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

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

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

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

acte legislative ale Uniunii. 

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

 

„În temeiul principiului 

cooperării loiale, Uniunea 

și statele membre se 

respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea 

misiunilor care decurg din 

tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 

statului de drept, toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 

întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor 

fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 

independente și imparțiale.” 

 

„De fiecare dată când principiile 

democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 

din intensitate. Nu putem fi în măsură 

să promovăm libertatea mass-media și 

statul de drept în vecinătatea noastră, 

decât dacă dispunem de mijloace de 

informare libere și de instanțe 

judecătorești independente în UE.” 

 
Coordonator 

Dr. Cristina Stroescu 
 Autori 

Ioana Cristina Vida 
Mihaela Gîdei 
Andreea Mihai 

Marina Bălășoiu 
 
 



3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS 

 

COMISIA EUROPEANĂ ………………............................................................................................. 4 

 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI 

UNIUNII EUROPENE………………………………………………………………..………………………………………..……….…..18 

 

CONSILIUL EUROPEAN…………………………………..……………………………………………………..………..…..23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia Europeană a prezentat un Plan european1 de pregătire în domeniul 

apărării biologice, împotriva variantelor virusului care cauzează COVID-19, denumit 

„Incubatorul HERA”, pentru a reuni cercetători, întreprinderi din domeniul 

biotehnologiei, producători, autorități de reglementare și autorități publice cu 

scopul de a monitoriza variantele SARS-CoV-2, pentru a face schimb de date și 

pentru a coopera în vederea adaptării vaccinurilor. Planul se va axa pe acțiuni 

privind: 

 Depistarea, analizarea variantelor virusului și 

adaptarea la acestea prin: 

 crearea unor teste specializate pentru noile 

variante și pentru a sprijini secvențierea genomică în statele 

                                                           
1 A se vedea COM (2021)78. 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ 

 Incubatorul HERA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A78%3AFIN&qid=1613647908510
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membre, asigurându-se cel puțin 75 milioane euro din fonduri UE; 

 atingerea țintei de secvențiere genomică de 5 % în urma testelor 

pozitive, pentru a ajuta la identificarea variantelor, la monitorizarea răspândirii 

acestora în rândul populațiilor și la examinarea impactului lor asupra 

transmisibilității; 

 intensificarea cercetării și a schimbului de date vizând variantele, 

asigurându-se o finanțare UE de 150 milioane euro; 

 lansarea rețelei VACCELERATE2 de studii clinice vizând COVID-19, care 

reunește 16 state membre ale UE și cinci țări asociate, inclusiv Elveția și Israelul, 

pentru a face schimb de date și a include progresiv și copiii și tinerii adulți ca 

participanți la studii clinice. 

 Accelerarea aprobării de către autoritățile de reglementare a 

vaccinurilor, punerea la dispoziție a unor orientări cu privire la 

cerințele în materie de date și facilitarea certificării 

infrastructurilor de producție noi sau reorientate prin: 

 adaptarea cadrului de reglementare, cum ar fi 

modificarea procedurii de reglementare pentru a permite 

aprobarea unui vaccin adaptat cu un set mai mic de date 

suplimentare transmise la Agenția Europeană pentru 

Medicamente pe măsură ce devin disponibile; 

 punerea la dispoziție a unor orientări privind cerințele în materie de 

date pentru generatorii de vaccinuri, emise de Agenția Europeană pentru 

Medicamente, care să permită cunoașterea în avans a cerințelor referitoare la 

variante; 

 facilitarea certificării unităților de producție noi sau reorientate prin 

implicarea timpurie a autorităților de reglementare; 

                                                           
2 Proiectul VACCELERATE implică 26 parteneri din 16 state membre (Austria, Belgia, Cipru, Germania, Danemarca, 
Grecia, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Lituania, Ţările de Jos, Polonia, Portugalia, Suedia, Slovacia) și 5 țări asociate 
(Elveția, Israel, Norvegia, Serbia, Turcia), fiind coordonat de Spitalul universitar din Köln. Finanțarea din partea UE se 
ridică la 12 milioane de euro pentru trei ani. 

https://ec.europa.eu/info/news/eu-invest-eu150-million-research-counter-coronavirus-variants-2021-feb-17_en
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 luarea în considerare a unei noi categorii de autorizare de urgență a 

vaccinurilor la nivelul UE, cu răspundere partajată de către statele membre. 

 Sprijinirea producției rapide, în masă, de 

vaccinuri, adaptate sau noi, împotriva COVID-19 prin: 

 actualizarea sau încheierea unor noi acorduri 

preliminare de achiziție pentru a sprijini crearea de 

vaccinuri, noi și adaptate, cu un plan detaliat și credibil, care 

să demonstreze capacitatea de a produce vaccinuri în UE 

într-un interval de timp fiabil; 

 colaborarea cu producătorii pentru a contribui la monitorizarea 

lanțurilor de aprovizionare și la eliminarea blocajelor de producție identificate; 

 sprijinirea fabricării de vaccinuri suplimentare care să vizeze noi 

variante; 

 dezvoltarea unui mecanism de acordare a licențelor pentru a facilita 

transferul de tehnologie; 

 sprijinirea cooperării între întreprinderi; 

 asigurarea unei capacități de producție a UE prin consolidarea 

proiectului „EU FAB”3. 

