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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 
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Conform unui raport al Comitetului de asistență pentru dezvoltare (CAD) 

al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), asistența oficială 

pentru dezvoltare (AOD) colectivă1 din partea Uniunii Europene și a statelor sale 

membre s-a ridicat la 75,2 miliarde euro în 2019, ceea ce reprezintă 55,2% din 

asistența furnizată la nivel mondial. 

Asistența colectivă furnizată de UE și de statele sale membre a reprezentat 

0,46% din venitul național brut (VNB) al UE, un procent mai mic decât cel din  2018 

 
1 AOD colectivă din partea UE constă din totalul cheltuielilor cu AOD suportate de statele membre ale UE și AOD 
acordată de instituțiile UE care nu reprezintă o contribuție a statelor membre (în special resursele proprii ale Băncii 
Europene de Investiții).  
 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

PARTENERIATE INTERNAȚIONALE  

Uniunea Europeană este principalul donator mondial de asistență 
oficială pentru dezvoltare 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2019-detailed-summary.pdf
http://www.oecd.org/newsroom/oecd-and-donor-countries-working-to-focus-development-efforts-on-covid-19-crisis-building-on-a-rise-in-official-aid-in-2019.htm
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(0,47%), dar care rămâne cu mult peste media de 0,21 % a membrilor CAD care nu 

fac parte din UE. 

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, a explicat: 

„În calitate de principal donator mondial de asistență oficială pentru dezvoltare, UE 

salvează vieți, construiește economii mai puternice și protejează planeta în 

beneficiul a milioane de oameni din întreaga lume. Cu toate acestea, constat cu 

îngrijorare faptul că efortul nostru colectiv în ceea ce privește VNB se află la cel mai 

scăzut nivel din 2016 până în prezent. Fac apel la toate statele membre și la toți 

actorii din domeniul dezvoltării să își intensifice eforturile. Criza actuală provocată 

de coronavirus arată cât de interdependenți suntem cu toții și cât de important este 

să ne intensificăm sprijinul pentru țările noastre partenere ca parte a Echipei 

Europa (Team Europe).” 

În total, 17 state membre și-au majorat AOD în termeni nominali față de 

2018: Austria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, 

Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Malta, România, Slovenia, 

Spania, precum și Regatul Unit. Următoarele state membre și-au majorat raportul 

AOD/VNB cu cel puțin 0,01 puncte procentuale: Austria, Cipru, Finlanda, Franța, 

Luxemburg și Malta. Cu toate acestea, raportul AOD/VNB s-a diminuat în 8 state 

membre cu cel puțin 0,01: Belgia, Estonia, Germania, Lituania, Țările de Jos, 

Polonia, Portugalia și Suedia. 

Comunitatea internațională a precizat în Agenda de acțiune de la Addis 

Abeba modul în care finanțarea pentru dezvoltare ar trebui să evolueze pentru a 

sprijini Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Asistența oficială pentru 

dezvoltare este una dintre sursele de finanțare pentru îndeplinirea angajamentului 

comunității internaționale de a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), 

însă este clar că resursele pentru dezvoltare durabilă trebuie să provină din toate 

sursele posibile  și că este necesar să se intensifice substanțial eforturile de 

mobilizare a resurselor financiare.  

 

 

 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
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Comisia Europeană a salutat adoptarea planului de acțiune revizuit2 

al Strategiei UE pentru regiunea Dunării, care oferă un cadru de cooperare pentru 

cele 14 țări participante, inclusiv noi acțiuni strategice pentru punerea în aplicare 

a politicilor UE. 

Președinția României la Strategia UE pentru regiunea Dunării și 

Secretariatul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) au lansat, în aprilie 

2019, consultarea publică online pentru procesul de revizuire a planului de acțiune 

al SUERD, în contextul pregătirii pentru noua perioadă de programare. În iunie 

2019, la cea de-a 8-a ediție a Forumului anual al SUERD, care a avut loc la București, 

președinția română a SUERD a oferit spațiu pentru consultări și pentru un schimb 

mai larg de idei între părțile interesate și societatea civilă.  

Planul de acțiune revizuit se bazează pe cel inițial din 2010. După un an și 

jumătate de activitate intensă, acesta a fost actualizat, cuprinzând acțiuni și 

orientări simplificate pentru utilizarea instrumentelor de finanțare relevante în 

regiune, pentru a îl corela cu noile priorități ale Comisiei, cum ar fi Pactul ecologic 

european, dezvoltarea durabilă, digitalizarea, migrația și schimbările demografice. 

În plus, planul prezintă noile măsuri adoptate în cadrul Strategiei pentru regiunea 

Dunării cu scopul de a sprijini întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv din sectorul 

turismului. Acest lucru este deosebit de relevant, având în vedere impactul crizei 

actuale a coronavirusului în aceste sectoare. 

Întrucât SUERD este inițiată și aplicată de țările sale participante, cea mai 

mare parte a acestui plan de acțiune se bazează pe contribuția statelor participante 

prin intermediul coordonatorilor naționali (NC) și al celor 12 arii prioritare (AP). Au 

fost identificate 85 de acțiuni, în medie 7 acțiuni pentru fiecare arie prioritară. 

Obiectivul comun al fiecărei acțiuni este de a obține beneficii reciproce și de a 

genera îmbunătățiri concrete în regiunea Dunării. Cooperarea este esențială.  

 
2 SWD(2020) 59 final 

POLITICA DE COEZIUNE  

Consolidarea cooperării în regiunea Dunării  

https://danube-region.eu/wp-content/uploads/2020/04/EUSDR-ACTION-PLAN-SWD202059-final.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/danube/
http://suerd.gov.ro/ro/
http://www.danube-region.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJiaomAjQ4KdXXuzTHS6qLTMVzthxD-xmloL8bTUE_iskpqQ/viewform
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Responsabilul pentru coeziune și reforme, dna Elisa Ferreira, a declarat: „(...) 

Cooperarea este parte intrinsecă a politicii de coeziune, care se află în centrul 

proiectului european. Mai mult ca oricând, trebuie să consolidăm abordarea bazată 

pe cooperare în soluționarea problemelor care nu cunosc frontiere, cum ar fi 

pandemia de coronavirus. Planul de acțiune revizuit al strategiei macroregionale 

pentru zona Dunării - strategie care marchează 10 de ani de existență în 2020 - 

intră în vigoare într-un moment perfect pentru ca țările implicate să coopereze în 

vederea combaterii consecințelor economice ale acestei crize.” 

