
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 Nr. 12/2020 

         

DIRECŢIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE 



2 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Ioana Cristina Vida 
Andreea Mihai 

Marina Clopotaru 
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Comisia Europeană a lansat o cerere pentru propuneri de proiecte comune 

în domeniul industriei de apărare, dispunând de un buget de  finanțare de până la 

160 milioane euro în 2020. Totodată, a anunțat că 7 noi proiecte de cercetare în 

domeniul apărării au fost 

selectate pentru o finanțare 

de peste 23 milioane euro 

din bugetul pentru 2019. 

Proiectele sunt 

finanțate în cadrul 

Programului european de 

dezvoltare industrială în 

domeniul apărării (EDIDP)1, 

 
1 Mai multe informații despre programul de lucru pentru EDIDP și cererile de propuneri. 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

PIAȚA INTERNĂ  

Finanțarea unor noi proiecte industriale și de cercetare comune 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34515
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/edidp
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în valoare de 500 milioane euro pentru perioada 2019-2020, și, respectiv, în cadrul 

Acțiunii pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare (PADR)2, care 

dispune de un buget de 90 milioane euro pentru perioada 2018-2020. Acestea sunt 

programele precursoare ale Fondului european de apărare, care vor promova o 

bază industrială de apărare inovatoare și competitivă și vor contribui la autonomia 

strategică a UE. Proiectele selectate se concentrează pe tehnologii cu un potențial 

perturbator ridicat în sectorul apărării, cum ar fi inteligența artificială și tehnologiile 

cuantice, precum și tehnologiile critice de apărare în fața unui război cibernetic și 

standardele de interoperabilitate pentru sistemele militare fără pilot. 

 

 

  

 Comisia Europeană a lansat ediția din 2020 a competiției Youth4Regions,  

un program menit să ajute studenții la jurnalism și jurnaliștii aflați la început de 

drum să descopere ce face UE în regiunea lor. Tinerii se pot înscrie la competiție 

iar, în baza formularului de înscriere, vor fi selectați 33 de câștigători. Aceștia vor fi 

invitați la Bruxelles, în cadrul Săptămânii europene a regiunilor și orașelor, care 

urmează să aibă loc în octombrie 2020. Tinerii jurnaliști vor participa la sesiuni de 

instruire și la sesiuni de 

mentorat pregătite de 

jurnaliști consacrați, vor 

lucra împreună cu aceștia 

din urmă în sala de presă 

și vor vizita instituțiile UE 

și organizațiile media. 

Înscrierile sunt deschise 

resortisanților statelor 

membre UE, țărilor 

învecinate, dar și țărilor 

 
2 Mai multe informații despre programul de lucru PADR și cereri de propuneri. 
 

Concurs pentru tineri jurnaliști în devenire 

6 aprilie 2020 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34514
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/pppa
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aflate în proces de aderare. Formularul și condițiile de participare sunt disponibile 

pe pagina de internet a programului, www.youth4regions.eu, termenul de 

înscriere fiind 13 iulie 2020.  

 

 

 

 

ESCALAR este noul program 

de investiții elaborat de Comisia 

Europeană împreună cu Fondul 

European de Investiții (FEI), care va 

sprijini finanțarea capitalului de risc și 

a dezvoltării întreprinderilor cu 

potențial de creștere ridicat, 

permițându-le să se extindă în Europa 

și să contribuie la consolidarea 

suveranității economice și 

tehnologice a UE.  

Capitalul de risc reprezintă o 

formă de finanțare a întreprinderilor 

nou-înființate considerate ca având 

un potențial de creștere ridicat. 

Alături de finanțarea creșterii, 

capitalul de risc este esențial pentru 

buna funcționare a uniunii piețelor de 

capital. 

Lansarea ESCALAR este una 

dintre acțiunile anunțate în noua 

strategie pentru IMM-uri, menită să 

 
3 Cererea FEI de exprimare a interesului. 

îmbunătățească accesul acestora la 

finanțare. Inițiativa completează 

instrumentele de finanțare existente. 

Aceasta este singura inițiativă care 

oferă investitorilor posibilitatea de a 

obține un randament mai mare, 

întrucât rentabilitatea acțiunilor 

ESCALAR este subordonată parțial și 

plafonată.  

În faza sa pilot3, ESCALAR va 

oferi până la 300 milioane euro 

garantate de Fondul european pentru 

investiții strategice (FEIS), având drept 

scop creșterea capacității de investiții 

a fondurilor cu capital de risc și a 

fondurilor de investiții în societăți 

necotate, generând investiții de până 

la 1,2 miliarde euro, sau de 4 ori 

investițiile inițiale, pentru a sprijini 

întreprinderile promițătoare.  

ESCALAR are scopul de a sprijini 

închiderea fondului prin asigurarea de 

angajamente în valoare de până la 

PIAȚA INTERNĂ  

ESCALAR 

http://www.youth4regions.eu/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_103_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_103_RO_ACTE_f.pdf
https://www.eif.org/what_we_do/equity/escalar/index.htm
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50 % din valoarea fondului. El vizează 

atât fondurile noi care se 

concentrează pe finanțarea 

întreprinderilor în curs de extindere, 

cât și fondurile existente care doresc 

să sprijine societățile cu potențial 

ridicat din portofoliul lor și să-le 

accelereze creșterea. 

Actuala cerere de propuneri 

ESCALAR constituie o fază-pilot 

pentru 2020, având obiectivul ca, pe 

baza acestei experiențe-pilot, să 

devină un instrument financiar 

european regulat după 2020, în 

următorul cadru multianual (2021-

2027), alături de instrumentele 

financiare existente. 

 Analiza și selectarea fondurilor 

este gestionată de FEI. 
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VIOLENȚA DOMESTICĂ ÎN TIMPUL PANDEMIEI 

Președintele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitate de gen 

(FEMM), dna Evelyn Regner, a îndemnat UE și statele membre să sprijine4 victimele 

violenței domestice în timpul pandemiei generate de COVID-19. 

Atât la nivel global, cât și în unele state membre ale UE, ONU a raportat o 

creștere a cazurilor de violență domestică.  

 
4 A se consulta și materialul „Primul raport general asupra activităților GREVIO - Grup de experți de acțiune împotriva 
violenței femeilor și a violenței domestice”. 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

 

30 martie – 5 aprilie 

 2020 

Din activitatea Parlamentului European 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200406IPR76610/covid-19-stopping-the-rise-in-domestic-violence-during-lockdown
https://eige.europa.eu/news/coronavirus-puts-women-frontline
https://www.france24.com/en/20200406-un-chief-decries-horrifying-rise-in-domestic-violence-amid-virus-lockdown
https://rm.coe.int/1st-general-report-on-grevio-s-activities/16809cd382
https://rm.coe.int/1st-general-report-on-grevio-s-activities/16809cd382
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În această perioadă, femeile sunt agresate mult mai mult fiind blocate în casă 

și expuse abuzatorului pentru perioade mai lungi. Acest lucru îngreunează apelarea 

la linii de ajutor, întrucât soțul sau concubinul este întotdeauna în preajmă. 