Acțiunile anunțate vor fi însoțite de cooperare la nivel mondial prin 

intermediul Organizației Mondiale a Sănătății și al inițiativelor globale vizând 

vaccinurile. Comisia invită șefii de stat și de guvern europeni să aprobe înființarea 

Incubatorului HERA și să mobilizeze factorii responsabili și capacitățile naționale 

relevante în acest efort coordonat 25 februarie 2020. 

Stella Kyriakides, responsabilul european pentru sănătate și siguranță 

alimentară, a declarat: „(…) Europa este hotărâtă să fie cu un pas înaintea 

amenințării pe care o reprezintă noile variante de coronavirus. Incubatorul HERA 

este un exemplu de previziune, anticipare și răspuns unitar. Putem face față dublei 

situații problematice reprezentate de abordarea noilor variante și de creșterea 

                                                           
3 Proiectul „EU FAB” va institui o rețea de capacități de producție de răspuns la situații de urgență bazate pe tehnologii 
singulare sau multiple și gestionate de utilizatori, singuri sau în asociere, pentru producerea de vaccinuri și 
medicamente la nivel european. 
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capacității noastre de producție de vaccinuri. El va construi punți între cercetare, 

producție și autorități de reglementare pentru a accelera procesele - începând de la 

depistarea variantelor virusului, până la aprobarea și producerea vaccinurilor. Avem 

nevoie de investiții semnificative, acum și în viitor, iar Incubatorul HERA este o parte 

esențială a răspunsului nostru.” 

 

Un al doilea contract cu Moderna pentru a asigura până la 300 de 
milioane de doze suplimentare 

Comisia Europeană a semnat un al doilea contract cu întreprinderea 

farmaceutică Moderna pentru o achiziție suplimentară de 300 de milioane de doze 

(150 milioane în 2021 și o opțiune de a achiziționa încă 150 de milioane în 2022) în 

numele tuturor statelor membre ale UE. Noul contract permite, de asemenea, 

statelor membre să doneze doze de vaccin țărilor cu venituri mici și medii sau să le 

redirecționeze către alte țări europene. 

Stella Kyriakides, responsabilul european pentru sănătate și siguranță 

alimentară, a declarat: „(…) Prin acest nou contract cu Moderna, adăugăm încă 300 

de milioane de doze de vaccin autorizat, sigur și eficace. Acesta marchează încă un 

pas în direcția obiectivului de a asigura un acces rapid la vaccinări sigure și eficace 
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pentru cetățenii din Europa și din afara acesteia în cursul acestui an. Contractul este 

important nu numai pentru nevoile pe termen scurt ale UE, ci și pentru activitatea 

noastră viitoare de reducere a răspândirii rapide a noilor variante.”  

 

Pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din luna 
februarie: principalele decizii 

Pachetul periodic de decizii privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor 

cuprinde măsurile legale inițiate de Comisia Europeană împotriva unor state 

membre care nu și-au îndeplinit obligațiile care le revin în temeiul legislației UE. 

Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul 

de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al 

întreprinderilor. 

 1. Mediu 

 Scrisori de punere în întârziere: 

Comisia solicită Poloniei să pună în aplicare hotărârea Curții de Justiție privind 

protecția naturii în pădurea Białowieża; 

Comisia solicită ROMÂNIEI să își îmbunătățească legislația privind emisiile 

industriale. 

Comisia solicită României să își alinieze legislația națională la Directiva UE 

privind emisiile industriale (DEI) (Directiva 2010/75), care are ca scop să prevină și 

să reducă emisiile industriale nocive de pe teritoriul UE, promovând în același timp 

utilizarea unor tehnici care reduc emisiile poluante și care sunt eficiente din punct 

de vedere energetic și al utilizării resurselor. CE consideră că dreptul în vigoare este 

insuficient, deoarece nu garantează punerea în aplicare a obiectivelor-cheie ale celei 

din urmă, în special cele care se referă la faptul că instalațiile pot să funcționeze 

numai dacă dispun de autorizațiile necesare, și că stabilesc sancțiuni foarte mici și 

inadecvate, care nu asigură eficacitatea, proporționalitatea și caracterul disuasiv, 

astfel cum se prevede în directivă. România trebuie să soluționeze deficiențele 

semnalate de Comisie în termen de 2 luni. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/inf_21_441
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0075
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Comisia solicită Lituaniei să asigure respectarea legislației UE privind protecția 

naturii; 

Comisia solicită Spaniei să își îndeplinească obligația de a proteja delta râului 

Llobregat. 

 

 Scrisoare suplimentară de punere în întârziere: 

Comisia solicită Franței să își îmbunătățească legislația națională privind 

evaluarea impactului asupra mediului. 

Avize motivate: 

Comisia solicită Belgiei, Cehiei și Poloniei să își protejeze populația împotriva 

poluării aerului; 

 Comisia îndeamnă Cipru să își îmbunătățească normele naționale privind 

impactul proiectelor publice și private asupra mediului. 

