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Direcția pentru Uniunea Europeană  

 

FIȘĂ DE INFORMARE  

(din proprie inițiativă) 
 

Răspunsul economic coordonat al Uniunii Europene la epidemia de COVID-19 

 

I. Context 

 

Criza provocată de virusul Covid-19 constituie o situație de urgență fără precedent în 

materie de sănătate în interiorul UE și reprezintă o amenințare gravă la nivel mondial. 

Responsabilitatea luării măsurilor potrivite în materie de sănătate revine în principal statelor 

membre.  

 

Dincolo de presiunea exercitată asupra sistemelor de sănătate, de impactul social deosebit 

de important, epidemia reprezintă și un șoc economic major pentru UE, întrucât determină 

perturbarea lanțurilor de aprovizionare mondiale și volatilitatea piețelor financiare, afectează 

cererea consumatorilor și are un impact negativ în mai multe sectoare-cheie. Situația actuală 

necesită solidaritate și coordonare la nivelul UE, precum și o abordare comună coerentă. 

 

Răspunsul UE la epidemia de Covid-19 se axează pe patru priorități: (1) limitarea 

răspândirii virusului, (2) asigurarea furnizării de echipamente medicale, (3) promovarea 

cercetării pentru tratamente și vaccinuri, (4) sprijinirea locurilor de muncă, a întreprinderilor 

și a economiei. De asemenea, UE ajută cetățenii săi blocați în țări terțe pentru a se repatria.  

 

II. Prezentarea propunerii Comisiei Europene
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Încă de la începutul epidemiei de Covid-19, Comisia Europeană a prezentat o serie de 

măsuri destinate să ajute cetățenii europeni și să atenueze consecințele socio-economice 

generate de această criză în UE, care vizează în special : 

- integritatea pieței unice, respectiv menținerea lanțurilor valorice de producție și 

distribuție, pentru a fi capabile să asigure aprovizionarea sistemelor de sănătate cu 

bunurile necesare 

- sprijinirea cetățenilor prin protejarea veniturilor și a locurilor de muncă  

- sprijinirea întreprinderilor, în special a IMM-urilor 

- asigurarea lichidității sectorului financiar și contracararea unei eventuale recesiuni prin 

acțiuni la toate nivelurile 

- asigurarea unui cadru care să permită statelor membre să acționeze hotărât și coordonat 

- pregătirea unei redresări rapide în urma acestui șoc economic 
 

1. Consecințele socio-economice 

 

Șocul economic cauzat de epidemia de Covid-19 afectează economia UE prin diverse căi: 

contracția inițială a Chinei în primul trimestru al anului 2020, șocuri la nivelul ofertei (prin 

perturbarea lanțurilor de aprovizionare și absența de la locul de muncă) și la nivelul cererii 

(prin scăderea cererii de consum și incertitudine în privința investițiilor), sau prin deficitul de 

lichidități cu care se confruntă întreprinderile. 

                                                           
1
 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Cconsiliul European, Consiliu, Banca Centrală 

Europeană, Banca Europeanî de Investiții și Eurogrup - Răspunsul economic coordonat la epidemia de COVID-
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Deși șocul va fi temporar, amploarea sa trebuie diminuată pentru a nu produce daune 

permanente economiilor europene. În prezent, sectoarele cele mai afectate sunt sănătatea, 

turismul și transporturile (în special cel aerian), dar și piețele financiare mondiale. 

 

Analiza de impact efectuată de Comisia Europeană arată că amploarea impactului 

economic va depinde în special de capacitatea autorităților de a acționa rapid pentru a preveni 

răspândirea virusului. De asemenea, se estimează că, în timp, toate statele membre vor fi 

afectate în aceeași măsură și că impactul direct, prin toate canalele, va reduce creșterea PIB-

ului real în 2020 cu 2,5 % în comparație cu scenariul în care nu ar exista nicio epidemie. O 

bună organizare a pieței globale în privința aprovizionării cu produse critice este singura 

modalitate de a preveni lipsa de resurse, fenomen ce necesită un răspuns la nivel european, 

pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a pieței interne și evitarea obstacolelor 

nejustificate.  