 



8 
 
 

  

PROTECȚIE MAI BUNĂ PENTRU CONSUMATORI  ÎN PERIOADA PANDEMIEI 

În cadrul reuniunii din 14 aprilie a.c., Comisia pentru piața internă și 

protecția consumatorilor (IMCO) a reluat3 discuțiile privind măsurile UE pentru 

protejarea consumatorilor și a drepturilor acestora, evaluând modul în care 

 
3 Discuțiile privind acest subiect au fost deschise prin transmiterea unei scrisori, la 23 martie a.c. , către anumiți 

reprezentanți ai Comisiei Europene Europene (Margrethe Vestager, Thierry Breton și Didier Reynders), precum și 

președinției croate a Consiliului UE, prin care s-au solicitat măsuri suplimentare pentru a proteja consumatorii în 

contextul combaterii crizei COVID-19. În cadrul reuniunii din 2 aprilie a.c., parlamentarii IMCO au dezbătut aspectele 

semnalate în scrisoare, inclusiv răspunsul UE la focarul COVID-19; la discuții a participat și Thierry Breton, comisar 

european responsabil pentru portofoliul piață internă. 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

 

13-19 

aprilie 

 2020 

 

Din activitatea Parlamentului European – 

comisii și sesiune plenară extraordinară 

http://www.redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/IMCO-OJ-2020-04-14-1/IMCO-OJ-2020-04-14-1_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/206392/IMCO%20letter%20on%20COVID-19.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/exchange-of-views-with-commissioner-thie/product-details/20200327CAN54121
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autoritățile UE și statele membre reacționează la  escrocherii online și la practicile 

neloiale.  

Membrii IMCO au solicitat Comisiei Europene și autorităților naționale să 

monitorizeze proactiv piața pentru a preveni „prejudicierea consumatorilor” și să 

stopeze practicile neloiale ale comercianților, în special a celor care vând online 

echipamente medicale false. 

De asemenea, au fost abordate aspectele legate de problemele cu care se 

confruntă călătorii care și-au cumpărat bilete sau care au făcut rezervări sau alte 

achiziții pentru evenimente viitoare, precum și utilizarea datelor în telecomunicații. 

Parlamentarii IMCO au participat de la distanță la reuniune, au solicitat 

cuvântul și au putut interveni ori de câte ori a fost nevoie. Doar președintele 

comisiei, dna Petra De Sutter și câțiva deputați au fost prezenți fizic în sala de 

ședințe.  

 

SPRIJINIREA FERMIERILOR DIN UE PENTRU A FACE FAȚĂ COVID-19 

 

În două scrisori separate adresate, la 23 martie a.c., dlui Janusz 

Wojciechowski, comisar european responsabil cu portofoliul agricultură, și dnei 

Marija Vučković, ministrul croat al agriculturii, președintele Comisiei pentru 

agricultură și dezvoltare rurală (AGRI), dl Norbert Lins, a solicitat măsuri 

suplimentare și urgente pentru a ajuta fermierii din UE și pentru a se evita 

perturbarea aprovizionării cu alimente.  

O primă discuție a răspunsului UE la focarul COVID-19, cu reprezentantul 

Comisiei Europene, a avut loc la 30 martie a.c., în timpul reuniunii coordonatorilor 

grupurilor politice din Comisia AGRI. În 15 aprilie a.c., membrii Comisiei AGRI au 

reluat dezbaterile și au analizat modalitățile prin care fermierii ar putea fi ajutați, 

respectiv în furnizarea hranei în timpul pandemiei COVID-19. 

 Discuțiile s-au concentrat pe măsurile propuse de Comisia Europeană și care 

sunt luate până în prezent, precum împrumuturi sau garanții în condiții favorabile 

pentru a acoperi costurile operaționale de până la 200.000 euro și realocarea 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200402STO76414/covid-19-atentie-la-escrocheriile-online-si-la-practicile-neloiale
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200324IPR75703/covid-19-helping-farmers-secure-supply-of-food-for-all
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202004/AGRI?meeting=AGRI-2020-0415_1&session=04-15-15-00
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_ro
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fondurilor pentru agricultură neutilizate, pentru combaterea efectelor crizei 

COVID-19 în zonele rurale. De asemenea, membrii AGRI au salutat decizia Comisiei 

Europene de a reduce numărul controalelor fizice la fermă și de a crește, începând 

cu jumătatea lunii octombrie a.c., avansurile plăților directe și plățile pentru 

dezvoltare rurală. 

Parlamentarii europeni au dezbătut modul în care Comisia Europeană 

intenționează să asigure atât accesul transfrontalier pentru fermieri la toate 

contribuțiile de producție necesare, inclusiv la produsele fitosanitare și de 

protecție a plantelor, cât și accesul transfrontalier pentru lucrătorii sezonieri pe 

durata sezonului de recoltare în curs. 

 

MAI MULT SPRIJIN ȘI CLARITATE PENTRU STUDENȚII ERASMUS+ ȘI 

VOLUNTARII DIN CORPUL EUROPEAN DE SOLIDARITATE  

În cadrul reuniunii di 15 aprilie a.c., parlamentarii europeni din Comisia 

pentru educație și cultură (CULT) au susținut că cei 165.000 de studenți participanți 

la programul Erasmus+ și cei 5.000 de voluntari ai UE care fac parte din Corpul 

european de solidaritate trebuie asigurați că li se vor rambursa fondurile 

suplimentare și că își vor păstra statutul. 

Într-o scrisoare adresată dnei Mariya Gabriel, comisar european responsabil 

cu portofoliul inovație, cercetare, cultură, educație și tineret, membrii  Comisiei 

CULT au subliniat că modul actual de comunicare al Comisiei Europene, precum și 

diferitele abordări, inclusiv lipsa de informații din partea agențiilor naționale, nu 

oferă siguranța că vor fi rambursate costurile suplimentare4 sau că participanții la 

 
4 Comisia Europeană a comunicat agențiilor statelor membre care coordonează proiectele că pot invoca clauze de 
forță majoră care să permită acordarea subvențiilor atunci când schimburile din programul de schimb de experiență 
(Erasmus+) sunt scurtate sau întrerupte în alt mod, pentru a permite amânarea activităților și pentru a permite 
rambursarea costurilor excepționale. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_ro
https://europa.eu/youth/solidarity_ro
https://europa.eu/youth/solidarity_ro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en
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programul Corpului european de solidaritate își vor putea păstra statutul. Deputații 

europeni au solicitat sprijinirea studenților pentru a se asigura că aceștia nu pierd 

anul universitar și că pot obține creditele academice necesare, chiar și prin metoda 

învățării virtuale.  

În scrisoarea lor, parlamentarii europeni au solicitat Comisiei Europene să se 

asigure că participanții la programul Corpului european de solidaritate își pot 

păstra statutul de voluntari pe durata activității lor pentru combaterea pandemiei 

de COVID-19 în sistemele naționale, chiar dacă au fost suspendați de la alte 

voluntariate. Prin urmare, aceștia își vor putea completa serviciul de voluntar și nu 

nu se vor confrunta cu riscul de pierdere a veniturilor familiei, cum ar fi sprijinul 

pentru copii, care este legat de statutul de voluntar.  