  

 „(…) Aceste zile și săptămânile care urmează sunt deosebit 

de periculoase pentru unele femei. Ne confruntăm cu  

încercări psihologice majore din cauza  izolării sau a 

carantinei, dar unele femei, și uneori copiii, din anumite 

familii se confruntă cu un stres deosebit. Prin urmare, acum, 

mai mult decât oricând, trebuie să acordăm o atenție 

deosebită acestei probleme și să extindem acțiunile noastre 

pentru oprirea violenței domestice împotriva femeilor și a 

copiilor. (…) Solicit tuturor statelor membre ale UE să abordeze această problemă 

cu hotărâre și să comunice care este modul în care cei afectați pot primi ajutor. Prin 

modalități simple de a contacta și de a avertiza poliția, cum ar fi mesajele text sau 

chaturile online și prin utilizarea cuvintelor sau a codurilor împreună cu medicii sau 

farmaciștii. În plus, trebuie să fie puse la dispoziție mai multe locuri în unitățile de 

protecție împotriva violenței. (…) Pandemia generată de COVID-19 evidențiază în 

mod clar inegalitatea de gen în toate formele sale. După cum arată cifrele 

Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), circa 70% din forța 

de muncă pentru asistența medicală sunt femei, o mare parte a muncii 

neremunerate este realizată de femei, iar viitoarea criză economică va afecta mult 

mai mult femeile. Este sarcina noastră să consolidăm în mod durabil sănătatea 

fizică și psihică a femeilor și independența economică a acestora, dincolo de criza 

de COVID-19. Cu siguranță nu vom lăsa femeile Europei singure.” - Evelyn Regner, 

președintele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitate de gen (FEMM). 

UE trebuie să susțină financiar măsurile statelor membre și să ajute femeile și copii 
maltratați. 

Violența domestică a crescut cu o treime în unele state membre ale UE în urma blocării 
la domiciliu a victimelor din cauza pandemiei de COVID-19. 

Statele membre ar trebui să ofere victimelor instrumente flexibile pentru a raporta 
abuzurile. 

Trebuie să crească numărul de adăposturi pentru victimele violenței domestice.  

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127000-awfnqj80me&title=Women-at-the-core-of-the-fight-against-COVID-19-crisis
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ESCROCHERIILE ONLINE ȘI PRACTICILE NELOIALE 

În această perioadă, în condițiile impuse de izolare sau carantină, unii 

furnizori care vând online își epuizează stocurile de produse contrafăcute sau 

măresc prețurile.  

În timp ce oamenii încearcă să se protejeze de un virus, unii comercianți 

profită de anxietatea populației pentru a- și vindele produse contrafăcute la prețuri 

foarte mari.  

De asemenea, există o serie de produse cu etichete care conțin informații 

eronate, cum ar fi, de exemplu, „singurul remediu pentru coronavirus” sau „singura 

protecție împotriva coronavirusului”, care sunt vândute de multe ori mult mai 

scump decât valoarea lor reală. Totodată, profitând de această stare de panică 

generală, comercianții folosesc și alte practici, precum informații false conform 

cărora produsele sunt rare sau unice. 

Afirmațiile înșelătoare de pe o platformă online pot fi combătute prin 

utilizarea instrumentului de raportare al operatorilor platformei pentru a informa 

despre acest fapt.  

Informațiile false pot fi distribuite chiar de un prieten sau membru al familiei 

care nu are intenția de a dezinforma, implicit, o sursă nesigură, dar care a fost și el 

păcălit la rândul său.  

Este recomandată consultarea surselor de încredere pentru informații 

despre coronavirus, precum ar fi cele ale guvernelor naționale, autorități sanitare 

sau organizații internaționale (Organizația Mondială a Sănătății).  

Comisia Europeană și autoritățile de protecție a consumatorilor din statele 

membre au lansat o serie de acțiuni comune, pentru a contracara problema 

înșelătoriilor online legate de coronavirus. Pe 20 martie a.c., sistemul de cooperare 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://ec.europa.eu/info/files/cpc-common-position-covid19_ro
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pentru protecția consumatorului 

a emis orientări comune cu privire 

la escrocheriile și practicile 

incorecte cele mai des raportate, 

pentru a ajuta platformele online 

să identifice mai bine aceste 

practici ilegale, să le elimine și să 

prevină reapariția altora similare.  

De asemenea, la 23 martie 

a.c., comisarul european 

responsabil pentru portofoliul 

justiție, dl Didier Reynders, a 

adresat un mesaj pe diferite 

platforme, rețele de socializare și 

motoare de căutare pentru a le solicita acestora cooperarea în vederea eliminării 

escrocheriilor. 

 Înșelarea consumatorilor, de orice fel, este interzisă în UE, iar directiva 

privind practicile comerciale neloiale reglementează acest aspect.  

Orice afirmație făcută de un comerciant potrivit căreia produsul său poate 

vindeca o boală trebuie să fie susținută de dovezi. Operatorii platformelor active în 

UE care află despre activitatea ilegală care se desfășoară pe site-urile lor web 

sunt obligați să intervină.  

Totodată, Parlamentul European se angajează să-i protejeze pe europeni 

prin acte de reglementare pentru situațiile cănd aceștia acționează online5. 

 

 

 

 

 
5 A se consulta materialele puse la dispoziție de Parlamentul European: Descoperiți ce face Parlamentul European 
privind roamingul, neutralitatea rețelei, inovația, comerțul electronic și geoblocarea; Cum sunt consolidate în UE 
drepturile consumatorilor; COVID-19: Comisia și autoritățile naționale de protecție a consumatorilor se află în stare 
de alertă maximă și fac apel la platformele online să pună capăt escrocheriilor și practicilor neloiale;  Comisia creează 
primul stoc de echipamente medicale.   

Există câteva lucruri cărora le-ați putea acorda atenție. 

Dacă vedeți mesajele enumerate mai jos,  

fiți precauți: 
• afirmații explicite sau implicite că un produs 

poate preveni sau vindeca Covid19; 
• utilizarea de surse neoficiale, cum ar fi medicii 

autodeclarați; 
• utilizarea denumirii sau a siglei autorităților 

guvernamentale, ale experților oficiali sau ale 

instituțiilor internaționale, dar fără link-uri sau referiri 

la documente oficiale; 

• afirmația că produsul este: „disponibil doar 

astăzi”, „se vinde rapid” etc; 

• afirmații precum: „cel mai mic preț pe piață”, 
„singurul produs care poate vindeca infecția cu Covid-

19” etc; 

• prețuri exorbitante datorate pretinselor puteri 

de vindecare ale produselor. 
 

https://ec.europa.eu/info/files/cpc-common-position-covid19_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/summary_of_the_platforms_measures.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=ro
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/piata-unica-digitala
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/piata-unica-digitala
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/consumer-protection-cooperation-network_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/consumer-protection-cooperation-network_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/mex_20_489#2
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/mex_20_489#2


12 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inițiativa dlui Dražen Bošnjaković, ministrul justiției din Croația, a avut 

loc o videoconferință a miniștrilor justiției din statele membre ale UE, la care a  

participat și dl Didier Reynders, comisarul european responsabil pentru justiție.  

Miniștrii au fost informați cu privire la măsurile luate de Comisia Europeană 

pentru reducerea efectelor negative ale pandemiei asupra cetățenilor și în legătură 

cu înființarea unui grup de criză privind mandatul european de arestare.  