 

Comisia analizează nevoile și capacitățile de producție necesare în Europa, se asigură că 

sunt  disponibile echipamente de protecție și medicamente acolo unde este nevoie, iar în caz 

de  deficit, acestea sunt rezervate pe piață și direcționate pentru a răspunde necesităților. 

Orice măsură națională restrictivă
2
 planificată care restricționează accesul la echipamentele 

medicale și individuale de protecție trebuie comunicată Comisiei, care informează celelalte 

state membre, pentru a permite formularea de observații.   

 
2. Asigurarea solidarității pe piața unică 

 

Solidaritatea și coordonarea sunt esențiale pentru asigurarea bunurilor necesare atenuării 

riscurilor în această perioadă. Astfel, Comisia acționează pentru: 

- oferirea de orientări statelor membre pentru a preîntâmpina luarea de măsuri unilaterale 

care ar restricționa libera circulație a bunurilor esențiale din domeniul asistenței medicale 

și instituirea unor mecanisme de control adecvate pentru a asigura securitatea 

aprovizionării 

- lansarea unei proceduri comune accelerate de achiziții publice pentru echipamentele de 

protecție (primele achiziții ar putea fi realizate în luna aprilie a.c.) 

- formularea de recomandări privind evaluarea conformității și procedurile de supraveghere 

a pieței (de exemplu măștile de unică folosință, chiar dacă nu poartă marcajul CE, ele 

trebuie să respecte standardele de sănătate și siguranță ale UE) 

- colectarea de informații fiabile referitoare la furnizarea de echipamente de protecție, 

solicitând săptămânal informații statelor membre cu privire la stocul de echipamente, 

capacitatea de producție disponibilă în teritoriu și anticiparea nevoilor 

- discuții cu industria de profil privind reconvertirea societăților din sectorul textilelor 

pentru a produce echipamente de protecție 

 

2.1.Furnizarea de echipamente medicale 

 

Comisia Europeană colaborează cu statele sale membre pentru a asigura furnizarea de 

echipamente individuale de protecție și de materiale medicale în întreaga Europă, prin: 

- asigurarea de căi prioritare pentru a facilita libera circulație a mărfurilor și a 

persoanelor care trebuie să treacă frontierele 

- standarde europene armonizate și disponibile în mod liber pentru materialele medicale, 

pentru a facilita creșterea producției 

- exporturi reglementate de echipamente individuale de protecție din UE pentru a asigura 

aprovizionarea în toate statele membre 

                                                           
2
 Articolul 35 (TFUE) interzice restricțiile naționale la export; statele membre pot lua măsuri justificate pe 

motive de „protecție a sănătății și a vieții persoanelor”, în conformitate cu articolul 36; măsurile individuale 

trebuie să respecte principiul proporționalității (să fie adecvate, necesare și proporționale atingerii obiectivului 

urmărit). 
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În plus, în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii, UE: 

- coordonează deplasarea de echipe medicale în zonele cele mai afectate 

- facilitează aprovizionarea cu echipamente de protecție suplimentare (ex. măști medicale) 

- activează Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență  

- creează noi rezerve europene comune de echipamente de urgență (ventilatoare, măști de 

protecție, materiale de laborator) pentru ajutorarea statelor membre aflate în dificultate 

 
2.2. Transport 

 

Epidemia de COVID-19 are un impact major asupra sistemelor europene de transport, 

lanțurile de aprovizionare și fluxurile de bunuri fiind întrerupte sau perturbate (prin 

introducerea unor interdicții la frontierele terestre sau de restricțiile impuse conducătorilor 

auto), producând daune economice semnificative. Pentru atenuarea consecințelor, Comisia 

propune: 

- o legislație specifică ce va excepta temporar companiile aeriene de la obligația de 

utilizare a sloturilor orare în temeiul legislației UE, măsură ce va permite companiilor 

aeriene să-și ajusteze capacitatea în funcție de cererea scăzută cauzată de epidemie; 

derogarea va acoperi perioada 1 martie - 30 iunie 2020 și poate fi prelungită în caz de 

nevoie 

- colaborează cu statele membre privind modalitățile de asigurare a continuității 

economice, garantând fluxul de mărfuri și lanțul de aprovizionare, asigurând călătoriile 

esențiale, precum și funcționarea pieței interne și siguranța transporturilor 

- Menținerea cailor de navigație maritimă neîntrerupte, ținând cont de faptul că două treimi 

din mărfuri sosesc în interiorul UE pe mare, iar o treime din comerțul intracomunitar se 

face prin intermediul navelor. 

