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I. DIN ACTIVITATEA PARLAMENTULUI EUROPEAN 

1. Țările partenere primesc împrumuturi în valoare de 3 miliarde EUR pentru a-și 

susține economiile afectate de pandemie 

Vineri, 15 mai, Parlamentul a aprobat împrumuturi în valoare de 3 miliarde de EUR pentru a 

sprijini vecinii UE și țările partenere în lupta împotriva crizei provocate de COVID-19. 

Împrumuturile, care vor fi acordate în condiții extrem de favorabile și vor fi plătite pe 

parcursul unui an, vor ajuta următoarele zece țări ale căror economii au fost împinse spre 

recesiune de pandemie: Republica Albania (180 mil EUR), Bosnia și Herțegovina (250 mil 

EUR), Georgia (150 mil EUR), Regatul Hașemit al Iordaniei (200 mil EUR), Kosovo (100 mil 

EUR), Republica Moldova (100 mil EUR), Muntenegru (60 mil EUR), Republica Macedonia de 

Nord (160 mil EUR), Republica Tunisia (600 mil EUR) și Ucraina (1,2 miliarde EUR). 

Obiectivul finanțării este de a permite acestor state să diminueze efectele sociale și 

economice negative ale crizei, păstrând în același timp stabilitatea financiară a statului. 

Pentru a accelera acordarea asistenței, Parlamentul a votat aprobarea în procedură de 

urgență, iar Consiliul a aprobat pachetul la 5 mai. 

Decizia a fost adoptată cu 547 voturi pentru, 93 de voturi împotrivă și 47 de abțineri. 

Pașii următori 

Asistența poate începe să fie acordată imediat ce statele vor semna memorandumul de 

înțelegere, care va include condițiile de acordare a împrumuturilor. Comisia Europeană se 

așteaptă ca prima tranșă să fie achitată în toamna anului 2020, iar cea de-a doua și ultima 

transă la începutul anului 2021. 

Context 

UE acordă în mod regulat asistență macrofinanciară (AMF) țărilor partenere pentru a le 

ajuta cu balanța de plăți în condiții de stres. Propunerea actuală este mai scurtă ca termen 

decât AMF-urile obișnuite (un an în loc de 2,5 ani) și trebuie rambursată în 15 ani. Oferirea 

pachetului masiv de împrumuturi reprezintă o modalitate pentru UE de a demonstra 

solidaritate față de țările din vecinătate și din Parteneriatul Estic lovite de pandemie. 

Țările beneficiare trebuie să aibă un program în derulare cu Fondul Monetar Internațional 

(FMI); sprijinul UE vine în completarea ajutorului acordat de FMI pentru a lupta împotriva 

recesiunii cauzate, printre altele, de o scădere dramatică a veniturilor din turism, a 

încasărilor și  investițiilor străine directe și de un flux al capitalului de portofoliu. 

 

2. Măsurile de urgență ale Ungariei: eurodeputații solicită UE să impună sancțiuni și 

să oprească plățile 

Majoritatea membrilor Parlamentului European declară că democrația și drepturile 

fundamentale sunt în pericol în Ungaria și solicită Comisiei și Consiliului să protejeze 

cetățenii maghiari și statul de drept. 



3 

 

Într-o dezbatere cu vicepreședintele Comisiei Europene, Vera Jourová și cu Președinția 

croată a Consiliului  UE, majoritatea vorbitorilor au subliniat că măsurile de urgență luate de 

guvernul maghiar pentru a lupta împotriva pandemiei COVID-19, inclusiv declararea unei 

stări de urgență pe perioadă nelimitată, nu sunt în conformitate cu normele UE și au 

avertizat cu privire la riscul crescut pentru democrație. 

Câțiva eurodeputați au cerut Comisiei Europene să termine examinarea modificărilor legale 

și să deschidă procedurile de infringement. Aceștia au solicitat în mod special încetarea 

plăților către Ungaria, în cadrul noilor perspective financiare și al planului de recuperare, cu 

excepția cazului în care statul de drept este respectat. De asemenea, aceștia au criticat 

atitudinea pasivă a Consiliului și au insistat ca aceasta să acționeze pe baza procedurii 

articolului 7, inițiată de Parlament. 

Unii europarlamentari au apărat deciziile luate de un parlament ales în mod democratic în 

Ungaria și au comparat măsurile excepționale adoptate în țară cu cele luate de alte state 

membre ale UE, precum Franța sau Spania. 

Context 

În rezoluția sa din 17 aprilie, Parlamentul a afirmat deja că deciziile din Ungaria de a 

prelungi starea de urgență pe perioadă nedefinită, de a autoriza guvernul să conducă prin 

decret și de a slăbi controlul Parlamentului, sunt „total incompatibile cu valorile europene”. 

Deputații au subliniat că toate măsurile legate de COVID „trebuie să fie în conformitate cu 

statul de drept, strict proporționale [...], în mod clar legate de criza de sănătate în curs de 

desfășurare, limitate în timp și supuse controlului regulat.” 

 

II. RAPORT AL COMISIEI EUROPENE 

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor privind punerea în aplicare a anumitor elemente 

noi introduse de Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 

20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea 

calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea 

administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne 

(„Regulamentul IMI”) - COM (2020) 191 final din 11.05.2020 

 

Obiectivul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 

septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale a constat în simplificarea 

regimurilor de recunoaștere reciprocă a calificărilor profesionale prin consolidarea 

directivelor specifice adoptate începând cu anii 1960. În comunicarea sa din 27 octombrie 

20112, Comisia a identificat necesitatea modernizării în continuare a legislației UE în acest 

domeniu. Drept urmare, la 20 noiembrie 2013, Comisia a adoptat Directiva de modificare 

2013/55/UE3, care a impus o serie de modificări ale cadrului de reglementare a 

recunoașterii calificărilor profesionale în vederea modernizării și facilitării mobilității 

profesioniștilor în condiții de siguranță în întreaga Europă. 
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Raportul prezintă rezultatele programului special de revalorizare pentru asistenții medicali 

din România, care vor constitui o bază pentru revizuirea dispozițiilor referitoare la regimul 

drepturilor dobândite aplicabil asistenților medicali generaliști din România. În ultima 

secțiune a raportului, se formulează mai multe concluzii. Raportul are la bază o imagine de 

ansamblu a măsurilor naționale de punere în aplicare transmise de statele membre Comisiei 

în temeiul articolului 3 alineatul (5) din Directiva de modificare 2013/55/UE5, rapoartele 

bianuale ale statelor membre privind aplicarea directivei revizuite și informațiile obținute 

de Comisie în cadrul activității sale de aplicare și de monitorizare a aplicării directivei 

menționate la nivelul statelor membre. 

