentele sale, care va lucra, pe o bază continuă, la punerea ideilor în 

practică. Echipa responsabilă va include experți în următoarele domenii: 

gestionarea crizelor, politica în domeniul sănătății, transporturi, achizițiile publice 

din UE și gestiunea financiară. Desigur, Comisia va colabora îndeaproape cu 

autoritățile naționale ale statelor membre, precum și cu organizațiile 

internaționale și cu sectorul neguvernamental. 

Capacitatea medicală rescEU va fi găzduită de unul sau mai multe state 

membre. Statul-gazdă va fi responsabil cu achiziționarea echipamentelor. Comisia 

va finanța 100 % din capacitatea medicală. Centrul de coordonare a răspunsului la 

situații de urgență va gestiona distribuția echipamentelor, pentru a se asigura că 

acestea ajung acolo unde este cea mai mare nevoie de ele.  

Capacitățile rescEU sunt disponibile în primul rând pentru a completa 

capacitățile naționale ale tuturor țărilor care fac parte din mecanismul de protecție 

civilă al Uniunii (UCPM): toate statele membre ale UE, Regatul Unit în perioada de 

tranziție și 6 state participante (Islanda, Norvegia, Serbia, Macedonia de Nord, 

Muntenegru și Turcia). 

În cazul în care capacitățile naționale, inclusiv cele angajate în prealabil în 

Rezerva europeană de protecție civilă din cadrul mecanismului, nu sunt suficiente 

pentru a asigura un răspuns eficace la o situație de urgență, capacitățile rescEU pot 

fi activate ca o soluție de ultimă instanță și ca rezervă strategică la nivel european. 
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Comisia Europeană a adoptat o modificare35 ce extinde cadrul temporar 

adoptat la 19 martie 202036 pentru ca statele membre să poată să accelereze 

cercetarea, testarea și fabricarea de produse relevante pentru coronavirus, să 

protejeze locurile de muncă și să sprijine și mai mult economia în contextul 

epidemiei de coronavirus. Scopul este de a identifica alte măsuri temporare de 

ajutor de stat pe care Comisia le consideră compatibile în temeiul art. 107 alin. (3) 

din din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în contextul 

epidemiei de COVID-19. Aceste măsuri oferă: 

• sprijin pentru cercetarea și dezvoltarea pentru combaterea coronavirusului  

-  granturi directe, avansuri rambursabile, avantaje fiscale și bonusuri pentru 

proiectele de cooperare transfrontalieră între statele membre; 

• sprijin pentru construirea și modernizarea infrastructurilor de testare - 

granturi directe, avantaje fiscale, avansuri rambursabile și garanții de 

acoperire a pierderilor pentru a sprijini investițiile, bonusuri pentru 

cooperare transfrontalieră și pentru finalizare rapidă a investiției (2 luni); 

• sprijin pentru fabricarea de produse care contribuie la combaterea 

epidemiei de coronavirus  

• sprijin specific sub formă de amânare a plății impozitelor și/sau suspendări 

ale contribuțiilor de asigurări sociale 

• sprijin direcționat sub formă de subvenții salariale pentru angajați. 

Cadrul temporar modificat extinde, de asemenea, și măsurile de sprijin pe 

care statele membre îl pot acorda întreprinderilor. Statele membre pot acorda 

împrumuturi cu dobândă zero, garanții pentru împrumuturi care să acopere 100% 

din riscuri sau să furnizeze fonduri proprii până la valoarea nominală de 

800 000 euro per întreprindere. Acest sprijin poate fi combinat cu ajutoarele de 

 
35 C(2020) 2215 
36 La 19 martie, Comisia a adoptat un nou cadru temporar privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în 
contextul epidemiei de coronavirus. Cadrul temporar recunoaște faptul că întreaga economie a UE se confruntă cu 
o perturbare gravă și le permite statelor membre să utilizeze flexibilitatea deplină prevăzută în normele privind 
ajutoarele de stat pentru a sprijini economia, limitând totodată consecințele negative asupra condițiilor de 
concurență echitabile din cadrul pieței unice. 

Modificarea Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor 

de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei 

epidemii de COVID-19 

2 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_ro.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=EN
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minimis și cu alte tipuri de ajutoare. Această măsură este utilă pentru nevoile 

urgente de lichidități ale întreprinderilor mici și mijlocii. 

Cadrul temporar modificat va fi în vigoare până la sfârșitul lunii decembrie 

2020. Comisia va evalua, înainte de data menționată anterior, dacă durata sa 

trebuie prelungită. 