Discuțiile au vizat impactul pandemiei coronavirusului asupra sistemului 

judiciar, informații cu privire la măsurile luate de guvernele statelor membre 

pentru a preveni răspândirea COVID -19, la executarea pedepselor cu închisoarea, 

la situația actuală din penitenciare și  la măsurile de arestare a preventivă.  

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

Reuniunea informală a miniștrilor justiției- 

videoconferință 

6 aprilie 

2020 

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=234&utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+ministers+for+justice&utm_term=952.100449.42093.0.100449&utm_content=Direct+Meetings
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 „(...)Dezbaterea arată că 

statele membre iau diverse 

măsuri pentru a încerca să își 

adapteze sistemele judiciare 

naționale la noua situație, 

inclusiv prin schimbarea 

modalităților de comunicare 

între instanțe, procurori și notari. 

Unele state membre și-au 

adaptat activitatea privind 

procedurile de cooperare judiciară, și-au suspendat termenele în procedurile 

judiciare, inclusiv în ceea ce privește executarea, procedura de faliment și calculul 

ratelor dobânzii legale. "- Dražen Bošnjaković  

Nu în ultimul rând, miniștrii au convenit asupra faptului că orice măsură 

extraordinară trebuie să fie luată în conformitate cu valorile fundamentale ale 

Uniunii Europene.  

 

Miniștrii au discutat în cadrul videoconferinței  unele aspecte legate de 

apărare. Josep Borrell6, Înaltul Reprezentant al UE,  a pus accent pe asistența 

militară necesară în combaterea crizei cauzate de pandemia de COVID-19, în 

special prin furnizarea de sprijin în materie de transport și logistică, prin construirea 

de spitale în timp record, prin punerea la dispoziție a personalului militar medical 

și prin sprijinirea poliției și a altor servicii la nivel național.  

Cu acest prilej miniștrii au fost informați și cu privire la situația celor 17 

misiuni și operațiuni de pe glob, din cadrul politicii de securitate și de apărare 

 
6 Conferința de presă susținută de dl Borell în urma conferinței video a miniștrilor afacerilor externe (apărare). 

Videoconferința miniștrilor afacerilor externe 

(apărare) 

6 aprilie 

2020 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/04/06/
https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/d34952dc-63c3-42ec-a166-64358446055f
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comune ale UE. Miniștrii au subliniat importanța menținerii prezenței UE pe teren, 

în special în țările și regiunile care sunt deja fragile, afectate de instabilitate. 

S-a convenit asupra înființării unui grup operativ condus de Comitetul militar 

al Uniunii Europene (CMUE), în deplină coordonare și complementaritate cu NATO, 

cu scopul de a se îmbunătăți schimbul de informații și bune practici între statele 

membre ale UE în situația de criză actuală. 

 

Președinția croată a Consiliului UE a organizat discuții la nivel înalt la care 

au participat statele membre, Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune 

Externă (SEAE), Centrul European pentru prevenirea și controlul bolilor  ș.a.  

Discuțiile au avut loc în contextul activării de către președinția croată a 

mecanismului integrat pentru un răspuns politic la crize7 cu scopul gestionării  

evoluției pandemiei COVID-19.  

Discuțiile au vizat restricțiile de frontieră impuse pentru a proteja sănătatea 

și siguranța cetățenilor UE, precum și funcționarea pieței unice prin asigurarea  așa-

numitelor „coridoare verzi”, destinate transportului mărfurilor esențiale, inclusiv a 

materialelor și echipamentelor medicale.  

 

În vederea cooperării strânse în lupta împotriva coronavirusului, 

președinția croată a organizat o videoconferință prezidată de către ministrul croat 

 
7 Acest mecanism sprijină luarea rapidă și coordonată a deciziilor la nivel politic al UE printr-un răspuns comun al 
instituțiilor UE, al statelor membre ș.a. 

Videoconferința informală la nivel înalt a 

miniștrilor  cercetării și inovării  

7 aprilie 2020 

  

Masa rotundă la nivel înalt privind Mecanismul integrat 

pentru un răspuns politic la crize (IPCR) 

07 aprilie 

2020 

  

https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/european-union-military-committee/
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/european-union-military-committee/
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=238
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=160
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=237
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al cercetării și educației, Blaženka Divjak, cu participarea comisarului european 

pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, dna Mariya Gabriel . 

În deschiderea 

lucrărilor Blaženka Divjak a 

declarat: (...) „Necesitatea 

colaborării cu specialiștii din 

domeniul cercetării și inovării  

nu a fost nicicând mai 

evidentă decât acum în 

contextul combaterii 

pandemiei COVID-19. 

Discuțiile au demonstrat 

faptul că suntem hotărâți să 

ne coordonăm acțiunile în 

vederea optimizării condițiilor pentru desfășurarea activității de cercetare care 

servește  bunăstării noastre colective.”  

În cadrul dezbaterilor s-a conchis că specialiștii și oamenii de știință din 

domeniile cercetării și inovării vor încerca să găsească răspunsuri la problemele 

globale actuale în vederea descoperirii vaccinului și analiza potențialului de 

economisire a finanțelor în vederea asigurării unei redresări  rapide. 

Ca răspuns la declarația membrilor Consiliului European, adoptată  în  26 

martie 2020, prin care s-a propus orientarea eforturilor și investițiilor către 

domeniile cercetării și inovării în vederea combaterii pandemiei COVID-19, miniștrii 

și-au exprimat susținerea pentru un prim set de 10 acțiuni care vor fi implementate 

la nivelul UE în scurt timp. 

În cadrul unui schimb de opinii, miniștrii au încercat să contureze un răspuns 

la efectele pe termen mediu și lung al crizei, evidențiind rolul important al 

oamenilor de știință în consilierea factorilor de decizie. 

În acest context Mariya Gabriel, comisar european  pentru inovare, 

cercetare, cultură, educație și tineret a declarat: „(...)Cercetarea și inovarea ne dau 

speranță oferindu-ne cunoștințele științifice de care avem nevoie pentru a combate 

coronavirusul. Pentru a avea un impact mai puternic, trebuie să intensificăm 

https://www.consilium.europa.eu/media/43095/26-vc-euco-statement-ro.pdf
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cooperarea în întreaga UE și nu numai. Îmi exprim aprecierea pentru sprijinul 

declarat cu privire la primele acțiuni ce urmează să fie implementate. Acestea oferă 

o bază excelentă pentru coordonarea, schimbul de informații, datele de cercetare 

și finanțarea acțiunilor prioritare. Unirea forțelor ne face mai puternici în 

combaterea acestui virus”. 

În cele din urmă, miniștrii au apreciat sinergia dintre toate programele și 

fondurile UE disponibile, exprimând, totodată, necesitatea atragerii de noi investiții 

în cercetare și inovare. 

 

 Miniștrii de finanțe din zona euro s-au întâlnit în configurație deschisă 

pentru a discuta despre măsurile viitoare referitoare la asigurarea unui răspuns 

coordonat în legătură cu repercusiunile economice ale pandemiei de COVID-19. 