Prezentul raport nu constituie o evaluare completă în sensul Orientărilor privind o mai bună 

legiferare și este însoțit de un document de lucru al serviciilor Comisiei, compus din 

următoarele părți: Planul de punere în aplicare 2014, Transpunerea în statele membre a 

Directivei de modificare 2013/55/UE, Aspecte-cheie evidențiate în cadrul procedurilor de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor, referitoare la neconformitatea dispozițiilor naționale 

cu directiva revizuită, Statistici privind utilizarea Sistemului de informare al pieței interne și 

Rezultatele programului special de revalorizare pentru asistenții medicali din România. 

REZULTATELE PROGRAMULUI SPECIAL DE REVALORIZARE PENTRU ASISTENȚII 

MEDICALI DIN ROMÂNIA 

România a instituit un program de revalorizare pentru asistenții medicali generaliști ale 

căror calificări nu respectau cerințele minime de formare în temeiul Directivei 2005/36/CE, 

în urma recomandărilor introduse prin considerentul 36 din Directiva de modificare 

2013/55/UE. Scopul a fost acela de a permite profesioniștilor care au obținut calificările 

înainte de aderarea României la UE să își revalorizeze calificările pentru a respecta aceste 

cerințe minime la nivelul UE.  

Conținutul programului a fost discutat în perioada 2012-2014 cu Comisia Europeană și cu 

experți din statele membre (BE, DE, ES, FR, IE, MT, PL, IT și UK). Experții au analizat în 

detaliu cursurile de formare pe care România le-a pus la dispoziție în trecut la nivelul 

învățământului terțiar nonuniversitar și al celui superior, pentru a stabili măsura în care 

acestea respectau cerințele minime în temeiul Directivei 2005/36/CE (numărul de ore, ani 

de studiu, discipline de formare, abilități, cunoștințe și competențe de dobândit). Cursurile 

de revalorizare au fost concepute pentru a acoperi lacunele identificate. În urma evaluării 

efectuate de experții statelor membre și a altor schimburi de informații, proiectul de 

program a fost adaptat astfel încât să țină seama de feedback, de exemplu de cerințele de 

admitere, numărul de ore de formare și supravegherea în timpul formării clinice.  

România a pus în aplicare programul final pentru asistenți medicali prin intermediul 

Ordinului comun nr. 4317/943/2014 al Ministerului Educației Naționale și al Ministerului 

Sănătății, avizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților 

Medicali din România, și prin Ordinul nr. 5114/2014 al Ministerului Educației Naționale.  

Pentru punerea în aplicare a programului de revalorizare la nivelul învățământului terțiar 

nonuniversitar, opt sesiuni de formare a formatorilor cu experți din cinci state membre (BE, 

DK, IE, PL și UK) au fost organizate în perioada 2013-2014 de Ministerul Educației 

Naționale, Ministerul Sănătății, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 

Asistenților Medicali din România și de Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor.  
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Programul a demarat în anul academic 2014-2015 și, potrivit informațiilor furnizate de 

Ministerul Educației și Cercetării din România, peste 3 000 de absolvenți ai învățământului 

terțiar nonuniversitar și 23 de absolvenți ai învățământului superior l-au finalizat până la 

sfârșitul anului academic 2018-2019. 

România a prezentat programul statelor membre în cadrul Grupului de coordonatori pentru 

recunoașterea calificărilor profesionale, în lunile martie și mai 2018.  

Experții statelor membre au analizat informațiile și documentele furnizate de România și au 

trimis Comisiei feedback cu privire la rezultatele programului. România a răspuns la toate 

întrebările și observațiile formulate de statele membre astfel încât să acestea să primească 

toate informațiile solicitate. Niciun stat membru nu a prezentat obiecții cu privire la 

propunerea României ca absolvenții să beneficieze de recunoaștere automată pe viitor.  

În concluzie, România a pus în aplicare programul de revalorizare negociat în prealabil cu 

statele membre pentru a permite participanților la acesta să își revalorizeze calificările 

pentru 30 a respecta cerințele minime prevăzute în Directiva 2005/36/CE. De atunci, un 

număr considerabil de studenți au finalizat cu succes programul. Pentru mai multe detalii, a 

se vedea partea V din documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește prezentul 

raport. 

 

IV. S TIRI - REPREZENTANT A COMISIEI EUROPENE I N 

ROMA NIA 

1. Comisia salută adoptarea finală a Regulamentului privind reutilizarea apei de 

către Parlamentul European 

Adoptarea de către Parlamentul European a Regulamentului privind reutilizarea 

apei, propus de Comisie în mai 2018, marchează ultima etapă înainte de intrarea în vigoare a 

noilor norme. Acestea definesc criterii minime armonizate privind calitatea apei, pentru 

reutilizarea în condiţii de siguranţă a apelor urbane reziduale, tratate în reţelele de irigaţii 

agricole. Noile norme dau utilitate apelor reziduale nepotabile, contribuind, de asemenea, la 

reducerea costurilor economice şi de mediu, legate de crearea de noi surse de apă. 

Comisarul pentru mediu, oceane şi pescuit, Virginijus Sintevičius, a declarat: 

„Datorită Regulamentului privind reutilizarea apei, fermierii noştri vor putea să se bazeze nu 

numai pe surse de apă mai previzibile, iar furnizorii de tehnologii vor avea noi oportunităţi de 

investiţii. Aceasta este o ilustrare perfectă a modului în care economia circulară funcţionează 

în practică şi acţionează în beneficiul tuturor.”  