Comisia CULT a cerut o politică clară, pusă în aplicare în mod constant în 

statele membre, precizând că persoanele și organizațiile afectate sunt profund 

îngrijorate și că trebuie să simtă un ajutor din partea Comisiei Europene. 

„(…) Solicităm Comisiei Europene să-i sprijine în mod direct pe toți cei care 

participă la toate programele de educație, cultură și tineret. Aceasta înseamnă să 

colaborăm cu agențiile naționale, universități, colegii tehnice, școli, organizații de 

tineret și organizații de voluntariat pentru a ne asigura că participanții noștri sunt 

în siguranță și că li se oferă ajutor pentru a ajunge acasă acolo unde este necesar. 
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Înseamnă asigurarea că le vor fi rambursate costurile 

suplimentare, că regulile vor fi aplicate flexibil și că își vor 

păstra statutul de voluntari ai Corpului european de 

solidaritate sau de cursanți Erasmus+. (…) Avem datoria să ne 

asigurăm că cei care s-au înscris la programele noastre 

primesc ajutorul și sprijinul de care au nevoie. Clasa 2020 are 

nevoie de noi.” - Sabine Verheyen (PPE, DE), președintele 

Comisiei pentru cultură și educație 

 

UN BUN EXEMPLU DE SPIRIT CIVIC  

Președintele Parlamantului European, dl David Sassoli, a vizitat în 15 aprilie 

a.c., bucătăriile parlamentului, care au fost redeschise special pentru a pregăti și a 

distribui peste 1.000 de mese pe zi persoanelor fără adăpost, lucrătorilor din 

domeniul sănătății, și tuturor celor care se confruntă cu situația de urgență 

generată de COVID-19.  

Președintele 

Sassoli  a descris 

inițiativa drept „un bun 

exemplu al spiritului 

public al 

Parlamentului.” Au 

fost deja distribuite 

500 de pachete cu 

alimente, inițiativa 

fiind susținută prin colaborarea cu asociații, precum: Restò du Coeur Saint Gilles, 

Douche FLUX, Croix Rouge, CPAS Ixelles.  

De asemenea, Parlamentul European va pune la dispoziție o parte din flota 

sa de vehicule pentru a distribui mâncarea necesară, pentru a transporta medici, 

asistenți medicali și asistenți sociali între locuințele și spitalele din regiune. 
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SESIUNEA PLENARĂ DIN APRILIE -  

MĂSURILE REFERITOARE LA COVID-19 

 

Președintele David Sassoli a deschis sesiunea plenară extraordinară, din 16-

17 aprilie a.c., de la Bruxelles, prin transmiterea de condoleanțe familiilor care au 

avut de suferit în urma pandemiei generată de COVID-19 și a mulțumit celor care 

fac sacrificii, în special personalului medical, care se află în prima linie a acestei 

lupte, adăugând că aceștia merită tot sprijinul, admirația și recunoștința pentru 

activitatea pe care o desfășoară și pentru generozitatea de care dau dovadă, chiar 

și în cele mai dificile situații. 

Președintele Sassoli le-a mulțumit inclusiv fermierilor și pescarilor, experților 

în telecomunicații și casierilor din supermarketuri, care dau dovadă de disciplină și 

simț al responsabilității.  

Au fost felicitați și cetățenii care respectă măsurile preventive, care fac 

cumpărături pentru persoanele în vârstă și îi îngrijesc pe cei mai vulnerabili.  

 „(...) Umanitatea cetățenilor 

noștri este cel mai mare atu al nostru. 

(...) Suntem datori față de orașele care 

ne găzduiesc. (...) Instituțiile UE sunt 

pe deplin angajate să răspundă 

nevoilor cetățenilor și ale statelor 

membre, în timpul acestei crize și după 

ce aceasta se va încheia, pentru a 

contribui la răspunsul global în fața 

acestui virus.” - David Sassoli, președintele PE 

De asemenea, președintele PE a mulțumit deputaților europeni și 

personalului PE, care au găsit modalități de lucru pe timp de criză și a subliniat că 

democrația continuă  să funcționeze și va funcționa în orice moment. 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20200416PHT77210/20200416PHT77210_original.jpg
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Prin intermediul procedurii de urgență, parlamentarii europeni au dezbătut 

și aprobat mai multe propuneri, printre care și pachetul „Inițiativa Plus pentru 

investiții în răspunsul la coronavirus (CRII+)”, propus de Comisia Europeană la 2 

aprilie a.c.  

De asemenea, s-a solicitat crearea unui mecanism european de răspuns în 

domeniul sănătății, pentru a pregăti și a răspunde mai bine la orice tip de criză 

sanitară în viitor.  

Propunerile aprobate au fost: 

 măsuri specifice pentru 

ca fonduri UE să poată fi utilizate în 

mod flexibil, care vor permite statelor 

membre să transfere resurse între 

cele 3 fonduri de coeziune (Fondul 

european de dezvoltare regională, 

Fondul social european și Fondul de 

 
5 În mod excepțional, va fi posibilă finanțarea integrală (în proporție de 100%) a programelor din cadrul politicii de 
coeziune prin finanțarea UE în cursul exercițiului financiar din perioada 1 iulie 2020 - 30 iunie 2021. Măsurile 
simplifică procesul de aprobare a programelor pentru a accelera punerea în aplicare, facilitează utilizarea 
instrumentelor financiare și simplifică procesele de audit. 

coeziune), între diferitele categorii de 

regiuni și între domeniile prioritare 

specifice fondurilor;5 

 măsuri specifice de 

reducere a impactului pandemiei 

COVID-19 asupra sectorului 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/home.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586346921151&uri=CELEX%3A52020PC0138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586346921151&uri=CELEX%3A52020PC0138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586346921151&uri=CELEX%3A52020PC0138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586347367951&uri=CELEX%3A52020PC0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586347367951&uri=CELEX%3A52020PC0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586347367951&uri=CELEX%3A52020PC0142
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pescuitului și acvaculturii, care includ 

sprijinirea pescarilor nevoiți să-și 

înceteze temporar activitatea, 

ajutorul financiar pentru producătorii 

din domeniul acvaculturii în 

momentul în care producția este 

suspendată sau redusă, sprijinul 

acordat organizațiilor de producători 

pentru depozitarea temporară a 

produselor, precum și o realocare mai 

flexibilă a fondurilor operaționale 

naționale6; 

 măsuri specifice pentru 

a garanta funcționarea continuă a 

Fondului de ajutor european pentru 

cele mai defavorizate  persoane 

(FEAD), care includ posibilitatea de a 

finanța furnizarea de echipamente de 

protecție pentru angajați și voluntari, 

finanțarea temporară, în proporție de 

100%, din bugetul UE, precum și 

proceduri simplificate de raportare și 

audit pe durata pandemiei7. 