 
2.3.Turism 

 

Industria turismului este cea mai grav afectată, confruntându-se cu o reducere 

considerabilă a numărului de sosiri internaționale, cu încetinirea deplasărilor naționale și 

intracomunitare datorită măsurilor de siguranță preventive adoptate la nivel național și/sau 

regional și a reticenței cetățenilor de a călători. Comisia colaborează cu statele membre, cu 

autoritățile internaționale și cu principalele asociații profesionale din UE pentru: 

- monitorizarea situației și coordonarea măsurilor de sprijin 

- efectuarea de schimburi de informații și evaluarea în timp real a impactului resimțit, în 

scopul de a sprijini Echipa europeană de răspuns la coronavirus 

- punerea la dispoziția acestui sector și a statelor membre o analiză juridică privind 

aplicarea Directivei privind pachetele de servicii pentru călătorii 

- adoptarea de măsuri de sprijin sub formă de lichidități pentru salvarea IMM-urilor grav 

afectate, în special în statele membre în care turismul contribuie în mod semnificativ la 

economiile naționale 

 
3. Mobilizarea bugetului UE și a Grupului Băncii Europene de Investiții 

 

3.1. Măsuri privind lichiditatea 

 

În completarea măsurilor luate la nivel național, bugetul UE va mobiliza instrumentele de 

care dispune pentru a oferi un ajutor rapid cu lichidități IMM-urilor grav afectate. În 

următoarea perioadă vor fi oferite: 

- suma de 1 miliard de euro, care va fi redirecționată de la bugetul UE ca garanție pentru 

Fondul European de Investiții pentru a stimula băncile să furnizeze lichidități IMM-urilor 

și întreprinderilor cu capitalizare medie 
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- o finanțare a cel puțin 100.000 de IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie din 

Europa cu suma de aproximativ 8 miliarde de euro 

- posibilitatea amânării plăților debitorilor afectați de criză 

- permiterea guvernelor naționale să ofere sprijin băncilor, sub formă de garanții de stat, 

dacă acestea se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește accesul la lichidități 

 
3.2. Atenuarea impactului asupra ocupării forței de muncă 

 

Comisia Europeană vizează sprijinirea statele membre prin: 

- promovarea programelor de șomaj parțial, de perfecționare și de reconversie profesională 

- propuneri legislative privind un sistem european de reasigurare de șomaj 

- mobilizarea Fondului social european destinat sprijinirii lucrătorilor și a asistenței 

medicale 

- mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare cu scopul de a sprijini lucrătorii 

disponibilizați și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă (suma disponibilă în 

2020 se ridică la 179 de milioane euro) 
 

3.3. Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus 

 

În cadrul acestei noi inițiative, Comisia propune: 

- 37 de miliarde de euro de la bugetul UE disponibili pentru sprijinirea sistemelor de 

sănătate, a IMM-urilor și a piețelor forței de muncă  

- până la 28 de miliarde de euro sub formă de fonduri structurale din pachetele financiare 

naționale pentru perioada 2014-2020, încă nealocate unor proiecte, sunt eligibile  

- până la 800 de milioane de euro din Fondul de solidaritate al UE sunt direcționate către 

țările cel mai puternic afectate, prin extinderea domeniului de aplicare al fondului 

 

4. Ajutoare de stat 

 

Principalul răspuns la actuala criză provocată de Covid-19 va proveni de la bugetele 

naționale ale statelor membre. Sprijinul financiar din partea UE sau din fondurile naționale 

acordate serviciilor de sănătate, serviciilor publice în general, cetățenilor sau întreprinderilor 

în această situație de criză nu intră sub incidența controlului ajutoarelor de stat și pot fi luate 

fără a fi necesară aprobarea Comisiei în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, 

respectiv: 

- normele UE privind ajutoarele de stat, bazate pe articolul 107 alineatul (3) litera (c) din 

TFUE, permit statelor membre să răspundă nevoilor acute de lichidități și să sprijine 

întreprinderile care se confruntă cu riscul falimentului din cauza epidemiei de Covid-19; 