 Cazurile sesizate Curții de Justiție a Uniunii Europene: 

Comisia trimite Slovacia în fața Curții de Justiție din cauza calității precare a 

aerului; 

 Comisia trimite Germania în fața Curții de Justiție pentru punerea în aplicare 

necorespunzătoare a Directivei privind habitatele; 

Comisia trimite Polonia în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea 

Directivei privind zgomotul; 

 Comisia trimite Slovenia în fața Curții de Justiție pentru aspecte legate de 

tratarea apelor uzate. 

 2. Piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri 

 Scrisori de punere în întârziere: 

Comisia îndeamnă Belgia, Grecia și Slovacia să respecte Directiva privind 

întârzierea în efectuarea plăților (Directiva 2011/7/UE) și să se asigure că 

întreprinderile și IMM-urile sunt plătite la timp. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0007
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Aviz motivat: 

Comisia solicită Cehiei să se conformeze normelor UE privind recunoașterea 

calificărilor profesionale. 

 

3. Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital 

 Scrisori de punere în întârziere: 

Comisia îndeamnă Germania, Portugalia și ROMÂNIA să transpună în mod 

corect Directiva (UE) 2015/849 (a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor, 

DCSB4). 

Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Germaniei, 

Portugaliei și României din cauza transpunerii incorecte a DCSB4. Termenul de 

transpunere a DCSB4 a fost 27 iunie 2017. În urma unei evaluări a măsurilor de 

transpunere notificate de aceste state membre, Comisia a concluzionat că mai multe 

dispoziții din directivă nu au fost transpuse corect în legislația națională și că statele 

membre în cauză trebuie să abordeze aspecte fundamentale ale cadrului de 

combatere a spălării banilor, cum ar fi schimbul adecvat de informații cu unitățile de 

informații financiare (FIU), cerințele de precauție privind clientela și cooperarea 

adecvată între unitățile de informații financiare, sau transparența registrelor 

centrale ale beneficiarilor reali.  

4. Mobilitate și transport 

 Scrisori de punere în întârziere: 

Comisia solicită Sloveniei să accepte pe piața sa furnizori de servicii europene 

de taxare rutieră electronică; 

Comisia solicită Lituaniei să transpună în mod corect normele privind 

transportul feroviar de prioritate în cazurile de congestionare în temeiul Directivei 

2012/34/UE; 

Comisia îndeamnă Bulgaria, Cipru, Franța, Grecia, Lituania, Malta, 

Portugalia și Slovacia să respecte normele UE privind furnizarea de servicii de 

legături de date privind cerul unic european. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012L0034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012L0034
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Aviz motivat: 

Comisia îndeamnă Spania să respecte normele UE privind nivelul minim de 

formare a navigatorilor. 

 

 5. Justiție și afaceri interne 

 Scrisori de punere în întârziere: 

Comisia solicită Ungariei să pună în aplicare hotărârea Curții de Justiție privind 

legislația maghiară referitoare la ONG-urile finanțate din străinătate; 

 Comisia solicită Belgiei, Bulgariei, Finlandei, Poloniei și Suediei să transpună 

integral legislația UE care incriminează discursul de incitare la ură și infracțiunile 

motivate de ură; 

Comisia deschide proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind 

mandatul european de arestare împotriva Ciprului, Germaniei și Suediei; 

Comisia solicită Estoniei, Finlandei și Poloniei să transpună integral normele 

UE privind prezumția de nevinovăție; 

Comisia lansează o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

împotriva Ungariei pe motivul că această țară a votat contrar poziției Uniunii în 

cadrul Comisiei ONU privind stupefiantele. 

 Avize motivate: 

Comisia solicită Ungariei să respecte legislația UE în materie de azil; 

 Comisia îndeamnă Malta să transpună Directiva privind drepturile victimelor 

criminalității; 

 Comisia îndeamnă Bulgaria să conecteze registrul său național al comerțului 

la instrumentul UE de interconectare a registrelor comerțului; 

 Comisia îndeamnă Cipru să pună la dispoziție mijloace adecvate și eficace 

pentru a proteja consumatorii împotriva clauzelor contractuale abuzive. 
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 6. Energie 

 Scrisori de punere în întârziere: 

Comisia solicită Bulgariei și Maltei să transpună normele UE privind protecția 

radiologică (Directiva Euratom privind substanțele radioactive din apa potabilă); 

Comisia solicită Cehiei și Danemarcei să transpună normele UE privind 

protecția radiologică; 

 Avize motivate: 

Comisia solicită Croației și ROMÂNIEI să pună în aplicare în mod corect 

normele UE privind securitatea aprovizionării cu gaze natural. 

Comisia a decis să trimită avize motivate Croației și României pentru 

nerespectarea anumitor dispoziții ale Regulamentului privind securitatea 

aprovizionării cu gaze naturale [Regulamentul (UE) 2017/1938], în special în ceea ce 

privește obligațiile de notificare și aplicarea mecanismului de solidaritate. 