Deputații europeni au votat o inițiativă care va permite achiziționarea de 

materiale medicale în regim de urgență, transportul echipamentelor medicale și al 

pacienților din regiunile transfrontaliere, finanțarea recrutării mai multor 

profesioniști în domeniul sănătății care să poată fi trimiși în zonele cele mai 

afectate din întreaga Uniune Europeană, precum și sprijinul acordat statelor 

membre pentru organizarea unor spitale de campanie mobile8.  

De asemenea, a fost aprobat un pachet de fonduri suplimentare care 

include: 

 finanțarea zborurilor de repatriere (45 milioane euro) în cadrul 

Mecanismului de protecție civilă al UE pentru a reuni familiile blocate în țări terțe; 

 furnizarea de  resurse Centrului European de Prevenire și Control al 

Bolilor (3.6 milioane euro);  

 
6 Deputații au aprobat, de asemenea, în urma unui 
acord informal cu Consiliul UE, o serie de modificări 
care vor permite acordarea de sprijin pescarilor care 
și-au început recent activitatea și pescarilor „în 
picioare” (cei care pescuiesc fără ambarcațiuni)  
7 Deputații au aprobat modificări care permit ca 
ajutorul să fie acordat prin metode noi, cum ar fi prin 
bonuri valorice electronice sau pe suport de hârtie, 
pentru a asigura siguranța tuturor persoanelor 
implicate în operațiuni și pentru a ajunge la 
persoanele cele mai vulnerabile. Măsurile aprobate 

au scopul de a proteja persoanele cele mai 
vulnerabile în fața virusului și de a se asigura că 
ajutorul alimentar și asistența materială de bază 
continuă să ajungă la aceștia, respectând în același 
timp măsurile de distanțare socială și protecție 
personală.  
8 3.08 miliarde euro din bugetul UE vor fi furnizate în 
principal prin Instrumentul de sprijin de urgență (2.7 
miliarde euro) și prin intermediul rescEU (380 
milioane euro). 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586347367951&uri=CELEX%3A52020PC0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586936883016&uri=CELEX%3A52020PC0141
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586936883016&uri=CELEX%3A52020PC0141
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586936883016&uri=CELEX%3A52020PC0141
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586936883016&uri=CELEX%3A52020PC0141
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586936883016&uri=CELEX%3A52020PC0141
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/QANDA_20_577
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
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 ajutor pentru  Grecia pentru a face față creșterii presiunilor exercitate 

de migrație (350 milioane euro); 

 sprijin pentru reconstrucție post-cutremur în Albania (100 milioane 

euro). 

Totodată, deputații europeni au salutat măsurile fiscale și de sprijin sub 

formă de lichidități pentru abordarea pandemiei, considerând că Europa are nevoie 

de un pachet masiv de redresare și reconstrucție, care să fie finanțat printr-un 

buget pe termen lung suplimentat, prin fondurile și instrumentele financiare 

existente ale UE, precum și prin intermediul unor „obligațiuni de redresare” 

garantate de bugetul UE. Acest pachet nu ar trebui să implice mutualizarea 

datoriilor existente și ar trebui să fie orientat către investiții viitoare. Redresarea 

economiei ar trebui să aibă în centrul său Pactul ecologic european și 

transformarea digitală. 

Totodată, a fost solicitat un sistem european permanent de reasigurare 

pentru indemnizațiile de șomaj și se dorește instituirea unui Fond european de 

solidaritate pentru Coronavirus, în valoare de cel puțin 50 miliarde euro, care ar 

sprijini eforturile financiare depuse de sectorul medical în toate statele membre în 

perioada actuală de criză, precum și investițiile în sectorul medical în ipostaza unei 

noi crize.  

Parlamentarii europeni au insistat ca frontierele UE să rămână deschise 

pentru circulația echipamentelor de protecție, a alimentelor și a bunurilor de primă 

necesitate. Piața unică este un element-cheie pentru o reacție imediată și 

neîntreruptă la pandemia COVID-19. 

Consiliul UE va trebui să aprobe în mod oficial poziția Parlamentului 

European, astfel încât măsurile adoptate să intre în vigoare imediat ce vor fi 

publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

În ceea ce privește statul de drept și democrația în Europa, în special în 

Ungaria și Polonia, parlamentarii europeni și-au exprimat  îngrijorarea cu privire la 

măsurile adoptate de guvernul maghiar de a prelungi pe termen nelimitat starea 

de urgență, de a autoriza guvernarea prin decret pe termen nelimitat și de a slăbi 

supravegherea de către parlament a stării de urgență. De asemenea, parlamentarii 
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europeni au susținut că decizia guvernului polonez de a modifica legea electorală 

este ilegală și că organizarea alegerilor prezidențiale în timpul unei pandemii este 

total incompatibilă cu valorile europene. 

Totodată, deputații europeni au declarat că în această perioadă 

dezinformarea privind COVID-19 este o problemă majoră de sănătate publică. Prin 

urmare, au propus ca UE să înființeze o sursă de informare europeană în toate 

limbile oficiale pentru ca toți cetățenii să aibă acces la informații exacte și 

verificate. Deputații au solicitat, de asemenea, platformelor de comunicare socială 

să ia măsurile necesare, în mod proactiv, pentru a opri dezinformarea și discursurile 

de incitare la ură prilejuite de coronavirus. 

 

Texte adoptate în sesiunea extraordinară 

16-17 aprilie 2020 

Joi, 16 aprilie 2020 - Bruxelles 
 

  
 
Regulament de modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 

 

 

 

Vineri, 17 aprilie 2020 - Bruxelles 
 

  
 
 
  

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2020: Acordarea de asistență Greciei ca răspuns la 
presiunea sporită cauzată de migrație - Măsuri imediate în contextul epidemiei de COVID-19 
- Sprijin pentru reconstrucție în urma cutremurului care a avut loc în Albania - Alte ajustări  

  

 
Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2020: Furnizarea de sprijin de urgență pentru statele 
membre și consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii/rescEU pentru a 
răspunde epidemiei de COVID-19 

  

 
 

Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: măsuri imediate în contextul 
epidemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului European  

  

 
Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: măsuri imediate în contextul 
epidemiei de COVID-19 

  

 
 

Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020: furnizarea asistenței de urgență 
statelor membre și consolidarea în continuare a mecanismului de protecție civilă al 
Uniunii/rescEU ca răspuns la epidemia de COVID-19  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0044_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0045_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0045_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0045_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0046_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0046_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0046_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0047_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0047_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0048_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0048_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0049_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0049_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0049_RO.html
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Măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor 
structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19   

  
 
Introducerea unor măsuri specifice pentru abordarea crizei COVID-19  

  

 
 

Măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și 
acvaculturii   

  
 
Dispozitivele medicale   

  
 
Acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0050_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0050_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0051_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0052_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0052_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0053_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_RO.html
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La  inițiativa președinției croate a avut loc o nouă  videoconferintă la nivel 

înalt cu privire la consecințele pandemiei generată de COVID-19 asupra sistemelor 

de învățământ din UE. În cadrul dezbaterilor, miniștrii au abordat dificultățile cu 

care se confruntă statele 

membre în procesul de punere 

în aplicare a învățământului la 

distanță, în contextul crizei 

provocate de COVID-19. 