Miniștrii de finanțe din zona euro au convenit asupra unor propuneri care 

asigură atât trei „plase de siguranță” imediate pentru lucrători, întreprinderi și 

statele membre, cât și un plan de recuperare – un fond de redresare pentru 

relansarea economiei și pentru a asigura solidaritatea UE cu statele membre care 

au fost cel mai puternic afectate de COVID-19. 

 

 „(...) Aceste propuneri se bazează pe puterea noastră 

financiară colectivă și solidaritatea europeană”.  

Mário Centeno, președintele Eurogrup 

 

 La finalul videoconferinței din 9 aprilie a.c., David Sassoli, președintele 

Parlamentului European a susținut o declarație, în care a făcut referire la criza din 

domeniul sănătății, reamintind măsurile UE pentru susținerea sistemelor 

naționale de limitare a șomajului (SURE), îmbunătățirea condițiilor de utilizare a 

Mecanismului european de stabilitate, posibilitatea refinanțării din partea Băncii 

Reuniunea Eurogrup - videoconferință 

 

7 - 9 aprilie 

2020 

https://www.consilium.europa.eu/media/43185/07-eurogroup-draft-agenda-inclusive-format.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-videoconference-of-9-april-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200408IPR76803/sassoli-catre-guvernele-ue-ridicati-va-la-inaltimea-provocarii


17 
 
 

Europene de Investiții, cu scopul protejării întreprinderilor mici și mijlocii, 

precum și sprijinul Băncii Centrale Europene pentru asigurarea de lichidități 

bancare și a achiziționării de obligațiuni publice și private. 

 (...) În momentul de față avem nevoie 

de mai mult: trebuie să creăm un fond 

pentru redresarea economică, pentru a 

împărți costurile de relansare a economiilor 

noastre. Bugetul UE este prea limitat și nu va 

fi suficient. Trebuie să găsim modalități noi, 

extraordinare și comune de finanțare. Nu 

este doar o chestiune de solidaritate, este în 

interesul tuturor, având în vedere modul în 

care economiile europene sunt profund 

interconectate. Prăbușirea unei țări ar avea în mod inevitabil consecințe dramatice 

pentru toate celelalte. În acest context, răspunsul Eurogrupului trebuie să se ridice 

la înălțimea dificultăților” - David Sassoli. 

  

Miniștrii UE pentru dezvoltare au discutat într-o videoconferință despre 

implicațiile la nivel mondial ale pandemiei de Covid-19, exprimându-și acordul 

pentru lansarea Pachetului „Team Europe”8. Măsurile de sprijin sunt destinate 

persoanelor care prezintă cel mai mare risc: 

• copii; 

• femei; 

• persoane în vârstă; 

• persoane cu dizabilități; 

 
8 Pentru mai multe detalii despre JOIN (2020) 11 a se vedea secțiunea de la pagina 25. 

Videoconferința miniștrilor afacerilor 

externe(dezvoltare) 

8 aprilie 

2020 

  

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2020/04/08/
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• migranți; 

• refugiați; 

• persoane strămutate intern; 

• comunități gazdă din țările cele mai vulnerabile ( precum Africa, 

vecinătatea UE, Asia, Pacific, America Latină și Caraibe). 

De asemenea, miniștrii au subliniat că măsurile de sprijin vor continua în 

parteneriat cu Organizația Națiunilor Unite, cu instituțiile financiare internaționale, 

precum și cu statele membre G7 și G20. 

 

Președinția croată a organizat o videoconferință prezidată de către Nina 

Obuljen Koržinek, ministrul croat al culturii, cu participarea vicepre-ședintelui 

Comisiei Europene pentru valori și transparență, dna  Vĕra Jourová, a responsabilul 

european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, dna  Mariya 

Gabriel, și a comisarului european pentru piața internă, dl Thierry Breton. 

În cadrul unui schimb de opinii, miniștrii au analizat măsurile puse în aplicare 

și cele care urmează să fie adoptate la nivelul UE în vederea atenuării impactului 

crizei asupra sectorului cultural creativ. 

 Ministrul croat al culturii, dna Nina Obuljen Koržinek a făcut o scurtă 

prezentare a lucrărilor declarând: „(...) Dezbaterile au demonstrat faptul că toate 

statele membre au întreprins măsurile necesare pentru a sprijini artiștii, lucrătorii, 

instituțiile și companiile din industriile culturale și creative în contextul în care 

evenimentele culturale au fost amânate sau anulate. De asemenea am discutat 

despre consumul public de conținut cultural prin intermediul diferitelor platforme 

online pe durata izolării. Cu toții ne confruntăm cu aceleași dificultăți și sunt 

convinsă că rezultatele dezbaterii ne vor ajuta să atenuăm consecințele  crizei 

asupra culturii.” 

Videoconferința informală la nivel înalt a 

miniștrilor  culturii 

8 aprilie 

2020 

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=240
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Totodată, vicepreședintele Comisiei Europene, dna Vera Jourová, a 

evidențiat faptul că acțiunile și reacțiile trebuie să fie cuprinzătoare. De asemenea, 

a atras atenția în special asupra importanței sectorului mass-media, a activității 

profesionale a jurnaliștilor precum si cu privire la responsabilitatea mass-mediei de 

a preveni știrile false și dezinformarea.  

În plus, Thierry Breton a prezentat măsurile care au fost  puse în aplicare de 

către  Comisia Europeană, precum și o serie de măsuri luate deja pentru piața 

internă, iar Mariya Gabriel  a  prezentat activitățile lansate deja de asociațiile 

europene, statele membre și Comisia Europeană în sectoarele culturale și creative 

în vederea  reducerii consecințelor negative ale pandemiei pentru cetățeni. 

Nu în ultimul rând, Comisia Europeană a garantat finanțarea acțiunilor prin 

Fondul social european, Fondul de coeziune și prin intermediul ajutoarelor de stat. 

Totodată,  aceasta a propus o abordare flexibilă a beneficiarilor programului 

Europa creativă. 

La final, statele membre au convenit că toate măsurile extraordinare trebuie 

să fie în concordanță cu valorile fundamentale ale Uniunii Europeană și s-au 

exprimat pentru realizarea unui schimb de informații constant. 
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 Evoluții privind 

măsurile pentru 

combaterea 

CORONAVIRUS 

CELE MAI RECENTE MĂSURI ADOPTATE  
aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 
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În urma unui acord încheiat 

între UE și China, o donație de 

echipamente de protecție oferită de 

către China a ajuns la Roma, în Italia. 

Aceasta conține 2 milioane de măști 

chirurgicale, 200 000 de măști N95 și 

50 000 de truse de testare. Centrul de 

coordonare a răspunsului la situații de 

urgență s-a ocupat de distribuirea 

către Italia a donației directe. 

China a primit în luna februarie 

2020, prin intermediul mecanismului 

UE de protecție civilă, peste 56 de 

tone de materiale (îmbrăcăminte de 

protecție, dezinfectant și măști 

medicale) furnizate de Franța, 

Germania, Italia, Letonia, Estonia, Austria, Republica Cehă, Ungaria și Slovenia. 