- articolul 107 alineatul (2) litera (b) din TFUE permite statelor membre să despăgubească 

întreprinderi sau sectoare (sub formă de scheme) pentru daunele cauzate în mod direct de 

evenimente excepționale, cum ar fi cele cauzate de epidemia de Covid-19; 

- această măsură poate fi completată de o varietate de măsuri suplimentare, cum ar fi cele 

adoptate în temeiul Regulamentului de minimis și al Regulamentului general de exceptare 

pe categorii de ajutoare, care pot fi, de asemenea, instituite imediat de statele membre 

 

5. Utilizarea integrală a flexibilității cadrului bugetar european 

 

Această măsură este necesară pentru a permite aplicarea de măsuri adecvate limitării 

epidemiei și pentru atenuarea efectelor socio-economice negative. În acest sens Comisia: 

- va permite aprobarea unor cheltuieli excepționale, cum ar fi cele cu asistența medicală și 

a unor măsuri de sprijin specifice pentru întreprinderi și lucrători 

- va recomanda ajustarea eforturilor bugetare solicitate de statele membre în caz de creștere 

negativă sau scăderi semnificative de activitate 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3A0802_2
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html
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- va propune activarea de către Consiliu a clauzei derogatorii generale capabilă să permită 

un sprijin semnificativ în cadrul politicii bugetare, și suspendarea, în caz de recesiune 

economică gravă, a ajustării bugetare recomandată de Consiliu  

 

III. Principalele măsuri luate la nivelul UE ca răspuns la epidemia de Covid-19 

 

Comisia Europeană 
 

 Sprijin pentru întreprinderi și protecția locurilor de muncă 

- La 2 aprilie, Comisia Europeană a lansat o inițiativă temporară menită să protejeze 

locurile de muncă și lucrătorii afectați de epidemia cauzată de coronavirus - SURE 

(Support mitigating Unemployment Risks in Emergency) – sprijin pentru atenuarea 

riscurilor de șomaj în situație de urgență. 

- La 6 aprilie, Comisia a anunțat că în cursul lunii aprilie va fi pusă la dispoziția IMM-

urilor din interiorul UE o asistență financiară imediată, în valoare de 8 miliarde de euro. 

Comisia a deblocat 1 miliard de euro din Fondul european pentru investiții strategice, ce 

vor servi drept garanție pentru Fondul European de Investiții și vor încuraja băncile și alți 

creditori să ofere lichidități pentru cel puțin 100.000 de IMM-uri europene. 

 

 Asigurarea aprovizionării cu alimente esențiale 

- Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) oferă 

asistență, inclusiv alimente, îmbrăcăminte și alte articole esențiale de uz personal 

(încălțăminte, săpun, șampon etc.) pentru persoanele cele mai nevoiașe. 

- La 17 martie, Comisia Europeană a prelungit până la 15 iunie 2020 termenul-

limită pentru depunerea cererilor de sprijin din cadrul politicii agricole comune, oferindu-

le astfel fermierilor mai multă flexibilitate.  

- Pescuitul și acvacultura sunt eligibile pentru sprijin prin noul Cadru temporar pentru 

ajutoarele de stat, prin Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus și prin Fondul 

european pentru pescuit și afaceri maritime. 

 

 Protejarea tehnologiilor și a activelor esențiale europene 

- La 26 martie, Comisia a emis orientări statelor membre privind investițiile străine directe, 

încurajându-le să examineze investițiile din afara UE, în special în domenii precum 

cercetarea medicală, biotehnologia și infrastructurile 

- La 25 martie a fost adoptat un regulament privind examinarea investițiilor străine directe; 

în prezent se aplică mecanisme naționale de examinare a investițiilor străine directe în 14 

state membre. 

 

 Suspendarea temporară a taxelor vamale și a TVA-ului la importuri 

- Comisia a decis să aprobe cererile din partea tuturor statelor membre și a Regatului Unit 

de a renunța temporar la taxele vamale și la TVA-ul la importul de dispozitive medicale și 

de echipamente de protecție din țări terțe.  

- Comisia a publicat orientări punctuale pentru a facilita munca autorităților vamale din 

statele membre și a altor actori relevanți în ceea ce privește aplicarea procedurilor vamale, 

inclusiv pentru dovedirea originii preferențiale a mărfurilor. 