Videoconferința a fost 

prezidată de către ministrul 

croat al cercetării și educației, 

dna Blaženka Divjak, cu 

participarea membrului 

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

Videoconferința informală la nivel înalt a 

miniștrilor  educației  

14 aprilie 

2020 

  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=243
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Comisiei Europene responsabil pentru inovare, cercetare, cultură, educație și 

tineret, dna Mariya Gabriel.  

În cadrul lucrărilor, participanții au făcut schimb de bune practici cu privire 

la oportunitățile învățământului la distanță și au încercat să identifice soluții  pentru 

dificultățile întâmpinate în organizarea învățării și predării virtuale, care decurg din 

lipsa  unor sisteme informatice performante. În plus, miniștrii au evidențiat 

importanța asigurării unui acces echitabil la învățământ și posibilitatea adaptării 

sprijinului acordat la specificul nevoilor elevilor, profesorilor și familiilor. 

Totodată, miniștrii și-au prezentat planurile naționale pentru închiderea 

anului școlar și universitar,  precum și procedurile de evaluare, notare și examinare 

pe care le vor aplica. 

„(...) Statele membre s-au adaptat 

rapid și au organizat prin 

intermediul platformelor online, săli 

de clasă și lecții virtuale, au 

distribuit  materiale prin 

intermediul site-urilor și au asigurat 

difuzarea cursurilor prin intermediul 

canalelor radio și TV. Acesta criză 

ne-a apropiat. Statele membre 

susțin în mod constant schimbul de 

idei și practici inovatoare privind desfășurarea învățământului online. Acum este 

momentul să fim solidari și să ne sprijinim reciproc. Problema cea mai presantă 

vizează evaluarea, în special examenele de absolvire și de înscriere în instituțiile de 

învățământ superior. Coordonarea la nivelul UE ne va ajuta să identificăm cele mai 

bune modalități.- Blaženka Divjak ministrul croat al cercetării și educației 

Nu în ultimul rând, participanții s-au pronunțat pentru eliminarea 

obstacolelor în domeniul mobilității în scop educațional. 

La final, miniștrii și-au exprimat susținerea pentru Inițiativa de investiții-

răspuns la Coronavirus și au analizat posibilitățile de finanțare pentru perioada 

următoare. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0113&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0113&from=EN
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Președinția croată a Consiliului UE a organizat o nouă videoconferință 

informală a miniștrilor sănătății din Uniunea Europeană, care a fost prezidată de 

către Željko Plazonić, secretar de stat pentru sănătate; la discuții au participat și 

Margaritis Schinas, vicepreședinte al Comisiei Europene pentru promovarea 

modului de viață european, Stella Kyriakides, comisar european responsabil pentru 

sănătatea și siguranță alimentară ș.a.  

Discuțiile au avut loc în contextul măsurilor luate deja ca răspuns la 

pandemia cauzată de COVID-19 în Uniunea Europeană și au avut ca scop 

identificarea unei abordări coordonate pentru viitor. 

„(...) Reamintind angajamentele asumate în concluziile Consiliului cu privire 

la COVID-19, adoptate în cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului, în configurația 

„Sănătate”, care a avut loc în februarie 2020, schimbul de informații și cooperarea 

dintre statele membre în domeniul sănătății, în special în ceea ce privește 

supravegherea, evaluarea riscurilor, gestionarea riscurilor și a măsurilor de 

contracarare a efectelor pentru COVID-19 rămân esențiale” a declarat Željko 

Plazonić. 

Miniștrii au făcut schimb de opinii cu privire la capacitățile sistemelor de 

sănătate ale statelor membre, precum și referitor la modul în care măsurile luate 

pot fi relaxate. Miniștrii au susținut că revenirea la normalitate va necesita eforturi 

semnificative, în timp ce eliminarea măsurilor va depinde de situația 

epidemiologică și de capacitatea sistemului național de sănătate din fiecare stat 

membru.  

„(...) Solidaritatea rămâne esențială. Nu ar trebui să subestimăm impactul pe 

care pandemia l-a avut asupra structurii societăților noastre. Solidaritatea noastră 

a fost deja pusă la încercare. Dar solidaritatea noastră va fi din nou testată pe 

măsură ce vom începe să ieșim din criză. În timp ce am intrat separat în criză, avem 

Reuniunea informală a miniștrilor sănătății –

videoconferință 

15 aprilie 

2020 

  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=245
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acum ocazia să o ieșim din ea într-un mod mai coordonat și solidar”  a declarat 

Margaritis Schinas. 

În cele din urmă, președinția croată a reiterat că va lucra împreună cu statele 

membre și cu instituțiile europene pentru a facilita o abordare comună a 

strategiilor de ieșire din criză și pentru a diminua impactul pandemiei asupra 

sănătății și asupra aspectelor socio-economice conexe. 

 

Reuniunea informală a 

miniștrilor comerțului desfășurată 

prin videoconferință, a fost prezidată 

de Gordon Grlić Radman, ministrul 

afacerilor externe și europene al 

Croației, alături de comisarul 

responsabil pentru comert al UE, Phil 

Hogan. 

Miniștrii UE ai comerțului au 

avut un schimb de opinii privind 

impactul COVID-19 asupra relațiilor 

comerciale și asupra lanțurilor 

valorice și de aprovizionare globale. În 

acest context, aceștia au recunoscut 

că eforturile privind lanțurile de 

aprovizionare globale trebuie să 

continue cu scopul menținerii 

deschise a fluxurilor comerciale, a 

evitării perturbării inutile a acestora și 

pentru a se asigura funcționarea 

eficientă a pieţei unice.  

De asemenea, miniștrii au 

salutat propunerea Comisiei 

Europene privind autorizarea 

exporturilor pentru anumite 

echipamente individuale de protecție 

(EIP). Comisarul Hogan a invitat 

statele membre să coopereze în mod 

voluntar înainte ca Regulamentul 

privind examinarea investitiilor 

straine directe (ISD) să devină pe 

deplin funcțional. 

Gordan Grlić Radman, ministrul 

afacerilor externe și europene al 

Croației a concluzionat că 

„(...)Pandemia de COVID-19 va avea 

un efect profund și de lungă durată 

asupra economiei europene și asupra 

modului în care ne desfășurăm 

relațiile comerciale cu restul lumii. 

