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I.  CONSILIUL UE 
 

1. Consiliul adoptă Concluzii referitoare la drepturile copilului, 9 iunie a.c. 
 

Consiliul a adoptat Concluzii referitoare la Strategia Uniunii Europene privind 

drepturile copilului, cu un accent deosebit pe protecția drepturilor copiilor în situații de 

criză sau de urgență. 

Având în vedere războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Consiliul ia act de 

necesitatea de a proteja copiii care se confruntă cu conflicte armate și consecințele acestora, 

în special de a-i proteja împotriva recrutării de către forțele armate, împotriva traficului de 

persoane, a adopțiilor ilegale, a exploatării sexuale și a separării de familiile lor. 

Consiliul invită statele membre să îmbunătățească protecția copiilor în situații de urgență, 

inclusiv prin: 

 instituirea unor proceduri de primire care să asigure o cazare protectoare, adaptată 

nevoilor copilului, să garanteze sănătatea fizică și psihică a copiilor și să le ofere acces 

la servicii de bază 

 acordarea de asistență copiilor neînsoțiți, inclusiv prin numirea rapidă a unui tutore 

legal sau a unei reprezentări corespunzătoare 

 consolidarea politicilor de combatere a traficului de copii, definirea unor strategii de 

identificare a victimelor traficului de persoane și sensibilizarea copiilor și a familiilor 

acestora cu privire la riscul de exploatare 

 asigurarea faptului că situațiile de urgență nu sunt instrumentalizate în ceea ce 

privește tutela copiilor și, în special, că nu ar trebui să aibă loc adopții pe durata 

conflictelor armate 

Concluziile se referă, de asemenea, la Strategia Uniunii Europene privind drepturile 

copilului în sens mai larg. În special, Consiliul invită statele membre să elaboreze politici 

cuprinzătoare pentru a asigura respectarea drepturilor tuturor copiilor, fără nicio 

discriminare, să își intensifice eforturile de prevenire și combatere a tuturor formelor de 

violență împotriva copiilor, să își consolideze sistemele judiciare astfel încât acestea să 

respecte drepturile copiilor și să crească numărul de posibilități oferite copiilor de a fi 

membri responsabili și rezilienți ai societății digitale. 

 

II.  ȘTIRI 

1. Ultimul set de rapoarte din cadrul programului de monitorizare a COVID-19 
 

Comisia a publicat recent ultimul set de rapoarte din cadrul programului de 

monitorizare a COVID-19, ce oferă informaţii referitoare la acţiunile întreprinse de 

platformele semnatare ale Codului de bune practici privind dezinformarea. Învăţămintele 

desprinse din acest program contribuie la crearea unui cadru de raportare mai solid al 

Codului de bune practici consolidat, ce urmează să fie prezentat de către semnatari, în 

săptămânile următoare, pe baza orientărilor Comisiei publicate în luna mai a anului trecut.  

Vicepreşedintele pentru valori şi transparenţă, Věra Jourová, a declarat: 

„Dezinformarea cu privire la criza provocată de coronavirus şi la războiul declanşat de Rusia 

împotriva Ucrainei arată în mod clar că avem nevoie de instrumente mai puternice, pentru 

combaterea dezinformării online. Acest exerciţiu s-a dovedit util şi a îmbunătăţit nivelul de 

transparenţă, dar a avut şi punctele sale slabe. Învăţămintele desprinse de aici vor contribui la 
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consolidarea Codului de combatere a dezinformării, ce va oferi un cadru mult mai solid şi mai 

previzibil pentru combaterea dezinformării”. 

Comisarul pentru piaţa internă, Thierry Breton, a adăugat: „Prin viitorul Cod de bune 

practici, ne aşteptăm ca un cadru solid să fie rapid operaţional, în combaterea dezinformării. 

Împreună cu Actul legislativ privind serviciile digitale, codul va contribui la asigurarea faptului 

că platformele îşi vor îndeplini responsabilitatea limitării răspândirii unor astfel de conţinuturi 

dăunătoare.” 

Monitorizarea măsurilor luate de platforme, în acest scop va continua, în temeiul 

codului revizuit. TikTok a raportat că, în martie şi aprilie, numărul materialelor video legate 

de coronavirus şi care încalcă politicile sale este în scădere cu 2 239, faţă de perioada de 

raportare anterioară, odată cu ridicarea restricţiilor în multe ţări ale UE. 