Noile norme vor facilita şi vor stimula adoptarea acestei practici benefice, garantând, 

în acelaşi timp, că acest lucru se face într-un mod sigur şi ecologic. Pe timp de criză, 

importanţa asigurării rezilienţei lanţurilor de aprovizionare cu alimente devine din ce în ce 

mai evidentă. Reutilizarea apei le poate garanta fermierilor noştri accesul la o aprovizionare 

mai previzibilă cu apă curată şi îi poate ajuta să se adapteze la schimbările climatice. 
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2. Institutul European de Inovare şi Tehnologie mobilizează 60 mil EUR sub formă 

de iniţiativă de răspuns în situaţii de criză 

 

Ca parte a eforturilor colective ale Uniunii Europene de combatere a crizei provocate 

de coronavirus, Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT) a lansat Iniţiativa EIT 

privind răspunsul în caz de criză, sprijinind soluţiile inovatoare pentru redresarea socială şi 

economică. Astfel, EIT pune la dispoziţie o finanţare suplimentară în valoare de 60 mil EUR, 

pentru ajutarea inovatorilor să genereze soluţii de mare impact, care să abordeze 

provocările fără precedent cauzate de criză. 

Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, Mariya Gabriel, a 

declarat: „Într-un moment de criză, precum cel cu care ne confruntăm în prezent, trebuie să 

ne asigurăm că resursele sunt direcţionate, în aşa fel încât să conducă la rezultate rapide. Ne 

asigurăm că sprijinul financiar este sporit şi distribuit mai rapid celor care lucrează la cele 

mai promiţătoare răspunsuri la întrebările dificile ridicate de COVID-19. Datorită iniţiativei 

EIT privind răspunsul în caz de criză, inovatorii din UE vor beneficia de sprijin suplimentar, 

care îi va ajuta să depăşească această situaţie fără precedent şi să ofere în continuare soluţii 

inovatoare pentru Europa şi cetăţenii săi.” 

Această iniţiativă va sprijini noile proiecte de inovare pe termen scurt, ce abordează 

în mod direct criza (Componenta de proiecte privind răspunsul în cazul unei pandemii) şi va 

impulsiona întreprinderile nou-înfiinţate, întreprinderile în curs de extindere şi IMM-urile 

să-şi accelereze creşterea post-criză şi să contribuie la redresarea economică (Instrumentul 

de sprijin cu capital de risc).  

 

3.  Comisia lansează o consultare publică în scopul reexaminării infrastructurilor 

energetice transeuropene 

 

Comisia a lansat o consultare publică privind revizuirea normelor UE privind 

infrastructurile energetice transeuropene. Consultarea va fi deschisă timp de 8 săptămâni, 

până la 13 iulie 2020, iar toate răspunsurile colectate vor fi luate în considerare pentru 

revizuirea Regulamentului privind infrastructurile energetice transeuropene (TEN-E), ce va 

aduce o contribuţie fundamentală la Pactul verde european. 

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, a declarat: „Pentru a deveni un continent 

neutru din punct de vedere climatic, până în 2050, Europa are nevoie de infrastructuri 

energetice moderne, reziliente, sigure şi capabile să integreze, într-o pondere mult mai 

mare, sursele regenerabile de energie. Regulamentul TEN-E actualizat va stabili normele 

pentru proiectele energetice transfrontaliere, pentru a garanta că acestea corespund 

ambiţiei noastre climatice. Pe durata consultării publice lansate astăzi, dorim să aflăm 

opiniile fiecăruia despre cum să avansăm.”  

Comisia intenţionează să publice o propunere legislativă, pentru adaptarea acestui 

regulament, înainte de sfârşitul anului 2020. Pentru asigurarea unui proces de consultare 

mai larg şi mai interactiv, Comisia va organiza şi patru seminare online ale părţilor 

interesate, iar o evaluare iniţială a impactului a fost publicată recent pentru a se obţine 

feedback. 
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4. Sunt necesare mai multe eforturi pentru a transpune pe deplin normele UE 

privind drepturile victimelor şi ordinul european de protecţie 

 

Comisia a publicat recent rapoartele privind punerea în aplicare a Directivei privind 

drepturile victimelor şi a Directivei privind ordinul european de protecţie. Acestea 

evaluează şi analizează măsurile naţionale de punere în aplicare a directivelor. 

În temeiul Directivei privind drepturile victimelor, victimele criminalităţii au dreptul 

la protecţie, la sprijin şi la accesul la justiţie. Directiva privind ordinul european de protecţie 

(OEP) permite protecţia extinsă a persoanelor aflate în pericol, care călătoresc sau se mută 

în altă ţară din UE. Rapoartele arată că statele membre ale UE trebuie încă să depună multe 

eforturi, pentru exploatarea întregului potenţial al acestor instrumente. 

Didier Reynders, comisarul pentru justiţie, a declarat: „Ne aflăm în mijlocul unei crize 

în materie de sănătate publică, dar, desigur, oamenii cad în continuare victime infracţiunilor. 

De fapt, din păcate, pe durata pandemiei am înregistrat creşteri semnificative ale unor forme 

de criminalitate, cum ar fi violenţa domestică, criminalitatea informatică sau infracţiunile 

motivate de ură. Acest lucru ne reaminteşte cu tărie faptul că este întotdeauna esenţial să le 

asigurăm victimelor drepturi solide. Chiar şi în vremuri de criză, nu trebuie să uităm de 

drepturile fundamentale ale oamenilor. Fac apel la statele membre să depună mai multe 

eforturi pentru a se asigura că drepturile victimelor sunt respectate în mod corect în întreaga 

UE.”   

În majoritatea statelor membre au fost identificate deficienţe în ceea ce priveşte 

punerea în aplicare a unor drepturi esenţiale, cum ar fi accesul la informaţii, serviciile de 

sprijin şi protecţia în conformitate cu nevoile individuale ale victimelor. Ordinele europene 

de protecţie sunt încă utilizate rar, în principal din cauza lipsei de informare cu privire la 

instrument şi din cauza insuficienţei mecanismelor naţionale de protecţie. Comisia va 

adopta în curând o strategie a UE în domeniul drepturilor victimelor (2020-2025). 