*** 

Referitor la  ajutorul acordat de Taiwan Uniunii Europene, comisarul 

responsabil pentru gestionarea crizelor, dl Janez Lenarčič, a declarat: „(...) În 

această perioadă dificilă, cooperarea internațională este esențială. Salutăm 

solidaritatea oferită de Taiwan, prin donația de măști medicale către Uniunea 

Europeană. Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al Comisiei a 

facilitat livrarea a 1 milion de măști către Spania și Italia. Restul de 5.9 de milioane 

de măști vor fi furnizate prin canale bilaterale către alte state membre.” 

 

 

 

 

Ajutoarele oferite Uniunii Europene  
6 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

Centrul de coordonare a răspunsului la situații 
de urgență este componenta centrală a 

mecanismului de protecție civilă al UE, 
coordonând furnizarea de asistență pentru 
țările afectate de dezastre, sub formă de 

articole de primă necesitate, expertiză, 
echipe de protecție civilă sau echipamente 

specializate. Centrul asigură trimiterea rapidă 
a sprijinului de urgență și acționează ca 
platformă de coordonare între statele 

participante, țara afectată și experții în 
materie de protecție civilă și ajutor umanitar. 

Centrul funcționează 24h din 24 de ore și 7 
zile din 7 și poate ajuta orice țară din 

interiorul sau din afara UE afectată de un 
dezastru major, la cererea autorităților 
naționale sau a unui organism al ONU. 

Mecanismul de protecție civilă al UE 
consolidează cooperarea dintre statele 

membre și statele participante în domeniul 
protecției civile și astfel îmbunătățește 
prevenirea, pregătirea și reacția la dezastre.  
 

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
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O echipă europeană de medici și asistenți medicali din România9 și 

Norvegia, mobilizată prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE, a fost 

trimisă la Milano și Bergamo pentru a veni în ajutorul cadrelor medicale italiene în 

lupta pe care acestea o duc împotriva coronavirusului. La rândul său, Austria a 

oferit Italiei peste 3 000 de litri de dezinfectant prin intermediul aceluiași 

mecanism. Comisia va coordona și va cofinanța această asistență europeană. 

Italia a activat și Sistemul de sateliți Copernicus al UE pentru a cartografia 

unitățile medicale și spațiile publice pe durata situației de urgență generate de 

coronavirus. 

Mai multe state membre ale UE au trimis, la rândul lor, Italiei echipamente 

de protecție, ca, de exemplu, măști, salopete și ventilatoare, și au preluat în 

spitalele lor pacienți italieni. 

 Una dintre consecințele economice imediate ale pandemiei cauzate de 

coronavirus este lipsa de lichidități a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Aceste 

întreprinderi sunt, în general, cele mai afectate într-o situație de criză și este 

necesar să fie sprijinite cu fonduri suficiente pentru a putea supraviețui.  

În acest context, Comisia Europeană a deblocat suma de 1 miliard euro din 

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), care va servi drept garanție 

pentru Fondul European de Investiții (FEI), parte a Grupului Băncii Europene de 

Investiții (BEI). Acest lucru va permite FEI să emită garanții speciale pentru a stimula 

băncile și alți creditori să ofere lichidități pentru cel puțin 100 000 de IMM-uri 

europene și pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie afectate de impactul 

economic al pandemiei, finanțarea disponibilă fiind estimată la 8 miliarde euro.  

 
9 România a mobilizat 11 medici şi 6 asistente. 

Finanțare pentru 100 000 de întreprinderi mici și mijlocii 
6 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

Echipe medicale în Italia 
7 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR433
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/coronavirus-european-solidarity-action_ro
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Comisia și Grupul BEI vor continua să depună eforturi în vederea adoptării 

unor măsuri suplimentare și vor utiliza toate instrumentele pe care le au la 

dispoziție pentru a contribui la limitarea pandemiei și la atenuarea consecințelor 

economice ale acesteia. 

Fondul European de 

Investiții are drept principală misiune 

sprijinirea microîntreprinderilor și 

întreprinderilor mici și mijlocii din 

Europa, ajutându-le să acceseze 

finanțări. În această calitate, FEI 

promovează obiectivele UE de 

sprijinire a inovării, a cercetării și a 

dezvoltării, a spiritului antreprenorial, 

a creșterii economice și a ocupării 

forței de muncă. 

Fondul european pentru 

investiții strategice (FEIS) este pilonul 

de finanțare al Planului de investiții 

pentru Europa, care a fost lansat în 

noiembrie 2014, pentru a inversa 

tendința descendentă a nivelurilor de 

investiții și a plasa Europa pe calea 

redresării economice. Abordarea sa 

inovatoare bazată pe utilizarea unei 

garanții bugetare a UE acordată 

Grupului BEI permite mobilizarea de 

fonduri publice și private substanțiale 

pentru investiții în sectoare strategice 

ale economiei europene. Planul de 

investiții pentru Europa a generat deja 

investiții în valoare de peste 460 de 

miliarde euro și a sprijinit 1,1 milioane 

de întreprinderi nou-înființate și IMM-

uri în întreaga Europă.  

 

Comisia Europeană a prezentat 

Comunicarea privind un cadru 

temporar10, prin care a oferit orientări 

în privința legislație în domeniul 

concurenței întreprinderilor care 

cooperează ca răspuns la situațiile de 

urgență legate de actuala pandemie de 

 
10 C(2020) 3200 

coronavirus. În acest context, Comisia 

emite și o „scrisoare de conformitate” 

privind un proiect specific de 

cooperare, care vizează evitarea 

situațiilor de penurie de medicamente 

esențiale folosite în spitale. 

Cooperarea între întreprinderi, în special în ceea ce 

privește medicamentele esențiale folosite în spitale pe 

durata pandemiei generate de coronavirus 

8 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

http://www.eif.org/
http://www.eif.org/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_ro
https://ec.europa.eu/info/files/framework-communication-addressing-antitrust-issues-related-cooperation-between-competitors-covid-19-related-urgency-situations_en
https://ec.europa.eu/info/files/framework-communication-addressing-antitrust-issues-related-cooperation-between-competitors-covid-19-related-urgency-situations_en
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Pandemia de coronavirus a dus 

la apariția unui șoc general la nivelul 

ofertei, ca urmare a perturbării 

lanțurilor de aprovizionare, și a unei 

creșteri bruște a cererii pentru anumite 

produse și servicii, în special în sectorul 

medical. Pentru a aborda în timp util 

aceste șocuri cu caracter excepțional și 

a evita penuria, este posibil ca 

întreprinderile să fie nevoite să se 

coordoneze rapid, astfel încât să poată 

depăși sau, cel puțin, atenua efectele 

crizei, în beneficiul final al cetățenilor. 

Acest lucru ar putea să necesite 

reorientarea sau intensificarea 

producției în cel mai eficient mod 

posibil. Cadrul temporar oferă orientări 

în privința legislației în domeniul 

concurenței întreprinderilor care 

doresc să coopereze temporar și să își 

coordoneze activitățile pentru a-și 

intensifica producția în cel mai eficient 

mod și pentru a optimiza 

aprovizionarea, în special, cu 

medicamentele de care spitalele au 

nevoie urgență. Comunicarea privind 

cadrul temporar explică principalele 

criterii pe care Comisia le va folosi în 

evaluarea acestor posibile proiecte de 

cooperare. 