Numărul de videoclipuri ce conţineau informaţii eronate, de natură medicală sau o 

etichetă referitoare la COVID-19, eliminate pentru încălcări, a scăzut cu 10 131, faţă de 

ianuarie şi februarie. Meta raportează, de asemenea, că în martie şi aprilie, de pe Facebook şi 

Instagram au fost eliminate un număr considerabil mai mic de conţinuturi cu privire la 

coronavirus, pentru încălcări ale politicilor sale privind dezinformarea, astfel: cu 124 000 

mai puţine de pe Facebook şi cu 14 000 de pe Instagram, în comparaţie cu lunile ianuarie şi 

februarie. 

Microsoft şi Google continuă să împiedice publicarea mai multor milioane de anunţuri 

publicitare, inclusiv a unor conţinuturi legate de vaccinare, în conformitate cu politicile lor 

privind conţinutul ce induce în eroare. În comparaţie cu perioada de raportare anterioară, 

Twitter a semnalat un număr mai mic de conturi suspendate pe motiv de încălcare a politicii 

sale, în materie de informaţii înşelătoare. 

 

2. Comisia şi autorităţile de protecţie a consumatorilor îndeamnă WhatsApp să 

informeze mai bine consumatorii 

 Reţeaua de cooperare în materie de protecţie a consumatorilor (CPC) şi Comisia 

Europeană au transmis o nouă scrisoare către WhatsApp, prin care aceasta este invitată să ia 

măsuri, pentru a răspunde preocupărilor rămase în ceea ce priveşte actualizările privind 

condiţiile sale de furnizare a serviciilor şi politica de confidenţialitate şi să informeze 

consumatorii, în mod clar, cu privire la modelul lor de afaceri. 

În special, WhatsApp este invitată să arate modul în care intenţionează să comunice 

orice actualizări viitoare ale condiţiilor sale de utilizare şi să facă acest lucru, astfel încât 

consumatorii să poată înţelege cu uşurinţă implicaţiile unor astfel de actualizări şi să poată 

decide, în mod liber, dacă doresc să utilizeze WhatsApp, în continuare, după aceste 

actualizări. De asemenea, societăţii i se solicită să clarifice dacă obţine venituri din politicile 

comerciale, referitoare la datele utilizatorilor. 

Didier Reynders, comisarul pentru justiţie, a declarat: „WhatsApp trebuie să se asigure 

că utilizatorii înţeleg ceea ce acceptă şi modul în care datele lor cu caracter personal sunt 

utilizate în scopuri comerciale, în special pentru a oferi servicii unor parteneri de afaceri. Mă 

aştept în continuare ca WhatsApp să respecte pe deplin normele UE, ce protejează 

consumatorii şi drepturile lor fundamentale.”  

O primă scrisoare s-a trimis în ianuarie 2022, deoarece mai multe actualizări ale 

condiţiilor sale de utilizare, efectuate în 2021, au fost problematice pentru consumatori. Ca 

răspuns, WhatsApp a demonstrat că a furnizat utilizatorilor informaţiile necesare cu privire 



4 
 

la astfel de actualizări, inclusiv prin intermediul unor notificări în aplicaţie sau al serviciului 

său de asistenţă. 

Cu toate acestea, informaţiile sunt furnizate de WhatsApp, într-un mod insistent şi 

sunt considerate insuficiente şi derutante pentru utilizatori. WhatsApp are acum la 

dispoziţie o lună, pentru a le demonstra autorităţilor de protecţie a consumatorilor că 

practicile sale respectă legislaţia UE privind protecţia consumatorilor.  

Comisia a publicat recent un raport ce prezintă o imagine de ansamblu a acţiunilor 

anterioare ale acestei reţele, cuprinzând o analiză prospectivă a tendinţelor pieţei care 

afectează drepturile consumatorilor şi asupra căruia reţeaua CPC îşi va concentra 

activităţile, în următorii doi ani.   

 

3.  Fondul pentru modernizare investește 2,4 miliarde EUR pentru a accelera 
tranziția verde în România și alte 6 țări beneficiare 

În prezent, Fondul pentru modernizare a pus 2,4 miliarde EUR la dispoziția României 

și altor șase țări beneficiare. 