 

5. Comisia stimulează activităţile de cercetare şi de inovare urgent necesare, cu 

încă 122 mil EUR 

Comisia a mobilizat încă 122 de mil EUR din programul său de cercetare şi de 

inovare, Orizont 2020, pentru activităţile de cercetare urgente privind noul coronavirus. 

Noua cerere de exprimare a interesului contribuie la angajamentul în valoare de 1,4 mld 

EUR al Comisiei, în favoarea iniţiativei „Răspunsul mondial la coronavirus”, lansată de 

preşedinta Ursula von der Leyen, la 4 mai 2020. 

Noua cerere de exprimare a interesului este cea mai recentă din seria unor acţiuni de 

cercetare şi de inovare finanţate de UE, în vederea combaterii coronavirusului. Ea 

completează acţiunile anterioare vizând dezvoltarea de metode de diagnosticare, de 

tratamente şi de vaccinuri prin consolidarea capacităţii de a producţie şi prin 

implementarea unor soluţii uşor disponibile, pentru rezolvarea rapidă a nevoilor urgente. 

De asemenea, ea va îmbunătăţi înţelegerea impactului comportamental şi socioeconomic al 

pandemiei. 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, a 

declarat: „Mobilizăm toate mijloacele de care dispunem, pentru combaterea acestei pandemii, 

prin testări, tratamente şi măsuri preventive. Pentru a, însă, trebuie să înţelegem, de asemenea, 
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cum afectează aceasta societatea noastră, precum şi care ar fi modul optim de implementare 

rapidă a acestor intervenţii. Trebuie să explorăm soluţii tehnologice, pentru producerea mai 

rapidă a echipamentelor şi materialelor medicale, pentru monitorizarea şi prevenirea 

răspândirii bolii, precum şi pentru asigurarea unei mai bune îngrijire a pacienţilor.” 

Thierry Breton, comisarul pentru piaţa internă, a adăugat: „Sprijinim autorităţile din 

domeniul sănătăţii, profesioniştii din domeniul sănătăţii şi publicul larg din toate statele 

membre, în ceea ce priveşte combaterea crizei cauzate de coronavirus. În acest scop, 

implementăm tehnologii şi instrumente inovatoare, ce pot fi utilizate rapid pentru prevenţie, 

pentru tratamente optime şi pentru redresarea în urma acestei pandemii, precum şi pentru a 

ne pregăti să facem faţă urmărilor sale. Printre acestea se numără soluţii şi tehnologii digitale, 

precum telemedicina, datele, inteligenţa artificială, robotica şi fotonica.” 

Proiectele finanţate în temeiul prezentei cereri de exprimare a interesului ar trebui 

să transforme procesele de fabricaţie, în vederea producerii rapide de materiale şi de 

echipamente medicale vitale, necesare pentru testare, tratare şi prevenire, precum şi să 

dezvolte tehnologii medicale şi instrumente digitale, pentru îmbunătăţirea detectării, 

supravegherii şi îngrijirii pacienţilor. Noile activităţi de cercetare vor folosi cunoştinţele 

obţinute de la grupuri mari de pacienţi (cohorte) din întreaga Europă, iar o mai bună 

înţelegere a impactului comportamental şi socioeconomic al pandemiei de coronavirus ar 

putea contribui la îmbunătăţirea strategiilor de tratament şi de prevenire. 

Termenul de depunere a propunerilor este 11 iunie 2020, deoarece cererea de 

exprimare a interesului se va concentra pe obţinerea de rezultate rapide. Europa şi lumea în 

general au nevoie urgentă de soluţii inovatoare, pentru limitarea şi atenuarea pandemiei, 

precum şi pentru o mai bună îngrijire a pacienţilor, a supravieţuitorilor, a grupurilor 

vulnerabile, a personalului medical din prima linie şi a comunităţilor acestora. Din acest 

motiv, Comisia are ca scop să permită începerea cât mai rapidă a activităţilor de cercetare, 

prin intermediul unor termene mai scurte de pregătire a propunerilor şi de evaluare a 

acestora. 

Noile soluţii trebuie să fie disponibile şi accesibile ca preţ pentru toţi, în conformitate 

cu principiile răspunsului mondial la coronavirus. În acest scop, Comisia va include clauze de 

partajare rapidă a datelor în acordurile de grant care rezultă în urma acestei noi cereri, 

pentru a se asigura că rezultatele şi constatările pot fi utilizate imediat. 

 

6. Comisia salută adoptarea de către Consiliu a instrumentului SURE în valoare de 

100 miliarde de euro 

Comisia Europeană salută acordul încheiat între statele membre în cadrul Consiliului, 

cu privire la regulamentul de instituire a unui instrument european de sprijin temporar, 

pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă (SURE). Decizia reprezintă un 

pas important în lupta comună a UE împotriva consecinţelor socioeconomice ale pandemiei 

de coronavirus. 

Sprijinul financiar acordat statelor membre în cadrul SURE va deveni disponibil 

odată ce toate statele membre îşi vor fi asumat şi vor fi semnat în mod voluntar acorduri de 

garantare cu Comisia. Apoi, iniţiativa SURE va deveni operaţională, iar UE va fi în măsură să 

sprijine statele membre, în ceea ce priveşte protejarea locurilor de muncă şi a lucrătorilor 

afectaţi de pandemia de coronavirus, prin acordarea de împrumuturi în valoare de până la 

100 mld EUR, în condiţii avantajoase. 
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Aceste împrumuturi vor contribui la finanţarea programelor de lucru cu normă 

redusă ale statelor membre şi a altor măsuri similare, precum şi a unor măsuri de sănătate 

auxiliare la locul de muncă, instituite pentru a se asigura că lucrătorii şi persoanele care 

desfăşoară o activitate independentă continuă să primească un venit adecvat, iar 

întreprinderile îşi menţin personalul şi se asigură că acesta poate lucra într-un mediu sigur. 