 

 Flexibilitate în cadrul normelor bugetare europene 

 

- La 20 martie, Comisia Europeană a activat, pentru prima dată, clauza derogatorie 

generală a Pactului de stabilitate și creștere, ceea ce permite guvernelor naționale să-și 

sprijine mai bine economiile, prin norme bugetare mai relaxate. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-187811
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_569
https://www.eib.org/en/efsi/what-is-efsi/index.htm
https://www.eif.org/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089
https://ec.europa.eu/info/news/commission-offers-all-member-states-possibility-extend-cap-payments-application-deadline-2020-mar-17_ro
https://ec.europa.eu/info/news/commission-offers-all-member-states-possibility-extend-cap-payments-application-deadline-2020-mar-17_ro
https://ec.europa.eu/fisheries/press/coronavirus-european-commission-helps-member-states-support-local-fishing-and-aquaculture_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_496
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/13032020_-_coronavirus_response_investment_initiative_final_v2_0.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_ro
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_528
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2006
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_575
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/200331-information_note_certificates_en_and_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_499
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_499


6 

 

 Acțiuni legate de ajutoarele de stat 

- La 19 martie, Comisia a adoptat norme privind ajutoarele de stat mai flexibile, pentru a 

atenua șocurile economice și pentru a salva întreprinderile, care completează numeroase 

alte posibilități aflate la dispoziția statelor membre, în conformitate cu normele privind 

ajutoarele de stat prezentate în comunicarea sa inițială din 13 martie 2020 privind un 

răspuns economic coordonat la epidemia cauzată de coronavirus. 

- La 3 aprilie, Comisia a extins cadrul temporar adoptat pe 19 martie 2020, pentru a le 

permite statelor membre să accelereze cercetarea, testarea și fabricarea de produse 

împotriva coronavirusului, pentru a proteja locurile de muncă și pentru a sprijini 

economia afectată de epidemie.  

- La 27 martie, Comisia Europeană a decis să elimine temporar toate țările incluse pe lista 

celor cu riscuri asigurabile pe piața privată prevăzută în Comunicarea privind asigurarea 

creditelor la export pe termen scurt. Modificarea extinde și mai mult flexibilitatea 

introdusă de cadrul temporar al Comisiei privind ajutoarele de stat, oferind posibilitatea 

ca asigurătorii de stat să asigure credite la export pe termen scurt. 
 

 Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus 

- La 13 martie, Comisia Europeană a propus înființarea unei Inițiative pentru investiții ca 

reacție la coronavirus, în valoare de 37 de miliarde EUR, destinată sistemelor medicale, 

IMM-urilor, piețelor muncii și altor segmente vulnerabile 

- La 2 aprilie, Comisia a propus extinderea inițiativei propuse la 13 martie, adăugând 

câteva propuneri punctuale. Noua inițiativă, denumită Inițiativa Plus pentru investiții ca 

reacție la coronavirus permite mobilizarea întregului sprijin neutilizat din fondurile 

structurale (Fondul european de dezvoltare regională și Fondul social european) și 

din Fondul de coeziune pentru atenuarea efectelor crizei. 

 

Banca Centrală Europeană și Banca Europeană de Investiții 

- La 18 martie, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene a anunțat un nou 

program de achiziții de urgență pandemică, cu un pachet financiar de 750 de miliarde de 

euro până la sfârșitul anului 2020, în plus față de cele 120 de miliarde de euro stabilite la 

12 martie.  

- La 16 martie, Grupul Băncii Europene de Investiții a propus un plan de mobilizare a unei 

finanțări de până la 40 de miliarde de euro, bani destinați furnizării de credite-punte, 

amânării plăților debitorilor și altor măsuri menite să reducă constrângerile în materie de 

lichidități și de capital circulant pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie.  

 

Consiliul European și Consiliul 

 

- La 9 aprilie, Eurogrupul s-a întâlnit pentru a elabora un pachet de măsuri de răspuns 

pentru a fi prezentat liderilor UE, în valoare de 500 de miliarde de euro, ce propune trei 

plase de siguranță imediate pentru lucrători, întreprinderi și state membre. 