Regulamentul stabilește cerințe de prevenire și reacție la întreruperile potențiale ale 

aprovizionării cu gaze în UE. În mai 2020, Comisia a decis să trimită scrisori de punere 

în întârziere tuturor statelor membre (cu excepția Ciprului). Între timp, statele 

membre, cu excepția Croației și a României, și-au prezentat planurile. Aceste două 

state membre au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei. 

 7. Impozitare și Uniune vamală 

 Scrisori de punere în întârziere: 

Comisia solicită Franței să își modifice normele privind impozitul reținut la 

sursă pentru dividendele plătite societăților de asigurare din alte state membre ale 

SEE; 

Comisia solicită Suediei să își modifice normele privind impozitarea 

dividendelor către instituțiile publice de pensii nerezidente. 

 8. Economia digitală 

Aviz motivat 

Comisia îndeamnă Polonia să respecte normele UE privind rețelele și serviciile 

de comunicații electronice. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0051
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017R1938
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/inf_20_859
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Comisia Europeană a prezentat strategia comercială4 pentru următorii ani. 

Reflectând conceptul de autonomie strategică deschisă, aceasta se bazează pe 

voința UE de a contribui la redresarea economică prin sprijinirea transformărilor 

ecologice și digitale, precum și pe un accent reînnoit pe consolidarea 

multilateralismului și pe reformarea normelor comerțului mondial pentru a se 

asigura că acestea sunt echitabile și durabile.  

Noua strategie va integra și mai mult politica comercială în cadrul priorităților 

economice ale Uniunii, reflectate în Pactul ecologic și în Strategia digitală 

europeană, va specifica rolul politicii comerciale în redresarea economică post-

COVID și va sprijini urmărirea ambițiilor geopolitice ale UE.  

Noua strategie urmărește să stabilească un nou consens pentru o politică 

comercială bazată pe deschidere, durabilitate și fermitate. Aceasta consolidează 

poziția UE de promotor mondial al comerțului deschis, bazat pe norme, echitabil și 

durabil. 

Se propune ca politica comercială a UE să se concentreze pe trei obiective 

principale: 

1. sprijinirea redresării și a transformării fundamentale a economiei UE în 

conformitate cu obiectivele sale ecologice și digitale; 

2. adaptarea normelor mondiale pentru o globalizare mai durabilă și mai 

echitabilă; 

3. sporirea capacității UE de a-și urmări interesele și de a-și exercita 

drepturile, inclusiv în mod autonom, atunci când este necesar. 

Pentru a realiza aceste obiective, Comisia se va concentra pe: 

1. reformarea Organizației Mondiale a Comerțului; 

                                                           
4 A se vedea COM(2021) 66. 

COMERȚ 

Revizuirea politicii comerciale - O politică comercială deschisă, 
durabilă și fermă 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A66%3AFIN&qid=1613647908510
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2. sprijinirea tranziției ecologice și promovarea unor lanțuri valorice 

responsabile și sustenabile; 

3. promovarea tranziției digitale și a comerțului cu servicii; 

4. consolidarea impactului UE în materie de reglementare; 

5. consolidarea parteneriatelor UE cu țările învecinate, cu țările implicate 

în procesul de aderare la UE și cu Africa; 

6. consolidarea accentului pus de UE pe implementarea și asigurarea 

respectării acordurilor comerciale, și asigurarea unor condiții de concurență 

echitabile pentru întreprinderile din UE. 

Pentru fiecare dintre aceste domenii, strategia stabilește o serie de acțiuni 

principale care trebuie realizate. 

În ceea ce privește noua strategie, Valdis Dombrovskis, responsabilul 

european pentru comerț, a declarat: „ (…) Dificultățile cu care ne confruntăm 

necesită o nouă strategie pentru politica comercială a UE. Avem nevoie de un comerț 

deschis, bazat pe norme, pentru a contribui la restabilirea creșterii economice și la 

crearea de locuri de muncă după pandemia de COVID-19. Politica comercială trebuie, 

de asemenea, să sprijine pe deplin transformările verzi și digitale ale economiei 

noastre și să conducă eforturile globale de reformare a OMC. În plus, ar trebui să ne 

ofere instrumentele necesare pentru a ne apăra atunci când ne confruntăm cu 

practici comerciale neloiale. Urmărim o abordare deschisă, strategică și fermă, care 

pune accentul pe capacitatea UE de a face propriile alegeri și de a modela lumea din 

jurul său prin asumarea rolului de lider și prin angajamentul său, reflectând 

interesele și valorile noastre strategice.” 
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Consolidarea contribuției UE la multilateralismul bazat pe norme 

Comisia și Înaltul Reprezentant prezintă o nouă strategie5 de consolidare a 

contribuției UE la multilateralismul bazat pe norme. În document se evidențiază 

faptulcă multilateralismul „a fost și va rămâne principiul cardinal al UE ca cel mai 

eficient mijloc de a guverna relațiile globale într-un mod benefic reciproc.” Context 

în care, comunicarea comună: 

1. definește ceea ce dorește UE pentru și de la sistemul multilateral; 

2. stabilește modul în care UE poate obține acest lucru;  

3. arată ce poate face UE pentru a-și valorifica mai eficient poziția. 