Fondul pentru modernizare a pus 2,4 miliarde EUR la dispoziția a șapte țări 

beneficiare pentru a contribui la modernizarea sistemelor lor energetice, pentru a reduce 

emisiile de gaze cu efect de seră în sectorul energetic, industrial și al transporturilor și 

pentru a le sprijini să își îndeplinească obiectivele în materie de climă și energie pentru 

2030. Investițiile au fost confirmate în România (1 391,6 milioane EUR), Cehia (520 milioane 

EUR), Polonia (244,2 milioane EUR), Lituania (85 milioane EUR), Ungaria (74,3 milioane 

EUR), Slovacia (49,5 milioane EUR) și Croația (40 milioane EUR). Aceasta încheie cel de al 

treilea ciclu de investiții al Fondului pentru modernizare și reprezintă o creștere bruscă a 

cheltuielilor în comparație cu ciclurile de investiții anterioare. 

Fondul pentru modernizare sprijină 45 de propuneri de investiții în următoarele 

domenii: producția de energie electrică din surse regenerabile, modernizarea rețelelor 

energetice și eficiența energetică în sectorul energetic, în industrie, în clădiri și în 

transporturi, și înlocuirea producției de cărbune cu combustibili cu intensitate scăzută a 

emisiilor de carbon. Exemple de investiții sprijinite de fond sunt: 

 modernizarea sistemelor de iluminat public din cadrul municipalităților, conversia 

cărbunelui în biomasă și gaz în instalațiile de termoficare și în instalațiile ETS, precum și 

creșterea eficienței energetice în Cehia; 

 producția de electricitate din surse regenerabile de energie în Croația; 

 renovarea clădirilor publice și creșterea eficienței energetice în Lituania; 

 construirea a opt parcuri fotovoltaice și a două turbine cu gaz cu ciclu combinat, care vor 

înlocui lignitul cu surse regenerabile de energie și gaz pentru generarea de energie 

electrică și modernizarea rețelelor de energie electrică în România; 

 îmbunătățirea eficienței energetice în industrie în Polonia; 

 tranșele de stocare a energiei pentru securitatea rețelei în Ungaria; 

 reabilitarea și extinderea rețelelor de termoficare și răcire centralizată în Slovacia. 

Termenul-limită până la care statele membre beneficiare trebuie să depună 

propuneri de investiții pentru a obține sprijin din partea Fondului pentru modernizare în 

cadrul următorului ciclu de plăți este 16 august 2022 pentru propuneri 

neprioritare (investiții care nu intră în domeniile de prioritate ale fondului) și 13 septembrie 

2022 pentru propuneri prioritare (investiții care intră în domeniile prioritare). 
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4. Politica de coeziune a UE: peste 127 milioane EUR pentru modernizarea 
infrastructurii de apă și apă uzată din România 

 

Politica de coeziune a UE: peste 127 milioane EUR pentru modernizarea 

infrastructurii de apă și apă uzată din România 

Comisia a aprobat o investiție de peste 127 milioane EUR din Fondul de coeziune 

pentru a rezolva problemele de aprovizionare cu apă prin dezvoltarea infrastructurii de apă 

și apă uzată din județul Buzău. În total, 170.392 de locuitori vor beneficia de modernizările 

rețelei de apă și apă uzată. 

Proiectul va moderniza 13 sisteme de alimentare cu apă, va crea 57 de puncte de 

extracție din sursele de apă, va pune la dispoziție 16 km de colectoare a apelor uzate și 430 

km de conducte de canalizare. Modernizarea sistemului va consolida conformitatea rețelei 

locale de apă cu directivele UE privind apa potabilă, respectiv apele reziduale urbane. 

Acest lucru previne pierderile mari de apă, debitul insuficient și calitatea 

necorespunzătoare a apei din surse locale. Pentru mai multe informații privind investițiile 

finanțate de UE în România, vizitați Platforma de date deschise. 

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Acest proiect este 

un exemplu bun al modului în care, prin investiții în infrastructură, politica de coeziune 

abordează în mod concret provocări locale. Grație proiectului se va economisi apă, populația 

va avea acces la apă curată și, de asemenea, se vor crea noi locuri de muncă în etapa de punere 

în aplicare.” 