- La 8 aprilie, Consiliul și-a convenit poziția cu privire la un al doilea pachet de măsuri din 

cadrul Inițiativei Plus de răspuns la coronavirus, care eliberează mai mulți bani din 

fondurile structurale ale UE pentru operațiuni legate de criză. 

- La 30 martie, Consiliul a adoptat măsuri pentru eliberarea imediată a fondurilor de 

coeziune. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_570
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_542
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2012.392.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2012%3A392%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2012.392.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2012%3A392%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_496
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.en.html
https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/04/08/covid-19-council-gives-go-ahead-to-further-use-of-cohesion-resources/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-council-adopts-measures-for-immediate-release-of-funds/
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- La 26 martie, liderii G20 au discutat despre măsuri ce trebuie luate în contextul 

epidemiei, iar membrii Consiliul European au convenit asupra unui răspuns axat pe patru 

priorități. 

- La 24 martie, Eurogrupul a evaluat răspunsul la Covid-19. 

- La 23 martie, miniștrii de finanțe a convenit să relaxeze normele bugetare ale UE în 

contextul impactului negativ al Covid-19. 

- La 18 martie, Consiliul a adoptat poziția sa referitoare la propunerile legislative care vor 

elibera fonduri din bugetul UE 2020 în scopul combaterii efectelor epidemiei de Covid-

19.  

- La 17 martie, membrii Consiliului European au continuat consultările privind măsurile de 

combatere a epidemiei și au convenit să întărească frontierele externe prin aplicarea 

unei restricții temporare a călătoriilor neesențiale către UE, pe o perioadă de 30 de zile. 

- La 6 martie, liderii G7 au discutat despre măsurile ce trebuie luate împotriva crizei 

mondiale, iar Eurogrupul a adoptat o declarație privind răspunsul la nivel de politică 

economică vizând epidemia de Covid-19. 

- La 10 martie, președintele Consiliului European a ținut o videoconferință cu membrii 

Consiliului European pentru a coordona eforturile UE de răspuns la epidemia de Covid-

19, în cadrul căreia au fost identificate principalele priorități de acțiune. 

 

IV.Studii și recomandări de politică utile: 
 

- Covid-19 Fiscal response: What are the options for the EU Council? G. Claeys and G. B. 

Wolff , (martie 2020) 

- Fault lines in fiscal-monetary policy coordination, L. Reichlin (martie 2020) 

- This time is different, D. Gros (martie 2020) 

- Standard & Poor’s Economic Research: Covid-19: The Steepening Cost To The Eurozone And 

U.K. Economies (martie 2020) 

 

V.Site-uri utile: 

- Comisia Europeană: Covid-19 și economie 

- Consiliul European/Consiliul: Epidemia provocată de Covid-19 provocată și răspunsul 

UE 

- BCE și Covid-19 

- BEI și Covid-19 

- Fondul Monetar Internațional: Răspunsuri politice la Covid-19 

- Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică: combaterea coronavirusului 

(Covid-19): contribuția la efortul global 

 

Daniela Șerban 
10 aprilie 2020 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/26/statement-by-president-michel-and-president-von-der-leyen-after-the-g20-video-conference-on-covid-19/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/26/joint-statement-of-the-members-of-the-european-council-26-march-2020/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2020/03/24/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/18/covid-19-council-gives-go-ahead-to-support-from-eu-budget/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/16/remarks-by-president-charles-michel-after-the-g7-leaders-videoconference-on-covid-19/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19-economic-policy-response/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/10/statement-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-on-covid-19/
https://www.bruegel.org/2020/03/esm-credit-lines-corona-bonds-euro-area-treasury-one-off-joint-expenditures-what-are-the-options-for-the-eu-council/
https://www.bruegel.org/2020/03/esm-credit-lines-corona-bonds-euro-area-treasury-one-off-joint-expenditures-what-are-the-options-for-the-eu-council/
https://www.ceps.eu/this-time-is-different/
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200326-economic-research-covid-19-the-steepening-cost-to-the-eurozone-and-u-k-economies-11402420
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200326-economic-research-covid-19-the-steepening-cost-to-the-eurozone-and-u-k-economies-11402420
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_ro
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.ecb.europa.eu/home/search/html/coronavirus.en.html
https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
http://www.oecd.org/coronavirus/en/
http://www.oecd.org/coronavirus/en/