Așadar, UE dorește să promoveze:  

 colaborarea pentru un multilateralism reînnoit, bazat pe reguli, adaptat 

secolului XXI, care să servească guvernanței globale, precum și intereselor și valorilor 

UE și globale; 

 apărarea valorilor universale și a dreptului internațional, inclusiv a 

drepturilor omului, și promovarea agendei globale, precum obiectivele de 

dezvoltare durabilă și Acordul de la Paris; 

 valorificarea pârghiilor politice, diplomatice și economice; 

 promovarea reformei și eficienței sistemului multilateral și a unui 

multilateralism cu adevărat incluziv în care guvernele, societatea civilă, sectorul 

privat, mediul academic și alte părți interesate colaborează; 

                                                           
5 A se vedea JOIN (2021)3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=JOIN%3A2021%3A3%3AFIN&qid=1613647908510
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 îmbunătățirea rolului de lider al UE și o mai bună utilizare a capacității 

sale de a acționa în calitate mediator imparțial; 

 aprofundarea parteneriatelor și alianțelor cu țările terțe, cu 

organizațiile multilaterale și regionale și consolidarea coalițiilor cu privire la 

prioritățile-cheie. 

Pentru a se asigura că sistemul multilateral la nivel mondial este „potrivit 

scopului” de a răspunde dificultăților actuale, UE își va continua eforturile de a 

sprijini reformele legate de Secretarul General al ONU. Aceasta va promova 

modernizarea instituțiilor esențiale, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății și 

Organizația Mondială a Comerțului. De asemenea,  va impulsiona elaborarea de noi 

norme la nivel mondial și instituirea unor platforme de cooperare în domenii precum 

impozitarea, sfera digitală sau inteligența artificială. Acest lucru necesită mecanisme 

de coordonare mai eficiente între UE și statele sale membre în jurul priorităților 

comune precum și o mai mare disponibilitate de mobilizare colectivă a statelor UE 

de a-și proiecta valorile și prioritățile.  

Totodată, în comunicare se menționează că angajamentul global de succes 

înseamnă că UE trebuie să aprofundeze parteneriatele și alianțele cu țările terțe, cu 

organizațiile multilaterale și regionale, precum și cu alți parteneri. Creșterea 

capacității UE de a fi un actor global înseamnă asigurarea coerenței între acțiunile 

externe ale UE și politicile sale interne. O voce unită și coerentă a UE în forurile 

mondiale este esențială pentru a se maximiza rolul și influența. UE trebuie „să 

acționeze unitar” ca „să obțină rezultate unitare”. 

 Dl Josep Borrell a declarat: „(…) Multilateralismul contează pentru că 

funcționează. Dar nu putem fi singurii „multilateraliști”. Într-o perioadă în care 

scepticismul câștigă teren, trebuie să arătăm beneficiile și relevanța sistemului 

multilateral. Vom construi parteneriate mai puternice, mai diverse și mai favorabile 

incluziunii, care să conducă modernizarea acesteia și să modeleze răspunsurile la 

nivel global la problemele secolului XXI, dintre care unele amenință însăși existența 

umanității.” 
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17 februarie 2021 
Reuniunea miniștrilor apărării NATO - videoconferință 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

Securitate, dl Josep Borrell, a participat la reuniunea miniștrilor apărării NATO care 

a avut loc pe 17 februarie a.c., în sistem de videoconferință. 

Reuniunea a avut loc la Cartierul General al NATO din Bruxelles și a fost 

prezidată de către secretarul general al Alianţei, Jens Stoltenberg. Din partea 

României a participat ministrul Apărării Naționale, dl Nicolae Ciucă. 

În cadrul reuniunii au fost abordate tematicile referitoare la agenda „NATO 

2030”, partajarea echitabilă a responsabilităților în cadrul NATO (așa numitul 

concept de „burden sharing”), cheltuielile pentru apărare, capabilitățile și 

contribuțiile la operațiuni și misiuni sub egida Alianței, precum şi agenda 

transatlantică de securitate. 

Reuniunea a oferit ocazia primei participări, în format aliat, a noului secretar 

american al apărării, Lloyd J. Austin. 

Dl Nicolae Ciucă a reiterat sprijinul României pentru continuarea procesului 

„NATO 2030” şi a evidenţiat angajamentul statului român privind asigurarea 

cheltuielilor pentru apărare, în conformitate cu deciziile şi cerinţele specifice 

aliaților. 

Pe parcursul unei sesiuni speciale, cu participarea Finlandei şi Suediei, ţări 

partenere ale Alianţei, şi a Înaltului Reprezentant, au fost evidenţiate problemele şi 

ameninţările de securitate comune în vederea identificării soluţiilor pentru 

gestionarea eficientă a acestora, inclusiv în dezvoltarea cooperării NATO – UE. 

 

 

 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_181468.htm
https://www.nato.int/nato2030/
https://www.nato.int/nato2030/
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2506361/readout-of-defense-secretary-lloyd-j-austin-iii-remarks-at-day-one-of-the-nato/
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În cadrul videoconferinței, miniștrii au schimbat opinii cu privire la evoluțiile 

macroeconomice și perspectivele politice din zona euro, în baza previziunilor de 

iarnă ale Comisiei Europene.   