Prin protejarea capacităţii de producţie a economiilor noastre, SURE va contribui, de 

asemenea, la o redresare mai rapidă şi completă odată ce urgenţa sanitară va fi depăşită. 

 

7. Semestrul european – Pachetul de primăvară: recomandări specifice României, 

în vederea unui răspuns coordonat la pandemia cauzată de coronavirus 

 

Comisia a prezentat recomandări specifice fiecărei ţări, în care furnizează orientări 

de politică economică tuturor statelor membre ale UE, în contextul pandemiei cauzate de 

coronavirus. În centrul acestor recomandări se află problemele cele mai urgente cauzate de 

pandemie şi relansarea creşterii durabile. 

 

În cazul României, i se recomandă să întreprindă acţiuni astfel încât: 

 

- să aplice politici fiscal-bugetare conforme cu recomandarea Consiliului din 3 aprilie 2020 şi 

să ia totodată toate măsurile necesare pentru combaterea, în mod eficace, a pandemiei, 

susţinerea economiei şi sprijinirea redresării viitoare;  

- să evite adoptarea unor măsuri permanente, ce ar pune în pericol sustenabilitatea 

finanţelor publice;  

- să consolideze rezilienţa sistemului de sănătate, inclusiv în ceea ce priveşte personalul 

medical şi produsele medicale, şi să îmbunătăţească accesul la serviciile de sănătate; 

- să ofere soluţii adecvate de substituţie a veniturilor şi să extindă măsurile de protecţie 

socială şi accesul la serviciile esenţiale pentru toţi; 

- să atenueze impactul crizei asupra ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea unor formule 

flexibile de lucru şi a unor măsuri de activare; 

- să consolideze competenţele şi învăţarea digitală şi să asigure accesul egal la educaţie; 

- să asigure sprijin sub formă de lichidităţi pentru economie, de care să beneficieze 

întreprinderile şi gospodăriile, în special întreprinderile mici şi mijlocii şi lucrătorii 

independenţi; - să avanseze finanţarea proiectelor de investiţii publice mature şi să 

promoveze investiţiile private pentru a favoriza redresarea economică;  

- să direcţioneze cu prioritate investiţiile către  tranziţia ecologică şi digitală, în special către 

transportul durabil, infrastructura de servicii digitale, producţia şi utilizarea energiei în mod 

nepoluant şi eficient, precum şi către infrastructura de mediu, inclusiv în regiunile miniere; 

- să îmbunătăţească eficacitatea şi calitatea administraţiei publice, precum şi previzibilitatea 

procesului decizional, inclusiv printr-o implicare adecvată a partenerilor sociali. 

Recomandările sunt structurate pe două obiective: pe termen scurt, atenuarea 

consecinţelor socioeconomice negative grave ale pandemiei cauzate de coronavirus; pe 

termen scurt către mediu, obţinerea unei creşteri durabile şi favorabile incluziunii, care să 

faciliteze tranziţia verde şi transformarea digitală. 

 

Reorientarea pachetului semestrului european:: 
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Strategia anuală privind creşterea durabilă a prezentat, în linii mari, strategia 

Comisiei în materie de creştere, ce are la bază promovarea unei durabilităţi competitive şi 

urmăreşte edificarea unei economii care să se afle în serviciul cetăţenilor şi să fie benefică 

pentru planetă. Criza cauzată de pandemie evidenţiază, în continuare, importanţa capitală a 

acestei strategii. Recomandările abordează cele patru dimensiuni ale durabilităţii 

competitive şi, anume, stabilitatea, echitatea, durabilitatea mediului şi competitivitatea, şi 

pun un accent deosebit pe sănătate. De asemenea, recomandările reflectă angajamentul 

Comisiei de a include obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizaţiei Naţiunilor Unite în 

semestrul european, deoarece acestea oferă un cadru integrat, ce înglobează preocupările 

legate de sănătatea publică şi de aspectele sociale, de mediu şi economice. 

Recomandările vizează aspecte precum investiţiile în sănătatea publică şi în 

rezilienţa sectorului sănătăţii, menţinerea ocupării forţei de muncă prin scheme de sprijin 

pentru venit, în beneficiul lucrătorilor afectaţi, investiţiile în oameni şi competenţe, 

sprijinirea sectorului corporativ (în special a întreprinderilor mici şi mijlocii) şi luarea de 

măsuri împotriva planificării fiscale agresive şi a spălării banilor. Redresarea trebuie să fie 

însoţită de investiţii, astfel încât să poată remodela economia UE, confruntată cu tranziţia 

digitală şi cea verde. 

Anul acesta, recomandările bugetare specifice fiecărei ţări sunt calitative, abătându-

se de la cerinţele ce s-ar aplica în mod normal în acest domeniu. Recomandările ţin seama de 

activarea clauzei derogatorii generale, propunând statelor membre să ia toate măsurile 

necesare pentru combaterea eficace a pandemiei, susţinerea economiei şi sprijinirea 

redresării. Atunci când condiţiile economice vor permite acest lucru, ar trebui ca politicile 

bugetare să urmărească obţinerea unor poziţii bugetare prudente pe termen mediu şi 

asigurarea sustenabilităţii datoriei, precum şi intensificarea concomitentă a investiţiilor. 

 

Monitorizarea evoluţiilor bugetare: 

 

Comisia a adoptat, de asemenea, rapoarte în temeiul articolului 126 alineatul (3) din 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pentru toate statele membre în afară de 

România, care este deja inclusă în componenta corectivă a pactului. 

Comisia are obligaţia de a elabora aceste rapoarte pentru statele membre care şi-au 

exprimat intenţia, din motive legate de coronavirus, de a încălca pragul de deficit de 3% în 

2020 sau cu privire la care Comisia estimează că vor încălca acest prag. Rapoartele pentru 

Franţa, Belgia, Cipru, Grecia, Italia şi Spania evaluează, în plus, gradul în care aceste state 

membre au respectat criteriul datoriei în 2019, pe baza datelor confirmate şi validate de 

Eurostat. 