Preocuparea noastră imediată este de 

a menține deschise fluxurile 

Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe 

(comerț)–videoconferință 

16 aprilie 

2020 

  

https://www.consilium.europa.eu/media/43362/joint-press-statement-by-hr-presidency-and-ec-following-informal-meeting-of-eu-trade-ministers-200416.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:077I:FULL&from=EN,%20precum%20și%20orientările%20Comisiei%20cu%20privire%20la%20examinarea%20investițiilor%20străine%20directe%20(ISD)%20-%20https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:099I:FULL&from=EN
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comerciale. De asemenea, trebuie să 

asigurăm o redresare rapidă a 

economiilor noastre, în special prin 

asigurarea rezilienței și a durabilității 

lanțurilor de aprovizionare." 

 

Punctele importante de discuție de pe ordinea de zi au vizat impactul 

economic al crizei Covid-19 și răspunsul UE în materie de politici. Miniștrii au fost 

informați atât de Comisia Europeană cu privire la cele mai recente estimări ale 

impactului economic al pandemiei de Covid-19, cât și de președinția croată 

referitor la stadiul măsurilor socioeconomice coordonate ca reacție la epidemia de 

Covid-19. De asemenea, Banca Centrală Europeană și Banca Europeană de Investiții 

au prezentat stadiul punerii în aplicare a măsurilor luate până în prezent, precum 

și inițiativele planificate în viitorul apropiat. 

 

„(…) Redresarea economiei europene 

reprezintă o provocare majoră. Vom acționa 

împreună, dând dovadă de solidaritate, și vom 

oferi soluții care, în ansamblul lor, ne vor 

permite să înregistrăm progresele necesare 

pentru a consolida Uniunea Europeană”. 

Zdravko Marić, viceprim-ministru și ministrul 

finanțelor croat 

De asemenea, miniștrii au aprobat o 

declarație de sprijinire a aplicării flexibile a normelor UE în sectorul bancar, invitând 

băncile să se abțină de la distribuirea de dividende. Totodată, miniștrii au evaluat 

progresele realizate către o abordare pragmatică a ciclului Semestrului european 

de anul acesta. Consiliul a aprobat simplificarea cerințelor în materie de informare 

pentru ciclul din acest an al Semestrului european, în special, pentru depunerea de 

Videoconferința miniștrilor economiei și 

finanțelor  

16 aprilie 

2020 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/04/16/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-continuing-bank-lending-and-on-maintaining-a-well-functioning-insurance-sector-amid-the-covid-19-pandemic/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2020/04/16/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2020/04/16/
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către statele membre a programelor naționale de reformă și a celor de stabilitate 

și de convergență (PNR și PSC).  

Nu în ultimul rând, miniștrii au fost informați cu privire la reuniunea anuală 

a Comitetului monetar și financiar internațional (FMI), organizată prin sistem de 

videoconferință la 16 aprilie 2020. 

Președinția croată și Comisia au informat miniștrii cu privire la reuniunea 

anuală a Comitetului monetar și financiar internațional (FMI), organizată prin 

sistem de videoconferință la 16 aprilie 2020, cât si cu privire la reuniunile 

internaționale de primăvară ale miniștrilor de finanțe ai G7 și G20, care au avut loc 

prin videoconferință în săptămâna care a început la 13 aprilie 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meetings.imf.org/en/2020/Spring/Schedule
https://meetings.imf.org/en/2020/Spring/Schedule
https://meetings.imf.org/en/2020/Spring/Schedule
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Comisia a publicat o serie recomandări9 privind gestionarea deșeurilor 

municipale, a celor provenite din unitățile sanitare, care au rolul de a oferi privind 

sănătatea și siguranța operatorilor de management al deșeurilor și ale angajaților 

acestora. Recomandările au în vedere asigurarea unui nivel ridicat de protecție a 

sănătății umane și a mediului, prevenind și reducând, în același timp, întreruperile 

în furnizarea de servicii adecvate de gestionare a deșeurilor.  

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a 

declarat: „(...) În această criză fără precedent, colaborăm cu statele membre și cu 

operatorii din sectorul deșeurilor de pe teritoriul UE pentru a face față nevoii de a 

asigura un nivel ridicat de protecție atât a sănătății umane, cât și a mediului. 

Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor face parte din serviciile esențiale care 

 
9 Acestea s-au bazat pe consultarea experților din statele membre cu privire la deșeuri și a principalelor părți 
interesate din domeniul gestionării deșeurilor și a consultanței oferite de Centrul European de Prevenire și Control 
al Bolilor (ECDC) și vor fi actualizate, după caz. 

 Evoluții privind 

măsurile pentru 

combaterea 

CORONAVIRUS 

Orientări privind gestionarea deșeurilor în contextul 

crizei de coronavirus 

14 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/waste_management_guidance_dg-env.pdf
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stau la baza bunăstării cetățenilor noștri, servicii oferite de numeroase companii 

care, gestionând deșeuri, mențin funcțională economia circulară.” 

 

 

Comisia a adoptat, la 16 aprilie 2020, orientări10 referitoare la punerea în 

aplicare a normelor UE privind procedurile de azil și de returnare și privind 

relocarea în contextul pandemiei de coronavirus. În acest fel se dă curs solicitării 

adresate de statele membre de a li se oferi sfaturi referitoare la modalitățile de 

asigurare a continuității procedurilor și a respectării, cel puțin, a drepturilor de 

bază.  

Măsurile sanitare luate pentru a limita interacțiunea socială între personalul 

care lucrează în domeniul azilului și solicitanții de azil au un impact asupra 

proceselor de azil. Ar trebui să se recurgă la flexibilitatea prevăzută în normele UE. 

Izbucnirea pandemiei de coronavirus a dus la o perturbare gravă a 

operațiunilor de relocare. Statele membre, Înaltul Comisariat al Organizației 

Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și Organizația Internațională pentru 

Migrație (OMI) au suspendat temporar operațiunile de relocare. Activitățile 

pregătitoare ar trebui să continue, în măsura în care este posibil, astfel încât aceste 

operațiuni să poată fi reluate în bune condiții. Comisia va continua să sprijine 

statele membre să își îndeplinească angajamentele asumate pentru 2020, 

acordând o anumită flexibilitate în ceea ce privește perioada de punere în aplicare. 

Măsurile luate la nivel mondial pentru a menține sub control pandemia au 

un efect semnificativ asupra returnării. În ciuda perturbărilor temporare cauzate 

de coronavirus, ar trebui continuate activitățile privind procedurile de returnare în 

țările terțe, în special cele care pot fi desfășurate în ciuda măsurilor restrictive, 

 
10 Orientările au fost elaborate cu sprijinul Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) și al Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) și în cooperare cu autoritățile naționale. 

Orientări referitoare la punerea în aplicare a normelor 

UE privind procedurile de azil și de returnare și privind 

relocarea 

16 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(07)&from=EN
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pentru a fi pregătite în momentul reluării operațiunilor de returnare. Mai mult 

decât oricând, returnările voluntare ar trebui efectuate cu prioritate, și pentru că 

acestea prezintă un risc mai scăzut pentru sănătate și siguranță.  