„(…) Având în vedere incertitudinea și dificultățile actuale, coordonarea 

eforturilor monetare și bugetare este, în continuare, deosebit de necesară. Din 

perspectiva Eurogrupului, este important să abordăm pregătirile bugetare 

naționale, într-un mod coordonat, pentru a contribui la conturarea deciziilor în 

materie de politici, în special pe măsură ce procesul de vaccinare se intensifică și 

redresarea începe să se întrevadă.” - Paschal Donohoe, președintele Eurogrupului 

De asemenea, miniștrii au discutat despre rolul internațional al monedei euro, 

luând în calcul rezultatele Summitului Euro din 11 decembrie 2020 și comunicarea 

Comisiei Europene din 19 ianuarie 2021 „Sistemul economic și financiar european - 

promovarea deschiderii, a solidității și a rezilienței”. 

Reuniunea Eurogrup 15 februarie 

2021 

PREȘEDINȚIA 

PORTUGHEZĂ 

A CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

 

 
 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2021/02/15/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+the+Eurogroup
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_504
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_504
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/euro-summit/2020/12/11/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0032&from=EN
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Totodată, miniștrii au discutat, pe baza unei note de informare a Comisiei 

Europene, despre evoluțiile recente privind solvabilitatea întreprinderilor, ca 

urmare a pandemiei. 

De asemenea, miniștrii au analizat proiectul de plan bugetar actualizat al 

Lituaniei pentru 2021, luând în considerare avizul Comisiei Europene din 21 ianuarie 

2021. 

La finalul întâlnirii, președintele Eurogrup a transmis o declarație.  

 

În cadrul videoconferinței, miniștrii au schimbat opinii cu privire la situația 

economică actuală și la perspective, pe baza previziunilor de iarnă ale Comisiei 

Europene și a unei prezentări privind aspecte legate de stabilitatea financiară, a 

Băncii Centrale Europene. 

De asemenea, au discutat despre modalitățile de promovare a unei inițiative 

a UE privind redresarea la nivel mondial, pentru a răspunde greutăților din ce în ce 

mai mari cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare și cele cu venituri reduse 

în ceea ce privește finanțarea redresării. Dezbaterile au avut loc după ce, la 30 

noiembrie 2020, Consiliul a adoptat concluzii cu privire la reducerea la nivel 

internațional a datoriilor, în special pentru țările africane, ca urmare a solicitării 

adresate în acest sens de Consiliul European, reunit între 15 și 16 octombrie 2020. 

În plus,  s-au trecut în revistă pregătirile pentru viitoarea reuniune a miniștrilor 

de finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale din cadrul G20, a cărei președinții 

este deținută de Italia în 2021. Discuțiile au vizat viitorul economiei globale, acțiunile 

politice conexe ca urmare a pandemiei de COVID-19, incluziunea financiară și finanțe 

durabile ș.a. 

Totodată, au abordat revizuirea listei UE a jurisdicțiilor necooperante în 

scopuri fiscale. 

Președinția portugheză a prezentat situația curentă a Mecanismului de 

redresare și reziliență, iar miniștrii au schimbat opinii referitoare la prioritățile 

planurilor naționale de redresare și reziliență. Discuțiile au loc în contextul adoptării, 

Videoconferința informală a miniștrilor 

de economie și finanțe 

16 februarie 

2021 

https://www.consilium.europa.eu/media/48396/20210402-ewg-commission-note-on-corporate-solvency.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2021_ro#lithuania
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/02/15/remarks-by-paschal-donohoe-following-the-eurogroup-video-conference-of-15-february-2021/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2021/02/16/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2021-economic-forecast-challenging-winter-light-end-tunnel_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/11/30/debt-relief-efforts-for-african-countries-council-approves-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/10/16/remarks-by-president-charles-michel-after-the-european-council-meeting-on-15-and-16-october-2020/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2020/10/15-16/
https://www.g20.org/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/02/11/eu-recovery-package-council-adopts-recovery-and-resilience-facility/
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la 11 februarie 2021, a pachetului de redresare a UE, respectiv adoptarea 

regulamentului pentru instituirea mecanismului de redresare și reziliență. 

 „(…) Este extrem de important ca planurile naționale de redresare și reziliență 

să fie finalizate, într-un mod eficient și aprofundat, pentru a permite o evaluare 

pozitivă și o plată rapidă a fondurilor extrem de necesare”. - João Leão, ministrul 

finanțelor al Portugaliei 

Totodată, președinția Consiliului a informat miniștrii cu privire la stadiul 

ratificării de către statele membre a Deciziei 2020/2053 privind resursele proprii ale 

UE, care definește modalitățile de finanțare a bugetului UE. De asemenea, miniștrii 

au fost informați cu privire la stadiul lucrărilor în ceea ce privește concluziile privind 

orientările referitoare la bugetul UE pentru exercițiul financiar 2022, recomandarea 

privind descărcarea de gestiune a Comisiei cu privire la execuția bugetului general 

al UE pentru exercițiul financiar 2019. Nu în ultimul rând, președinția a prezentat și 

situația propunerilor legislative privind serviciile financiare. 