Aceste rapoarte iau în considerare impactul pandemiei cauzate de coronavirus 

asupra finanţelor publice naţionale. Având în vedere incertitudinea excepţională legată de 

impactul macroeconomic şi fiscal de proporţii al pandemiei, Comisia consideră că, în acest 

stadiu, nu ar trebui luată o decizie cu privire la aplicarea procedurii de deficit excesiv, în 

cazul statelor membre. 

 

Următoarele etape: 
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Un răspuns economic coordonat la nivel european este esenţial pentru relansarea 

activităţii economice, pentru reducerea prejudiciilor cauzate structurii economice şi sociale 

şi pentru diminuarea divergenţelor şi a dezechilibrelor. Prin urmare, semestrul european 

pentru coordonarea politicilor economice şi de ocupare a forţei de muncă constituie un 

element esenţial al strategiei de redresare. În acest context, Comisia invită Consiliul să 

adopte recomandările specifice fiecărei ţări şi solicită statelor membre să le pună în aplicare 

integral şi în timp util. 

Comisia a adoptat cel de Al şaselea raport privind o supraveghere mai strictă pentru 

Grecia. Raportul concluzionează că, având în vedere circumstanţele extraordinare apărute în 

urma pandemiei cauzate de coronavirus, Grecia a luat măsurile necesare pentru a-şi 

îndeplini angajamentele sale specifice în materie de reforme. Comisia a adoptat, de 

asemenea, rapoartele privind supravegherea ulterioară aplicării programului pentru Spania 

şi Cipru. 

 

8. Consolidarea rezilienţei Europei: combaterea declinului biodiversităţii şi 

construirea unui sistem alimentar sănătos şi durabil 

Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie cuprinzătoare privind biodiversitatea, 

pentru readucerea naturii în viaţa noastră, precum şi strategia „De la fermă la consumator”, 

pentru asigurarea unui sistem alimentar echitabil, sănătos şi ecologic. Cele două strategii se 

consolidează reciproc, reunind natura, fermierii, întreprinderile şi consumatorii pentru a 

crea împreună un viitor durabil şi competitiv. 

În conformitate cu Pactul verde european, acestea propun acţiuni şi angajamente 

ambiţioase ale UE, pentru combaterea declinului biodiversităţii în Europa şi în întreaga lume 

şi pentru transformarea sistemelor noastre alimentare în standarde mondiale, pentru 

durabilitatea competitivă, protecţia sănătăţii umane şi planetare, precum şi pentru 

mijloacele de subzistenţă ale tuturor actorilor din lanţul valoric alimentar. Criza provocată 

de pandemia de COVID-19 a demonstrat cât de vulnerabili ne face accentuarea declinului 

biodiversităţii şi cât de esenţială este pentru societatea noastră buna funcţionare a 

sistemului alimentar. Cele două strategii le acordă cetăţenilor o poziţie centrală, angajându-

se să sporească protecţia terenurilor şi a mării, refăcând ecosistemele degradate şi conferind 

UE un rol de lider pe scena internaţională, atât în ceea ce priveşte protecţia biodiversităţii, 

cât şi construirea unui lanţ alimentar durabil. 

Noua strategie privind biodiversitatea abordează factorii-cheie ai declinului 

biodiversităţii, cum ar fi utilizarea nesustenabilă a terenurilor şi a mării, supraexploatarea 

resurselor naturale, poluarea şi speciile alogene invazive. Adoptată în plină pandemie de 

COVID-19, strategia este un element central al planului de redresare al UE, fundamental 

pentru prevenirea apariţiei unor epidemii viitoare şi consolidarea rezilienţei la acestea, 

precum şi pentru oferirea unor oportunităţi imediate de afaceri şi de investiţii pentru 

relansarea economiei UE. Aceasta urmăreşte, de asemenea, să integreze consideraţiile legate 

de biodiversitate în strategia globală de creştere economică a UE. Strategia propune, printre 

altele, stabilirea unor obiective obligatorii pentru refacerea ecosistemelor şi a râurilor 

deteriorate, îmbunătăţirea sănătăţii habitatelor şi a speciilor protejate din UE, readucerea 

polenizatorilor pe terenurile agricole, reducerea poluării, „înverzirea” oraşelor noastre, 

consolidarea agriculturii ecologice şi a altor practici agricole favorabile biodiversităţii şi 

îmbunătăţirea sănătăţii pădurilor europene. Strategia prezintă măsuri concrete, pentru 
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repunerea biodiversităţii Europei pe calea redresării, până în 2030, inclusiv transformarea a 

cel puţin 30% din terenurile şi mările Europei în zone protejate gestionate eficient şi, pentru 

cel puţin 10% din suprafaţa agricolă, revenirea la elemente de peisaj bogate în diversitate. 

Acţiunile prevăzute în domeniul protecţiei, utilizării durabile şi refacerii naturii vor 

aduce beneficii economice comunităţilor locale, creând locuri de muncă şi creştere durabile. 

Va fi deblocată o finanţare în valoare de 20 mld EUR/an pentru biodiversitate prin diverse 

surse, inclusiv fonduri UE şi finanţare naţională şi privată. 

Strategia „De la fermă la consumator” va permite tranziţia către un sistem alimentar 

durabil al UE, ce protejează securitatea alimentară şi asigură accesul la o alimentaţie 

sănătoasă, produsă de o planetă sănătoasă. Strategia menţionată va reduce amprenta de 

mediu şi climatică a sistemului alimentar al UE şi va consolida rezilienţa acestuia, protejând 

sănătatea cetăţenilor şi asigurând subzistenţa operatorilor economici. Strategia stabileşte 

obiective concrete de transformare a sistemului alimentar al UE, inclusiv o reducere cu 50% 

a utilizării şi a riscului pesticidelor, o reducere cu cel puţin 20% a utilizării îngrăşămintelor, 

o reducere cu 50% a vânzărilor de antimicrobiene utilizate pentru animalele de fermă şi 

acvacultură, precum şi atingerea obiectivului de a consacra 25% din terenurile agricole 

agriculturii ecologice. De asemenea, aceasta propune măsuri ambiţioase pentru garantarea 

unei opţiuni sănătoase, care este şi cea mai uşor accesibilă pentru cetăţenii UE, inclusiv 

îmbunătăţirea etichetării pentru a răspunde mai bine nevoilor consumatorilor, în materie de 

informare cu privire la alimentele sănătoase şi durabile. 