 

În data de 16 aprilie 2020, Comisia Europeană a prezentat orientări legate 

de protecția datelor în contextul dezvoltării de noi aplicații care sprijină lupta 

împotriva coronavirusului.  

Orientările se concentrează pe utilizarea voluntară a unor aplicații cu una sau 

mai multe dintre următoarele funcționalități: 

• informații exacte pentru utilizatori cu privire la pandemia de 

coronavirus; 

• chestionare de autoevaluare și orientare pentru persoane 

(funcționalitatea de verificare a simptomelor); 

• semnalări referitoare la persoane care s-au aflat în apropiere de o 

persoană infectată, în vederea testării sau a autoizolării (funcționalitatea de 

depistare a contactelor și de avertizare); 

• un forum de comunicare între pacienții aflați în autoizolare și medici, 

inclusiv în cazul în care se oferă asistență suplimentară pentru diagnostic și 

tratament (telemedicină). 

Trebuie să se stabilească în mod clar de la început cine este responsabil de 

respectarea normelor UE privind protecția datelor cu caracter personal. Având în 

Orientări pentru asigurarea unor standarde de protecție 

deplină a datelor de către aplicațiile care ajută la 

combaterea pandemiei 

16 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(08)&from=EN
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vedere gradul ridicat de 

sensibilitate a datelor și 

scopul final al aplicațiilor, 

Comisia consideră că 

acesta este rolul 

autorităților sanitare 

naționale, care, sunt de 

asemenea responsabile 

cu asigurarea respectării 

Regulamentului general 

privind protecția datelor 

(RGPD)11 în ceea ce 

privește utilizarea datelor colectate, inclusiv oferind persoanelor fizice toate 

informațiile necesare legate de prelucrarea datelor lor cu caracter personal. 

Instalarea unei aplicații în dispozitivul unui utilizator ar trebui să fie 

facultativă; utilizatorul ar trebui să aibă posibilitatea de a-și da consimțământul 

pentru fiecare funcție a unei aplicații. În cazul în care se utilizează date de 

proximitate, acestea ar trebui să fie stocate pe un dispozitiv individual și partajate 

doar cu consimțământul utilizatorului; utilizatorii ar trebui să își poată exercita 

drepturile în temeiul RGPD. 

O aplicație ar trebui să respecte principiul minimizării datelor, care impune 

prelucrarea doar a datelor cu caracter personal relevante și limitarea prelucrării la 

scopul urmărit în cauză. Comisia consideră că datele de localizare nu sunt necesare 

pentru depistarea contactelor și recomandă să nu se utilizeze datele de localizare 

în acest context. 

Datele cu caracter personal nu ar trebui păstrate mai mult timp decât este 

necesar. Termenele ar trebui să se bazeze pe relevanța medicală, precum și pe 

durata realistă a măsurilor administrative necesare care trebuie luate. 

Datele ar trebui stocate pe un dispozitiv individual și criptate. 

 
11 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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În conformitate cu normele UE privind protecția datelor cu caracter 

personal, orice astfel de date prelucrate de un terț trebuie să fie exacte. Pentru a 

asigura o acuratețe maximă, care este, de asemenea, esențială pentru eficiența 

aplicațiilor de depistare a contactelor, ar trebui să se utilizeze o tehnologie precum 

Bluetooth, în scopul de a oferi o evaluare mai precisă a contactelor individuale. 

Autoritățile pentru protecția datelor ar trebui să fie pe deplin implicate și 

consultate în dezvoltarea unei aplicații și ar trebui să fie însărcinate cu controlul 

implementării acesteia. 

 

De la izbucnirea pandemiei de COVID-19, statele membre, cu sprijinul 

Comisiei, au evaluat diverse soluții digitale din perspectiva eficacității, a securității, 

a protecției vieții private și a protecției datelor pentru a face față crizei. Dacă 

respectă pe deplin normele UE și sunt bine coordonate, aplicațiile de depistare a 

contactelor pot avea un rol esențial în toate fazele gestionării crizei, în special când 

va fi momentul să se elimine treptat măsurile de distanțare socială. Acestea pot 

completa depistarea manuală existentă a contactelor și pot contribui la 

întreruperea lanțului de transmitere a virusului.  

Aceasta este prima versiune a unui set de instrumente comun la nivelul UE, 

dezvoltate în regim de urgență și de colaborare de către Rețeaua de e-sănătate, cu 

sprijinul Comisiei Europene. Acesta oferă statelor membre un ghid practic pentru 

implementarea aplicațiilor de depistare a contactelor și de avertizare. Setul de 

instrumente stabilește cerințele esențiale pentru aplicațiile respective: 

• ar trebui să respecte pe deplin normele UE privind protecția datelor și 

a vieții private, precizate în orientările prezentate în urma consultării Comitetului 

european pentru protecția datelor; 

• ar trebui aprobate de autoritățile din domeniul sănătății publice și 

implementate în strânsă coordonare cu acestea; 

Aplicații eficiente de depistare a contactelor 

în sprijinul eliminării treptate a măsurilor de 

izolare 

16 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
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• ar trebui să fie instalate în mod voluntar și dezinstalate de îndată ce 

nu mai sunt necesare; 

• ar trebui să vizeze exploatarea celor mai recente soluții tehnologice 

de protecție a vieții private; vor fi probabil bazate pe tehnologia de proximitate 

Bluetooth și nu permit localizarea persoanelor; 

• ar trebui să se bazeze pe date anonimizate: aplicațiile pot alerta 

persoanele care au fost o anumită perioadă de timp în apropierea unei persoane 

infectate să se testeze sau să se autoizoleze, fără a dezvălui identitatea persoanelor 

infectate; 

• ar trebui să fie interoperabile în întreaga UE, astfel încât cetățenii să 

fie protejați chiar și atunci când traversează frontierele; 

• ar trebui să se bazeze pe orientări epidemiologice acceptate și să 

reflecte cele mai bune practici în materie de securitate cibernetică și accesibilitate; 

• ar trebui să fie sigure și eficace.  

Setul de instrumente reflectă cele mai recente bune practici în materie de 

utilizare a aplicațiilor mobile de depistare a contactelor și de avertizare pentru 

combaterea crizei. Acesta face parte dintr-un proces în curs în cadrul căruia statele 

membre colaborează pentru a proiecta și a perfecționa în următoarele săptămâni 

și luni utilizarea acestui set și a altor instrumente practice. Această primă versiune 

va fi îmbunătățită ținând cont de experiența statelor membre. 