De asemenea, Comisia Europeană a informat despre emiterea obligațiunilor 

SURE6 din 2020 și despre lecțiile învățate și a prezentat elementele constitutive ale 

strategiei de împrumut din cadrul instrumentului „Next Generation EU”. 

 

Videoconferința informală a membrilor Consiliului de cooperare UE-

Tadjikistan a prilejuit miniștrilor ocazia de a discuta despre chestiuni generale și 

politice, despre drepturile omului și statul de drept și despre justiția și afacerile 

interne. 

Cu acest prilej, participanții au examinat aspecte-cheie ale Acordului de 

parteneriat și cooperare UE-Tadjikistan și teme de interes regionale și 

internaționale. 

                                                           
6 SURE este instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență, 

lansat în contextul răspunsului UE la pandemia de COVID-19. 

Reuniunea informală a membrilor Consiliului 

de Cooperare UE - Tadjikistan - 

videoconferință 

19 februarie  

 2021 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-recovery-plan/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-75-2020-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2020025&DocLanguage=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020D2053
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5791-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5792-2021-ADD-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5561-2021-REV-1/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2021/02/19/eu-tajikistan/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:224E:0012:0018:RO:PDF
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
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Discuțiile au vizat și problematici legate de cooperarea economică și comerț – 

inclusiv aspecte legate de sistemul generalizat de preferințe (SGP) al UE – precum și 

de domeniile conectivității și energiei. 

 

Videoconferința a fost prezidată de Tiago Brandão Rodrigues, ministrul 

educației din Portugalia, de la Bruxelles. Pe ordinea de zi s-au aflat teme privind 

echitatea în ceea ce privește accesul la educație, incluziunea și reușita actului 

educațional și de formare, precum și aspecte legate de problemele create de 

pandemia de COVID-19.  

De asemenea, miniștrii au discutat un proiect de rezoluție a Consiliului privind 

un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării în 

perspectiva realizării și dezvoltării, în continuare, a spațiului european al educației 

(2021-2030). Noul cadrul strategic reprezintă răspunsul Consiliului la obiectivul 

propus de către Comisia Europeană privind  realizarea Spațiului European al 

educației până în 2025.7 Rezoluția evidențiază cinci priorități: asigurarea echității în 

ceea ce privește accesul, incluziunea și succesul în educație și formare; mobilitatea 

persoanelor în scop 

educațional și învățarea pe 

tot parcursul vieții să fie 

abordabile pentru toți; 

îmbunătățirea 

competențelor și motivației 

în activitățile educaționale; 

consolidarea 

învățământului superior 

european; promovarea 

dublei tranziții ecologice și 

                                                           
7 A se vedea European Education Area (background information) și Communication from the Commission on achieving 
the European Education Area by 2025. 

Videoconferința informală a miniștrilor 

educației 

19 

 februarie 

2021 

http://www.imm.gov.ro/ro/sistemul-generalizat-de-preferinte-sgp/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2021/02/19/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/education-area/
https://ec.europa.eu/romania/news/20200930_spatiu_european_al_educatiei_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20200930_spatiu_european_al_educatiei_ro
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/education-area/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11406-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11406-2020-INIT/en/pdf
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digitale în sistemul de educație și formare profesională.  

Cu privire la principiul asigurării echității, în sensul facilitării accesului la 

educație, incluziunea și reușita actului educațional și de formare, au fost abordate 

prin mai multe inițiative politice de-a lungul anilor de către UE, oferind statelor 

membre un sprijin financiar substanțial pentru continuarea eforturilor în vederea 

asigurării echității în educație8. Cu toate acestea, studiul PISA din 2018 arată că UE 

nu și-a atins obiectivul de a reduce rata rezultatelor slabe în dobândirea 

competențelor de bază la mai puțin de 15%.  

În acest context, președinția portugheză a organizat o dezbatere pentru a 

facilita schimbul de bune practici și de realizări între statele membre. Miniștrii au 

fost invitați să identifice: 

- cele mai relevante realizări obținute la nivelul UE, la nivel național și regional care 

au contribuit și pot avea în viitor un aport semnificativ  la implementarea echității în 

ceea ce privește accesul, incluziunea și succesul în educație și formare; 

- principalele acțiuni și măsuri de reformă care ar trebui întreprinse în domeniul 

educației și formării profesionale la nivelul UE, la nivel național, regional și local; 

- modul optim de abordare a provocărilor pe care le implică asigurarea echității în 

ceea ce privește accesul, incluziunea și succesul în educație și formare în contextul 

efectelor generate de pandemia de COVID-19. 

În contextul pandemiei generate de COVID-19, miniștrii au fost informați cu 

privire la inițiativa președinției de a lansa o platformă online pentru a facilita 

schimbul de informații între statele membre în vederea atenuării efectelor produse 

de criză în sistemele naționale de educație și formare profesională.  