 

De asemenea, Comisia recurge, 

pentru prima dată, la procedura 

prevăzută în comunicare, adresând o 

scrisoare de conformitate 

asociației Medicines for Europe. 

Scrisoarea de conformitate vizează un 

proiect specific de cooperare, pe bază 

voluntară, între producătorii de 

medicamente menit să abordeze 

problema riscului lipsei de 

medicamente esențiale folosite în 

spitale pentru tratarea pacienților cu 

coronavirus. Societățile farmaceutice 

produc cea mai mare parte a 

medicamentelor esențiale de care este 

în prezent nevoie în spitalele de 

urgență și în cantități mari, pentru a 

evita penuria. 

În același timp, Comisia 

subliniază că, în aceste circumstanțe 

excepționale, este mai important ca 

oricând ca întreprinderile și 

consumatorii să beneficieze de 

protecție în temeiul legislației în 

domeniul concurenței. Prin urmare, va 

continua să monitorizeze îndeaproape 

și în mod activ evoluțiile relevante ale 

pieței pentru a detecta întreprinderile 

care profită de situația actuală pentru a 

încălca legislația antitrust a UE, fie prin 

acorduri anticoncurențiale, fie abuzând 

de poziția lor dominantă. 

 

https://www.medicinesforeurope.com/medicines-for-europe/
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Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat o comunicare11 

pentru un răspuns solid și bine direcționat al UE în vederea sprijinirii eforturilor țărilor 

partenere de combatere a pandemiei de coronavirus. Acțiunea colectivă a UE se va 

axa pe abordarea crizei sanitare imediate și a nevoilor umanitare aferente, pe 

consolidarea sistemelor de sănătate, de apă și de salubritate ale țărilor partenere și a 

capacităților lor de cercetare și de pregătire, precum și pe atenuarea impactului 

socioeconomic. Pentru a sprijini aceste acțiuni, UE va acorda țărilor partenere sprijin 

financiar în valoare de peste 15,6 miliarde euro, care va proveni din resursele pentru 

acțiune externă existente.  

Răspunsul UE se bazează pe abordarea Echipei Europa („Team Europe”), care 

are scopul de a salva vieți prin sprijin rapid și bine definit oferit partenerilor UE, astfel 

încât aceștia să poată face față pandemiei. Acest răspuns combină resurse din partea 

UE, a statelor sale membre și a instituțiilor financiare, în special Banca Europeană de 

Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, având ca obiectiv 

sprijinirea țărilor partenere pentru abordarea nevoilor pe termen scurt ale acestora, 

precum și impactului structural pe termen mai lung asupra societăților și economiei. 

Primele pachete „Echipa Europa” se pun deja în aplicare, pentru statele din Balcanii 

de Vest și cele care fac parte din Parteneriatul Estic12. 

 
11 JOIN(2020) 11 
12 A se vedea Sinteza activităților europene nr 11, pagina 25. 

Răspunsul global al UE pentru a combate pandemia 
8 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint_communication_global_eu_covid-19_response_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/urpilainen/announcements/commissioner-urpilainen-team-europe-our-partners-against-covid-19_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/szs_2909.pdf
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Uniunea Europeană va continua să își adapteze răspunsul în funcție de evoluția 

situației și să se concentreze asupra celor mai afectate țări care au nevoie de asistență 

sanitară, cum ar fi țările din Africa, țările vizate de politica de vecinătate, Balcanii de 

Vest, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, părți din Asia, precum și din Pacific, America 

Latină și zona Caraibilor. Răspunsul UE se va concentra asupra celor mai vulnerabile 

persoane, printre care migranți, refugiați, persoane strămutate în interiorul țării și 

comunitățile-gazdă ale acestora, și va include obiectivele strategice ale UE stabilite în 

Pactul ecologic și în Agenda digitală. 
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Din pachetul global în valoare de 15,6 miliarde euro, 3,25 miliarde euro sunt 

direcționate către Africa, din care 1,19 miliarde euro pentru țările din Africa de Nord 

care sunt vizate de politica de vecinătate.  

UE asigură în total 3,07 miliarde euro pentru toate statele din vecinătate – 2,1 

miliarde  euro pentru vecinătatea sudică și 962 de milioane euro pentru țările 

Parteneriatului estic – și 800 de milioane euro pentru Balcanii de Vest și Turcia. 

De asemenea, pachetul global include suma suplimentară de 1,42 miliarde euro 

sub formă de garanții pentru Africa și vecinătate, sumă care provine din Fondul 

european pentru dezvoltare durabilă (FEDD). 

UE va sprijini Asia și Pacificul cu 1,22 miliarde euro, iar în plus, vor fi alocate 291 

milioane euro pentru regiunea Africa, zona Caraibilor și Pacific, 918 milioane euro 

pentru sprijinirea partenerilor din America Latină și zona Caraibilor și 111 milioane 

euro pentru sprijinirea țărilor și teritoriilor de peste mări. 

Comisia a făcut recomandări pentru o abordare comună la nivelul UE 

privind utilizarea aplicațiilor mobile și a datelor mobile ca răspuns la pandemia de 

coronavirus.  

Recomandarea13 stabilește un set de instrumente, în vederea adoptării 

împreună cu statele membre a unui set de instrumente, axat pe două dimensiuni: 

• o abordare paneuropeană coordonată privind utilizarea aplicațiilor 

mobile pentru a permite cetățenilor să ia măsuri eficiente și specifice de distanțare 

socială, precum și pentru avertizare, prevenire și localizare a contactelor; 

• o abordare comună pentru modelarea și anticiparea evoluției 

virusului prin date anonimizate și agregate privind localizarea mobilă. 

 
13 C(2020) 2296, Recomandarea Comisiei privind un set de instrumente al Uniunii Europene pentru utilizarea 
tehnologiei și a datelor pentru a combate criza provocată de pandemia de COVID-19 și pentru a ieși din această criză 

 

Recomandare de sprijinire a strategiilor de ieșire din 

criză prin intermediul datelor și al aplicațiilor mobile 

8 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/info/files/recommendation-apps-contact-tracing_en
https://ec.europa.eu/info/files/recommendation-apps-contact-tracing_en
https://ec.europa.eu/info/files/recommendation-apps-contact-tracing_en
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Recomandarea definește principiile esențiale pentru utilizarea acestor 

aplicații și a datelor din punctul de vedere al securității și al respectării drepturilor 

fundamentale ale UE, cum ar fi dreptul la viața privată și la protecția datelor. 

De la izbucnirea pandemiei, Comisia a sprijinit cu fermitate statele membre 

în eforturile lor de combatere a răspândirii noului coronavirus. Serviciile Comisiei 

au analizat soluțiile bazate pe aplicații pentru a combate criza, precum și impactul 

acestora asupra protecției datelor. Elementul central al recomandării este 

propunerea de creare a unui set de instrumente comune pentru o abordare 

coordonată comună privind utilizarea aplicațiilor pentru telefoanele inteligente, 

care să respecte pe deplin standardele UE de protecție a datelor. Setul de 

instrumente va consta în: 

• specificații pentru asigurarea eficienței aplicațiilor mobile de 

informare, avertizare și localizare din punct de vedere medical și tehnic; 

• măsuri de evitare a proliferării aplicațiilor incompatibile, de sprijinire 

a cerințelor de interoperabilitate și de promovare a soluțiilor comune; 

• mecanisme de guvernanță care trebuie aplicate de autoritățile din 

domeniul sănătății publice și cooperarea cu Centrul European de Prevenire și 

Control al Bolilor; 

• identificarea bunelor practici și a mecanismelor pentru schimbul de 

informații cu privire la funcționarea aplicațiilor; 

• schimbul de date cu organismele publice epidemiologice 

relevante,  inclusiv transmiterea de date agregate către Centrul European de 

Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). 