Răspunzând apelului lansat de Consiliul European la 26 martie, Comisia a 

prezentat, în cooperare cu președintele Consiliului European, o foaie europeană de 

Foaia de parcurs privind o abordare comună 

privind ridicarea măsurilor de izolare 

15 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://www.consilium.europa.eu/media/43095/26-vc-euco-statement-ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_ro
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parcurs12 pentru ridicarea progresivă a măsurilor de izolare luate în contextul 

pandemiei.  

Foaia de parcurs europeană stabilește următoarele principii-cheie: 

• stabilirea unui calendar care sa aibă în vedere criterii 

epidemiologice care să evidențieze diminuarea semnificativă și stabilizarea 

răspândirii bolii pe o perioadă îndelungată, existența unor capacități suficiente în 

cadrul sistemului de sănătate, o capacitate adecvată de monitorizare, inclusiv 

capacitatea de testare la scară largă pentru a detecta și a izola rapid persoanele 

infectate, precum și capacitatea de localizare și de urmărire; 

• o abordare europeană care să fie bazată pe studii științifice axate pe 

sănătatea publică,coordonarea dintre statele membre, respect și solidaritate; 

• ieșirea treptată din izolare alături de măsuri de însoțire, printre care 

colectarea de date armonizate și dezvoltarea unui sistem solid de raportare și de 

 
12 Aceasta ține seama de cunoștințele Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, de sugestiile grupului 
consultativ al Comisiei privind coronavirusul, de experiența statelor membre și de orientările Organizației Mondiale 
a Sănătății. 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_ro
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depistare a contactelor, extinderea capacității de testare și armonizarea 

metodologiilor de testare, sporirea capacității și rezilienței sistemelor naționale de 

sănătate, consolidarea capacităților în materie de echipamente medicale și 

echipamente individuale de protecție, dezvoltarea de tratamente și medicamente 

sigure și eficace. 

Foaia de parcurs a Comisiei prezintă recomandările concrete pe care statele 

membre ar trebui să le ia în considerare atunci când planifică ridicarea măsurilor 

de izolare. 

Este indicat să se acționeze pas cu pas; măsurile ar trebui să fie retrase în 

mai multe etape, lăsându-se suficient timp între acestea pentru a evalua impactul 

măsurilor. 

Măsurile generale ar trebui să fie înlocuite treptat cu măsuri specifice. 

Controalele la frontierele interne ar trebui să fie eliminate în mod coordonat.  

Reluarea activității economice ar trebui să aibă loc în mod treptat.  

Adunările de persoane ar trebui autorizate în mod progresiv, ținând seama 

de specificul diferitelor categorii de activități. 

Eforturile de prevenire a răspândirii virusului ar trebui continuate prin 

campanii de sensibilizare care să încurajeze populația să mențină practicile solide 

de igienă și distanțarea socială. 

Acțiunile ar trebui să fie monitorizate în mod constant. 

În timp ce măsurile de izolare sunt ridicate treptat, este necesar să 

se planifice strategic redresarea, să se revitalizeze economia și să se revină la o 

creștere durabilă. Este vorba inclusiv despre facilitarea dublei tranziții către o 

societate digitală și totodată mai verde și valorificarea învățămintelor desprinse din 

criza actuală pentru asigurarea pregătirii și a rezilienței UE. Comisia va elabora un 

plan de redresare bazat pe o propunere revizuită privind următorul buget pe 

termen lung al UE (cadrul financiar multianual) și pe programul de lucru actualizat 

al Comisiei pentru 2020. 
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Ca parte a foii de parcurs 

europene către eliminarea măsurilor 

de limitare a răspândirii noului 

coronavirus, Comisia a 

prezentat orientări13 privind 

metodele de testare care vizează noul 

coronavirus. Orientările au scopul de 

a sprijini statele membre în utilizarea 

eficace a instrumentele de testare în 

contextul strategiilor lor naționale și 

în cursul diferitelor etape ale 

pandemiei, inclusiv atunci când 

elimină treptat măsurile de limitare a 

răspândirii virusului. Comisia 

urmărește, de asemenea, să se 

asigure disponibilitatea unor 

instrumente de înaltă calitate pentru 

evaluarea performanțelor testelor. 

În orientările sale, Comisia face 

apel la producători să producă truse 

de testare care să corespundă „celor 

mai avansate cunoștințe în domeniu”. 

Deși datele științifice referitoare la 

teste continuă să evolueze rapid, 

această obligație este importantă, 

întrucât informațiile furnizate de 

aceste kituri de testare sunt utilizate 

pentru decizii esențiale în materie de 

sănătate publică. 

Având în vedere importanța 

testelor în actuala situație și evoluția 

rapidă a pandemiei, Comisia insistă și 

asupra punerii în comun la nivelul UE 

a resurselor pentru validarea testelor 

care vizează noul coronavirus. Este 

important să se centralizeze validarea 

și să se partajeze rezultatele la nivelul 

UE și la nivel internațional. 

În prezent, există două categorii de 

teste: testele care detectează virusul 

și cele care detectează anticorpi; 

aceste teste detectează dacă 

pacientul a fost deja expus la virus și, 

prin urmare, a produs anticorpi. 

 

 

 

 
13 C(2020) 2391- Orientări privind testele pentru diagnosticul in vitro al COVID-19 și performanțele lor 

Orientări despre metodele de testare 

 

15 aprilie 2020  
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Europeană 

https://ec.europa.eu/info/files/testing-kits-communication_en
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La 16 aprilie 2020, Comisia 

Europeană a adoptat măsuri de 

sprijinire a sectorului agroalimentar 

cu obiectivul de a spori fluxul de 

lichidități al fermierilor și de a reduce 

sarcina administrativă atât pentru 

autoritățile naționale și regionale, cât 

și pentru fermieri. Pentru a crește 

fluxul de lichidități al fermierilor, 

Comisia va majora avansurile la plățile 

directe (de la 50% la 70%), respectiv 

plățile pentru dezvoltare rurală (de la 

75% la 85%). 

Fermierii vor începe să 

primească aceste avansuri de la 

jumătatea lunii octombrie 2020. 

Pentru mai multă flexibilitate, statele 

membre vor putea să efectueze plățile 

către fermieri înainte de finalizarea 

tuturor controalelor la fața locului. 

A doua măsură adoptată 

reduce, de la 5% la 3%, numărul de 

controale fizice, la fața locului, privind 

eligibilitatea pentru partea principală 

a bugetului politicii agricole comune 

(PAC). În circumstanțele actuale 

excepționale, este esențial să se 

reducă la minimum contactele fizice 

între fermieri și inspectori. Comisia 

oferă, de asemenea, mecanisme de 

flexibilitate în ceea ce privește 

calendarul controalelor. Statele 

membre vor putea să utilizeze surse 

alternative de informare pentru a 

înlocui vizitele tradiționale la ferme 

(de exemplu, imagini prin satelit sau 

fotografii geoetichetate pentru a 

dovedi că investițiile au avut loc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsuri suplimentare de sprijinire a sectorului 

agroalimentar 

16 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 
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