 

 

 

 

 

                                                           
8 A se vedea Erasmus + 2021-2027 Fondul social european Plus și  Mecanismul de redresare și reziliență. Cel mai recent 
document este propunerea de recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională (EEP) pentru 
competitivitatea durabilă, echitate socială și reziliență COM(2020)275. 
 

https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eycs/2021/02/19/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/the_new_erasmus_key_action_1_and_2.pdf
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_ro
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_275_RO_ACTE2_f.pdf
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Președintele Consiliului European, dl Charles Michel a participat la summitul 

G5 Sahel, alături de președintele Franței, dl Emmanuel Macron, și de președinții 

celor cinci țări din Sahel9. Reuniunea a avut loc la la N’Djamena, la invitația comună 

a Mauritaniei și Ciadului cu scopul de a examina situația din Sahel și pentru a se face 

un bilanț al angajamentelor luate colectiv la Summitul Pau din 13 ianuarie 2020. 

La finalul summitului, a fost transmis un comunicat oficial.  

 

 

 

                                                           
9 Mauritania, Mali, Niger, Ciad, Burkina Faso. 

16 februarie 

2021 

  

 Summitul G5 Sahel - videoconferință 

 

https://issafrica.org/iss-today/g5-sahel-ndjamena-summit-should-redefine-france-sahel-cooperation
https://g5sahel.org/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/news/2020/article/g5-sahel-pau-summit-statement-by-the-heads-of-state-13-jan-2020
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2442494/45ab58515024cfc8a07d11f2679ca290/2021-02-16-commmunique-de-n-djamena---version-valid%25C3%25A9e-par-les-chefs-d-et----data.pdf
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Președintele Consiliului European, dl Charles Michel, a participat la 

reuniunea care a marcat cea de-a 30-a aniversare a cooperării dintre țările Grupului 

de la Visegrad, ocazie cu care a accentuat necesitatea unei colaborări mai strânse 

pentru a putea face progrese „împreună”. La  15 februarie 1991, președinții Poloniei, 

Cehoslovaciei și prim-ministrul Ungariei au semnat în Cetatea de la Visegrad din 

Ungaria Declarația cu privire la cooperarea Republicii Federale Cehe și Slovace, 

Republicii Polone și Republicii Ungare în demersurile privind integrarea europeană. 

„(...) Prima condiție pentru a face Europa mai 

puternică este să fim uniți. Nu este niciodată 

ușor; a fi uniți necesită eforturi constante și 

ne cere să ne ascultăm reciproc, activ, să 

putem face compromisuri puternice și 

bune. Astfel, este posibil să luăm decizii 

împreună în interesul tuturor cetățenilor 

noștri europeni”. – Charles Michel, 

președintele Consiliului European 

Cu acest prilej, dl Charles Michel a 

prezentat trei obiective comune pentru 

viitoarea cooperare: păstrarea valorilor 

democratice fundamentale ale UE, 

prosperitatea la nivel economic și social și menținerea poziției de actor global pentru 

Europa. 

 

 

 

 

 

17 februarie 2021 

 

Cea de-a 30-a aniversare a cooperării dintre 

țările Grupului de la Visegrad 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/17/remarks-by-president-charles-michel-on-the-occasion-of-the-30th-anniversary-of-visegrad-cooperation/
https://www.visegradgroup.eu/meeting-of-v4-prime
https://www.visegradgroup.eu/meeting-of-v4-prime
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Președintele Consiliului European, dl Charles Michel a participat la 

reuniunea liderilor G7, care a fost prezidată de prim-ministrul Regatului Unit, dl Boris 

Johnson. 

În cadrul acestei reuniuni, discuțiile au vizat modul în care democrațiile din 

lume pot conlucra pentru a asigura distribuirea echitabilă a vaccinurilor împotriva 

coronavirusului în întreaga lume și pentru a preveni viitoarele pandemii. 

Reuniunea a constituit primul angajament multilateral major al noului 

președinte al SUA, dl Joe Biden. Cu această ocazie, președintele SUA a susținut 

identificarea unui răspuns global la producția și distribuția vaccinului COVID-19. 

Astfel, în urma dialogului s-a evidențiat faptul că pregătirea internațională 

pentru pandemie reprezintă o prioritate majoră pentru președinția G7, deținută în 

2021 de Regatul Unit. În acest sens, s-a anunțat că premierul Regatului Unit va 

colabora cu colegii săi din G7 pentru a pune în aplicare planul pentru prevenirea 

viitoarelor pandemii. Planul este centrat pe cinci puncte de referință care includ 

înființarea unei rețele mondiale de centre de cercetare zoonotice, dezvoltarea 

capacității globale de producție pentru tratamente și vaccinuri, proiectarea unui 

sistem global de avertizare timpurie a pandemiei și încheierea unui acord al 

protocoalelor globale pentru o viitoare urgență de sănătate și reducerea barierelor 

comerciale. 

 

 

 

 

 

 

 

19 februarie 

2021 

  

   Reuniunea liderilor G7 – videoconferință 

https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-to-host-virtual-meeting-of-g7-leaders
https://www.g7uk.org/
https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-g7-idUSKBN2AE0T6
https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-world-must-unite-to-defeat-covid-and-prevent-future-pandemics
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