Totodată, setul de instrumente se va concentra pe elaborarea unei abordări 

comune pentru modelarea și anticiparea evoluției virusului prin date de localizare 

mobile, anonimizate și agregate. Scopul este de a analiza modelele de mobilitate, 

inclusiv impactul măsurilor de izolare asupra intensității contactelor și, implicit, 

asupra riscurilor de contaminare. Aceasta va fi o contribuție importantă și 

proporțională pentru instrumentele de modelare a răspândirii virusului și va oferi 

perspective în sensul dezvoltării de strategii pentru redeschiderea societăților. 
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Datele vor fi complet anonimizate și transmise Centrului comun de cercetare 

(JRC) pentru prelucrare și modelare. Acestea nu vor fi partajate cu terți și vor fi 

stocate numai atât timp cât criza este în curs de desfășurare. 

 

Prima reuniune a noului Grup 

operativ pentru asigurarea respectării 

normelor privind piața unică (Single 

Market Enforcement Task Force, 

SMET),  a avut loc în data de 8 aprilie 

2020,  iar pe ordinea de zi au fost 

discuții referitoare la libera circulație 

a mărfurilor, precum măștile, 

materialele medicale și alimentele pe 

întreg teritoriul UE. 

Crearea grupului operativ a fost 

prevăzută, în cadrul planului de 

acțiune al Comisiei privind asigurarea 

respectării normelor referitoare la 

piața unică, parte a strategiei 

industriale. Acesta a fost conceput ca 

o platformă pentru ca statele membre 

și Comisia să colaboreze în vederea 

asigurării unei respectări mai bune a 

normelor privind piața unică. Această 

primă reuniune a lansat activitatea 

noului grup operativ, având în vedere 

caracterul urgent al problemelor care 

împiedică funcționarea corectă a 

pieței unice, în principal restricțiile 

intracomunitare la exporturile de 

echipamente medicale și 

medicamente de maximă importanță, 

controalele la frontieră și necesitatea 

de a crește producția de echipamente 

esențiale. Acesta urmărește, de 

asemenea, să pună în aplicare 

îndrumările clare transmise de liderii 

Europei în cadrul Consiliului European 

din 26 martie 2020, de a elimina toate 

interdicțiile sau restricțiile interne 

privind libera circulație a bunurilor. 

Grupul operativ va fi convocat 

periodic pentru a discuta aspecte 

legate de aplicarea legislației pe piața 

unică. 

 

 

 

Grup operativ pentru asigurarea respectării normelor 

privind piața unică 

8 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementation-single-market-rules_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementation-single-market-rules_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementation-single-market-rules_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementation-single-market-rules_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
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Comisia a oferit orientări pentru accesul la medicamentele esențiale în 

cursul pandemiei cauzate de noul coronavirus. Pandemia a scos în evidență 

dificultățile semnificative în ceea ce privește asigurarea aprovizionării cu 

medicamentele esențiale necesare și impactul pe care îl poate avea o astfel de 

pandemie asupra lanțului de aprovizionare cu medicamente în UE.  

Orientările14  se axează pe aprovizionarea, distribuirea și utilizarea rațională 

a medicamentelor vitale pentru tratamentul pacienților afectați de noul 

coronavirus, precum și a medicamentelor care ar putea lipsi din cauza pandemiei. 

Acțiunile propuse ar trebui să permită o abordare mai coordonată în întreaga UE, 

păstrând integritatea pieței unice și protejând, totodată, sănătatea publică. 

Orientările Comisiei privind 

utilizarea optimă și rațională a 

medicamentelor evidențiază 

necesitatea ca autoritățile naționale: 

 
1414 C(2020) 2272 

• să-și demonstreze 

solidaritatea prin eliminarea 

interdicțiilor și a restricțiilor la export, 

asigurând disponibilitatea 

Optimizarea aprovizionării cu medicamente și 

disponibilitatea lor 

8 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-guidelines-optimal-rational-supply-medicines-avoid.pdf
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medicamentelor esențiale în spitale și 

farmacii, precum și prin evitarea 

constituirii de stocuri la nivel național;  

• să asigure aprovizi-

onarea prin creșterea și reorganizarea 

producției, prin monitorizarea 

stocurilor și a capacităților de 

producție, prin coordonarea 

eforturilor comune din partea 

industriei și prin implementarea unor 

inițiative vizând susținerea cererii și 

achizițiile publice pentru a încuraja 

oferta;  

• să promoveze utilizarea 

optimă a medicamentelor în spitale 

în special prin adaptarea 

protocoalelor spitalicești existente 

sau prin elaborarea unor protocoale 

noi validate, pentru a preveni 

utilizarea excesivă a medicamentelor, 

precum și prin oferirea posibilității de 

a amâna datele de expirare a 

medicamentelor; 

• să optimizeze vânzările 

în farmaciile pentru a se evita 

constituirea de stocuri, prin 

introducerea de restricții pentru 

vânzările de medicamente care ar 

putea fi deficitare și prin luarea în 

considerare a limitării temporare a 

vânzărilor online de medicamente 

esențiale. 

Comisia a invitat statele 

membre din spațiul Schengen și 

statele asociate spațiului Schengen să 

prelungească până la 15 mai a.c. 

restricția temporară privind călătoriile 

neesențiale către UE. Experiența 

statelor membre și a altor țări expuse 

la pandemie arată că măsurile luate în 

vederea combaterii răspândirii 

virusului trebuie să fie aplicate mai 

mult de 30 de zile pentru a fi eficace. 

Comisia recomandă o abordare 

coordonată în ceea ce privește 

prelungirea, deoarece acțiunea la 

frontierele externe poate fi eficace 

numai dacă este pusă în aplicare de 

toate statele membre ale UE și ale 

spațiului Schengen la toate 

frontierele, cu aceeași dată de 

încetare și în mod uniform. 

Centrul European de Prevenire 

și Control al Bolilor a evaluat riscul de 

sporire a transmiterii comunitare ca 

fiind moderat dacă sunt în vigoare 

Prelungirea până la 15 mai a.c. a restricției privind 

călătoriile neesențiale către UE 

8 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-assessment-state-play-communication-non-essential-travel_en
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măsuri de reducere a riscului 

răspândirii virusului în comunitate și 

ca fiind foarte ridicat dacă aceste 

măsuri sunt insuficiente, în timp ce 

riscul de depășire a capacității 

sistemelor de sănătate și de asistență 

socială în săptămânile următoare este 

foarte ridicat, chiar dacă sunt în 

vigoare măsuri de reducere a riscului. 