Fermierii europeni, pescarii şi producătorii din domeniul acvaculturii joacă un rol 

esenţial în tranziţia către un sistem alimentar mai echitabil şi mai durabil. Aceştia vor 

beneficia de sprijin din partea politicii agricole comune şi a politicii comune în domeniul 

pescuitului, prin intermediul unor noi fluxuri de finanţare şi al programelor ecologice, în 

vederea adoptării unor practici durabile. Durabilitatea ca marcă a Europei va deschide noi 

oportunităţi de afaceri şi va diversifica sursele de venit pentru fermierii şi pescarii europeni. 

În calitate de părţi fundamentale ale Pactului verde european, cele două strategii vor 

sprijini, de asemenea, redresarea economică. În contextul pandemiei de coronavirus, ele 

urmăresc să consolideze rezilienţa societăţilor noastre la viitoarele pandemii şi ameninţări 

precum impactul asupra climei, incendiile forestiere, insecuritatea alimentară sau focarele 

de boală, inclusiv prin sprijinirea unor practici mai durabile pentru agricultură, pescuit şi 

acvacultură şi prin abordarea protecţiei speciilor sălbatice de faună şi floră şi a comerţului 

ilegal cu acestea. 

Strategiile conţin, de asemenea, importante elemente internaţionale. Strategia 

privind biodiversitatea reafirmă hotărârea UE de a oferi un exemplu pentru a face faţă crizei 

biodiversităţii la nivel mondial. Comisia încearcă să mobilizeze toate instrumentele de 

acţiune externă şi parteneriatele internaţionale, pentru a contribui la elaborarea unui nou 

cadru ambiţios al ONU privind biodiversitatea la nivel mondial în cadrul Conferinţei părţilor 

la Convenţia privind diversitatea biologică din 2021. Strategia „De la fermă la consumator” 

vizează promovarea unei tranziţii mondiale către sisteme alimentare durabile, în strânsă 

cooperare cu partenerii săi internaţionali. 

Vicepreşedintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a 

declarat: „Criza provocată de coronavirus ne-a arătat cât suntem de vulnerabili şi cât de 

important este să restabilim echilibrul dintre activitatea umană şi natură. Schimbările 

climatice şi declinul biodiversităţii reprezintă un pericol clar şi actual pentru umanitate. 

Ocupând o poziţie centrală în cadrul Pactului verde, strategia privind biodiversitatea şi 
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strategia «De la fermă la consumator» preconizează crearea unui nou echilibru mai bun între 

natură, sistemele alimentare şi biodiversitate, pentru a proteja sănătatea şi bunăstarea 

cetăţenilor noştri şi, în acelaşi timp, pentru a spori competitivitatea şi rezilienţa UE. Aceste 

strategii reprezintă o componentă fundamentală a amplului proces de tranziţie pe care îl 

lansăm.” 

 

9. UE alocă încă 50 mil EUR pentru ajutorul umanitar 

Comisia Europeană a anunţat că alocă o sumă suplimentară în valoare de 50 mil EUR, 

pentru a răspunde creşterii dramatice a nevoilor umanitare, apărute la nivel mondial, ca 

urmare a pandemiei de COVID-19. Aceste noi fonduri sunt puse la dispoziţie în urma 

apelurilor frecvente lansate de organizaţiile umanitare, inclusiv de UN Global Appeal. 

Janez Lenarčič, comisarul pentru gestionarea crizelor, a declarat: „Pandemia de 

COVID-19 generează o criză umanitară de foarte mare amploare, în unele dintre cele mai 

fragile ţări din lume. Pandemia ameninţă securitatea alimentară în ţările în care sistemele de 

sănătate publică erau deja precare înainte de declanşarea acestei noi crize. Trebuie să 

acţionăm acum, astfel încât toate regiunile lumii să fie protejate. Acest demers este în interesul 

nostru comun. Şi este esenţial ca actorii din domeniul umanitar să se bucure în continuare de 

libertate de acces pentru a-şi putea desfăşura activităţile prin care contribuie la salvarea de 

vieţi omeneşti.” 

Noile fonduri vor contribui la sprijinirea persoanelor vulnerabile, care se confruntă 

cu crize umanitare de mare amploare, în special în regiunea Sahel şi a Lacului Ciad, în 

Republica Centrafricană, în regiunea Marilor Lacuri din Africa, în Africa de Est, Siria, Yemen, 

Palestina şi Venezuela, precum şi la sprijinirea populaţiei rohingya. Noile fonduri vor 

contribui la asigurarea accesului la servicii de sănătate, la echipamente de protecţie, apă şi 

salubritate. Finanţarea va fi canalizată prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale, al 

organizaţiilor internaţionale, al agenţiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al Societăţilor de 

Cruce Roşie şi Semilună Roşie. 

 

10. Comisia salută orientările ECDC privind supravegherea, în contextul COVID-19, 

în unităţile de îngrijire pe termen lung din UE 

Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) a publicat orientări 

adresate statelor membre privind dezvoltarea de mijloace de supraveghere, pentru COVID-

19, în unităţile de îngrijire pe termen lung. Acestea se succed schimburilor de opinii la nivel 

înalt dintre vicepreşedinta Dubravka Šuica, comisarii Stella Kyriakides, Nicolas Schmit şi 

Helena Dalli şi reprezentanţi ai furnizorilor şi ai beneficiarilor de servicii sociale, cu privire 

la situaţia deosebit de dificilă a acestora. 

Persoanele cu vârste de cel puţin 65 de ani, în special cele cu probleme de sănătate 

preexistente şi persoanele cu handicap, sunt afectate în mod disproporţionat de COVID-19. 