Pandemia de coronavirus supune sistemele de sănătate unei presiuni 

sporite, fără precedent. Pentru a sprijini și a încuraja cooperarea transfrontalieră 

în domeniul asistenței medicale dintre autoritățile naționale, regionale și locale, 

Comisia a emis orientări37. Acestea stabilesc o abordare mai coordonată a 

cooperării transfrontaliere în domeniul asistenței medicale de urgență. Orientările 

prevăd: 

• coordonarea solicitărilor de asistență medicală transfrontalieră38 

prin Comitetul pentru securitate sanitară, format din reprezentanți ai statelor 

membre și prezidat de Comisie, și prin sistemul de alertă precoce și răspuns rapid 

al UE; 

• sprijinirea autorităților sanitare care solicită asistență prin intermediul 

mecanismului de protecție civilă al UE39; 

• stabilirea modalităților de mobilitate transfrontalieră a pacienților și 

clarificarea etapelor care trebuie urmate pentru rambursarea costurilor asistenței 

medicale implicate de tratamentul transfrontalier în conformitate cu 

reglementările privind coordonarea sistemelor de securitate socială; 

• încurajarea detașării transfrontaliere a echipelor de personal medical 

calificate; 

 
37 C(2020) 2153 
38 Astfel de solicitări ar putea include locuri în unitățile de terapie intensivă, tratamentul sau transferul pacienților 
sau al echipelor de personal medical calificate. 
39 Mecanismul permite Comisiei să coordoneze și să cofinanțeze transportul transfrontalier de urgență al pacienților 
și al echipelor calificate de personal medical. 

Tratamentul transfrontalier al pacienților și detașarea 

de personal medical 

2 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines_on_eu_emergency_assistance_in_cross-bordercooperationin_heathcare_related_to_the_covid-19_crisis.pdf
https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/risk_management/hsc_en
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• gestionarea unui sistem de sprijin pentru managementul clinic al boli 

pentru un schimb de cunoștințe și de expertiză al profesioniștilor din domeniul 

sănătății. 

 

 „Comisia Europeană a 

prezentat un set de măsuri care 

răspund solicitărilor40 recente ale 

Comitetului European al Regiunilor și 

ale multor autorități locale și 

regionale de a beneficia de un sprijin 

mai bun în eforturile lor de a face față 

consecințelor sociale, economice și 

sanitare ale crizei. 

Instrumentul SURE prevede 

măsuri concrete prin care să se 

garanteze că lucrătorii continuă să își 

primească salariile și care să ajute 

întreprinderile să păstreze locurile de 

muncă. Sper că această inițiativă va 

ajuta comunitățile locale din întreaga 

Europă să atenueze impactul social și 

economic al pandemiei de COVID - 19. 

Este, de asemenea, esențial ca noul 

instrument să poată oferi sprijin 

familiilor și antreprenorilor din 

regiunile și orașele noastre, 

 
40 A se vedea Planul de acțiune al CoR pentru a ajuta regiunile și orașele să combată COVID - 19 în Uniunea 
Europeană 

 

menținând capacitatea productivă a 

economiilor noastre regionale. 

Comitetul nostru este gata să 

contribuie la o adoptare rapidă a 

instrumentului SURE și va garanta 

verificarea situației reale, la fața 

locului, pentru a evalua modul în care 

aceste măsuri vor răspunde nevoilor 

zilnice ale comunităților noastre 

locale. 

Salut propunerea Comisiei 

Europene de a utiliza marjele 

bugetare ale UE pentru a investi 

3 miliarde euro în fonduri 

suplimentare dedicate sectorului 

sanitar, prin intermediul 

Instrumentului pentru sprijin de 

urgență. Ea răspunde la apelul CoR 

privind instituirea unui mecanism 

european de răspuns la urgențele 

sanitare, finanțat din sumele 

necheltuite din bugetul UE, astfel cum 

Declarația președintelui Comitetului European al 

Regiunilor, dl Apostolos Tzitzikostas, privind măsurile 

propuse de Comisia Europeană în 02 aprilie 2020 

2 aprilie 2020  

Comitetului 

European al 

Regiunilor 

https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/CoR-Action-plan-on-Covid19_24March2020%20.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/CoR-Action-plan-on-Covid19_24March2020%20.pdf
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se detaliază în Planul de acțiune al CoR 

privind coronavirusul. Aceste fonduri 

vor permite regiunilor și orașelor 

noastre să achiziționeze materiale și 

echipamente medicale vitale și să 

sprijine mai bine activitatea 

personalului medical, social și de 

urgență, care se află în prima linie în 

lupta împotriva pandemiei. 

De asemenea, Comisia a propus 

dispoziții privind creșterea 

suplimentară a flexibilității în 

utilizarea fondurilor de coeziune și 

celor pentru agricultură și accelerarea 

intervenției acestora pentru a sprijini 

măsurile de urgență și redresarea 

economică. În calitate de lideri 

regionali și locali, sprijinim eforturile 

Comisiei care permit o reprogramare 

rapidă a investițiilor planificate 

înainte de criză. În același timp, 

îndemn Comisia Europeană să 

garanteze că regiunile vor rămâne 

actori - cheie în ce privește 

planificarea și punerea în aplicare a 

măsurilor. Fondurile de coeziune și de 

dezvoltare rurală oferă o metodă de 

lucru unică, care reunește actorii de la 

nivel european, național și 

regional/local. Investițiile UE vor 

răspunde nevoilor cetățenilor și 

întreprinderilor noastre numai dacă se 

va valorifica la maximum experiența 

directă a liderilor regionali și locali.”
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