De la punerea în aplicare a 

restricției de călătorie în a doua 

jumătate a lunii martie, traficul aerian 

de pasageri s-a redus aproape la zero, 

zborurile care încă se mai efectuează 

fiind, în principal, de transport de 

mărfuri și de repatriere. O tendință 

similară a traficului de pasageri poate 

fi observată și în privința altor moduri 

de transport, cum ar fi feribotul, 

autocarul și trenul. 

Orice nouă prelungire a 

restricției de călătorie după data de 15 

mai 2020 ar trebui să fie evaluată din 

nou, în funcție de evoluția situației 

epidemiologice. 
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Comisia Europeană a făcut recomandări15 pentru a sprijinii persoanele 

rămase blocate pe nave de croazieră sau vase de marfă, trasând linii directoare în 

domenii precum sănătatea celor de pe vapoare, repatrierea lor și modalitățile de 

transport. Statele membre sunt, de asemenea, îndemnate să creeze o rețea de 

porturi unde schimbul de echipaje să se poată face rapid. 

Recomandările îndeamnă statele membre să desemneze porturile din 

Uniune prevăzute cu facilități pentru o rocadă rapidă, unde navigatorii să poată să 

efectueze controale medicale, carantină, dacă este necesară în țara în cauză și de 

unde să existe conexiuni de transport spre țara lor de origine. 

Operatorii de nave de croazieră ar trebui să își asume responsabilitatea 

pentru repatrierea pasagerilor și echipajelor proprii, inclusiv din porturile din afara 

UE. Comisia solicită statelor sub al căror pavilion este nava să ajute operatorii să 

identifice porturile adecvate pentru debarcare și să îi sprijine în organizarea 

debarcării și repatrierii clienților și a echipajului lor. Dacă la bord există persoane 

infectate cu coronavirus, vasele trebuie direcționate către cel mai apropiat port, 

unde spitalele au capacitate suficientă. 

Ca procedură standard, navele trebuie să depună o declarație maritimă de 

sănătate înainte 

de a intra într-un 

port. Comisia 

recomandă 

navelor care se 

apropie să 

declare - cu 4 ore 

înainte de ora 

estimată de 

sosire - numărul 

de persoane 

 
15 C(2020) 3100 

Repatrierea pasagerilor de pe navele de croazieră și 

protejarea echipajelor 

8 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20203100.pdf
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aflate la bord și orice infecție confirmată sau suspectată de COVID-19. 

Sănătatea și siguranța navigatorilor și a lucrătorilor portuari este primordială.  

 

Comisia Europeană a aprobat16 o schemă a României de ajutoare de stat 

în valoare de 16 miliarde lei (aproximativ 3,3 miliarde euro) ce vizează susținerea 

întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în contextul pandemiei. Schema a fost 

aprobată în temeiul cadrului temporar adoptat de Comisie la 19 martie 2020, astfel 

cum a fost modificat la 3 aprilie 2020. 

Vicepreședintele executiv, dna Margrethe Vestager, responsabilă cu politica 

în domeniul concurenței, a declarat: „Datorită acestei scheme de ajutoare în 

valoare de 3,3 miliarde euro, România va putea ajuta IMM-urile să își acopere 

nevoile în materie de investiții și de capital de lucru în aceste vremuri care ne pun 

la încercare, prin acordarea de granturi directe și de garanții publice pentru 

împrumuturi. Vom continua să colaborăm îndeaproape cu statele membre în 

încercarea de a găsi soluții fezabile de atenuare a impactului economic al 

pandemiei de COVID-19, în conformitate cu normele UE.” 

În cadrul acestei 

scheme, se va acorda 

sprijin sub formă de 

granturi directe și 

garanții de stat ce 

vizează creditele de 

investiții și finanțarea 

capitalului de lucru. 

Sprijinul acordat 

în temeiul acestei 

 
16 Decizia numărul de caz SA.56895 

Schema României de ajutoare de stat  în valoare de 3,3 

miliarde euro ce vizează susținerea IMM-urilor în 

contextul pandemiei  

11 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?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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scheme va fi accesibil IMM-urilor care se confruntă cu dificultăți ca urmare a 

impactului economic al pandemiei de COVID-19. Scopul schemei este de a ajuta 

întreprinderile să își acopere nevoile imediate de capital de lucru sau de investiții, 

astfel încât acestea să își poată continua activitatea. 

Comisia a constatat că măsurile notificate de România respectă condițiile 

prevăzute în cadrul temporar. În special: 

• în ceea ce privește granturile directe, sprijinul per întreprindere nu va depăși 

suma de 800 000 euro, astfel cum se prevede în cadrul temporar; 

• în ceea ce privește garanțiile de stat, valoarea împrumuturilor subiacente 

per întreprindere acoperită de o garanție este limitată astfel cum se prevede 

în cadrul temporar, garanțiile sunt limitate la maximum 6 ani, iar primele 

pentru comisioanele de garantare nu depășesc nivelurile prevăzute de 

cadrul temporar. 

Comisia a concluzionat că măsurile notificate de România sunt necesare, 

adecvate și proporționale pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui 

stat membru, în conformitate cu art. 107 alin. (3) lit. (b) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar. 

Comisia Europeană a trimis statelor membre, spre consultare, un proiect 

de propunere vizând extinderea domeniului de aplicare al cadrului temporar 

privind ajutoarele de stat adoptat la 19 martie 2020 pentru a sprijini economia în 

contextul pandemiei de coronavirus. Cadrul temporar a fost modificat pentru 

prima dată la 3 aprilie 2020, pentru a oferi sprijin pentru cercetarea, testarea și 

producerea produselor în combaterea pandemiei de coronavirus, pentru a proteja 

locurile de muncă și pentru a sprijini în continuare economia. 

 

Consultarea statelor membre cu privire la propunerea 

de extindere a cadrului temporar pentru ajutoarele de 

stat astfel încât să includă și măsuri de recapitalizare 

9 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A12008E107
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În total, Comisia a adoptat 43 de decizii prin care aprobă 53 

de măsuri naționale având legătură cu pandemia cauzată de 

coronavirus. De la adoptarea cadrului temporar, la 19 martie 2020, 

Comisia a luat, în temeiul acestuia, 39 de decizii în materie de 

ajutoare de stat, prin care a aprobat 49 de măsuri naționale care 

oferă întreprinderilor europene lichiditățile atât de necesare în 

această perioadă dificilă. De asemenea, Comisia a adoptat 4 decizii 

referitoare la 4 măsuri naționale luate în temeiul art. 107 alin. (2) 

lit (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce 

privește ajutoare destinate reparării prejudiciilor cauzate de 

evenimente extraordinare, precum pandemia de COVID-19. 

Comisia propune în prezent extinderea domeniului de aplicare al cadrului 

temporar, astfel încât statele membre să poată să ofere recapitalizări 

întreprinderilor aflate în dificultate. Întrucât astfel de intervenții publice pot avea 

un impact semnificativ asupra concurenței pe piața unică, acestea ar trebui să 

rămână măsuri de ultimă instanță. Intervențiile vor fi supuse unor condiții precise 

în ceea ce privește intrarea, remunerarea și ieșirea statului din întreprinderile în 

cauză, unor dispoziții stricte privind guvernanța și unor măsuri adecvate de limitare 

a denaturărilor potențiale ale concurenței. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
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