De exemplu, în multe state membre ale UE, numărul de decese asociate infectării cu COVID-

19 înregistrate în centrele de îngrijire pe termen lung reprezintă 30-60% din numărul total 

de decese provocate de COVID-19. Acest fenomen necesită atenţie, pentru a proteja 

sănătatea şi securitatea acestor grupuri vulnerabile, dar şi sănătatea şi securitatea 

angajaţilor din centrele de îngrijire pe termen lung, care sunt deosebit de expuşi. 



14 

 

Sănătatea şi siguranţa acestora sunt, de asemenea, extrem de importante nu numai 

pentru propria lor protecţie, ci şi pentru a contribui la prevenirea răspândirii noului 

coronavirus şi la îmbunătăţirea asistenţei în general. În acest context, abordarea în ceea ce 

priveşte testarea şi raportarea joacă un rol crucial în protejarea furnizorilor şi a 

beneficiarilor de servicii de îngrijire pe termen lung. 

 

11.  Coronavirusul: un proiect de cercetare finanţat de UE aduce o nouă 

diagnosticare rapidă pe piaţă 

 

Unul dintre cele 18 proiecte selectate recent pentru a primi finanţare în valoare de 

48,2 mil EUR din programul Orizont 2020, în scopul dezvoltării de metode de diagnosticare, 

de tratamente şi vaccinuri, precum şi pentru gândirea unor acţiuni de pregătire în lupta 

împotriva epidemiei de coronavirus a obţinut deja rezultate pozitive. Cercetătorii implicaţi 

în proiectul „HG nCoV19 test” au obţinut aprobarea pentru introducerea pe piaţă a unei noi 

modalităţi de diagnosticare rapidă a COVID-19, la locul acordării asistenţei medicale. 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, a 

declarat: „Este un exemplu extraordinar a ceea ce înseamnă cercetarea la nivelul UE în 

acţiune. E încurajator să constat că aceşti cercetători s-au ridicat la nivelul provocării, au 

dezvoltat atât de rapid acest nou sistem de diagnosticare şi au îndeplinit unul dintre 

obiectivele primului nostru apel în situaţia de urgenţă. Este esenţial să se diagnosticheze mai 

rapid şi cu mai multă precizie coronavirusul, deoarece astfel se reduce riscul răspândirii în 

continuare a acestuia.” 

Reunind organizaţii publice şi private din Irlanda, Italia, Regatul Unit şi China, 

proiectul „HG nCoV19 test” a dezvoltat un nou sistem portabil de diagnosticare, pentru 

detectarea infecţiei virale, ce oferă rezultate precise şi fiabile, în 30 de minute. 

HiberGene, compania irlandeză care coordonează proiectul, a anunţat că a obţinut 

marcajul CE necesar pentru introducerea pe piaţă a dispozitivelor medicale. UE sprijină 

societatea HiberGene încă din iulie 2000, iar sprijinul acordat acestui proiect specific se 

ridică la 930 000 EUR. Comisia s-a aflat în fruntea demersurilor de sprijinire a cercetării şi 

inovării şi de coordonare a eforturilor de cercetare la nivel european şi mondial, încă de la 

începutul pandemiei. 

Pe 4 mai, Comisia s-a angajat să doneze un total de 1,4 mld EUR, în cadrul 

evenimentului de atragere de fonduri intitulat Răspunsul mondial la coronavirus, din care 1 

mil EUR se alocă prin Orizont 2020, programul de cercetare şi inovare al UE, în scopul 

creării de vaccinuri, noi tratamente şi noi metode de diagnosticare, pentru a preveni 

răspândirea noului coronavirus. Din ianuarie 2020, s-au mobilizat deja 474 mil EUR, în 

cadrul programului Orizont 2020, pentru combaterea epidemiei de coronavirus. 

 

12.  UE acordă aproape 49 mil EUR, pentru stimularea inovării în domeniul 

securităţii cibernetice şi al sistemelor de protecţie a vieţii private 

Comisia a anunţat că va angaja aproape 41 mil EUR, prin intermediul programului 

Orizont 2020, programul de cercetare şi inovare al UE, pentru a sprijini 9 proiecte ce vizează 

găsirea de soluţii inovatoare în materie de securitate cibernetică şi de protecţie a vieţii 

private. 
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Cinci dintre aceste noi proiecte se vor concentra pe soluţii de securitate cibernetică şi 

de protecţie a vieţii private, destinate cetăţenilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-

uri). Celelalte patru proiecte vor contribui la îmbunătăţirea unor sisteme de securitate 

critice, cum ar fi infrastructurile de sănătate şi sistemele de transport multimodal. În plus, 

21 de proiecte vor fi finanţate prin Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), 

programul european pentru reţele şi infrastructuri, care acoperă şi sectorul digital. 

Cu un total de 7,6 mil EUR, aceste din urmă proiecte vor consolida capacitatea UE în 

materie de securitate cibernetică, pentru ca aceasta să fie mai bine pregătită şi să 

contracareze mai eficient ameninţările şi incidentele cibernetice. De exemplu, trei spitale din 

Croaţia şi Letonia îşi vor spori gradul de pregătire, prin implementarea unor îmbunătăţiri 

tehnice şi organizatorice, iar în Italia va fi înfiinţat un centru de schimb de informaţii şi de 

analiză (ISAC) pentru sectorul aviaţiei. 

Sprijinul pentru noile proiecte face parte din angajamentul UE de a construi o cultură 

şi capacităţi solide de securitate cibernetică, pentru a rezista şi a răspunde la viitoarele 

ameninţări şi atacuri cibernetice. Mai multe informaţii cu privire la acţiunile UE de 

consolidare a capacităţilor de securitate cibernetică, inclusiv în ceea ce priveşte reţelele 5G, 

sunt disponibile în cadrul acestui set de întrebări şi răspunsuri. Informaţii despre proiectele 

din domeniul securităţii cibernetice finanţate de UE sunt disponibile aici, iar pentru noi 

oportunităţi de finanţare, a se vedea actualul program Orizont 2020 şi viitoarele cereri de 

propuneri din cadrul MIE privind securitatea, securitatea digitală, inteligenţa artificială şi 

protecţia infrastructurilor. 
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