 

5. Comisia salută acordul politic privind un încărcător comun în UE 
 

Comisia salută acordul politic provizoriu rapid la care au ajuns în această dimineață 

Parlamentul European și statele membre ale UE în legătură cu propunerea Comisiei privind 

o soluție comună de încărcare pentru dispozitivele electronice. 

Începând din 2024, toate telefoanele mobile, tabletele, camerele digitale, consolele 

portabile de jocuri video, căștile audio, căștile cu microfon, difuzoarele portabile, cititoarele 

de cărți electronice, tastaturile, mouse-urile, sistemele portabile de navigație și căștile 

intraauriculare noi vor trebui să fie echipate cu un port de încărcare USB-C. Pentru laptop-

uri, termenul este anul 2026. 

Valorificând puterea pieței unice, aceste norme noi și îndelung așteptate vor genera 

economii de resurse și de CO2, stimulând totodată inovarea tehnologică. 

Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă responsabilă cu „O Europă pregătită 

pentru era digitală”, a declarat: „Învălmășeala de încărcătoare diferite din sertarele noastre va 

fi în curând de domeniul trecutului. Un încărcător comun reprezintă un avantaj real pentru 

noi, consumatorii, fiind benefic și pentru mediu. Salutăm așadar acordul privind încărcătorul 

comun la care s-a ajuns astăzi, în urma încheierii rapide a negocierilor dintre colegiuitori.” 

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat: „Un încărcător comun este 

o chestiune de bun-simț, având în vedere numeroasele dispozitive electronice pe care le 

utilizăm zilnic. Datorită angajamentului nostru politic ferm, am ajuns la un acord în mai puțin 

de 9 luni. Consumatorii europeni vor putea utiliza un singur încărcător pentru toate 

dispozitivele lor electronice portabile, ceea ce reprezintă un pas important în direcția sporirii 

confortului și a reducerii deșeurilor. Acordul încheiat în această dimineață va genera economii 

de aproximativ 250 de milioane EUR pe an pentru consumatori și va permite totodată apariția 
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și maturizarea unor noi tehnologii, precum încărcarea fără fir, fără ca inovarea să devină o 

sursă de fragmentare a pieței și de disconfort pentru consumatori.” 

6. Ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă românească în valoare de 606 
milioane EUR pentru sprijinirea activității economice în zonele urbane și rurale 
mici 

 

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 606 milioane EUR 

(aproximativ 3 miliarde RON) menită să sprijine întreprinderile din anumite sectoare cu 

sediul în zone urbane și rurale mici, în contextul pandemiei de coronavirus. 

Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat. 

Măsura va fi deschisă întreprinderilor de toate dimensiunile care își desfășoară activitatea, 

printre altele, în sectoarele agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare. În 

cadrul schemei, sprijinul public va lua forma unor granturi directe și a unor garanții pentru 

împrumuturi. Beneficiarii eligibili vor avea dreptul să primească: 

(i) garanții care să acopere până la 90 % din valoarea împrumutului, pentru a efectua 

investiții și pentru activitățile lor curente; și 

(ii) granturi directe care să acopere, printre altele, valoarea totală a comisioanelor de risc 

și de gestiune și dobânzile aplicabile. 

Măsura vizează atenuarea deficitelor de lichidități cu care se confruntă beneficiarii și 

abordarea unei părți din pierderile suferite de aceștia din cauza pandemiei de coronavirus și 

a măsurilor restrictive pe care autoritățile române au trebuit să le pună în aplicare pentru a 

limita răspândirea virusului. Comisia a constatat că schema românească respectă condițiile 

cadrului temporar. În special, cu privire la ajutoarele sub formă de garanții pentru 

împrumuturi, (i) garanția se referă atât la împrumuturi pentru investiții, cât și la 

împrumuturi pentru capitalul de lucru; (ii) durata maximă a unei garanții este de 6 ani; și 

(iii) primele de garanție respectă nivelurile minime stabilite în cadrul temporar. 

În ceea ce privește cuantumurile limitate ale ajutoarelor sub formă de granturi 

directe, ajutoarele nu vor depăși: 290.000 EUR pe întreprindere care își desfășoară 

activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, 345.000 EUR pe 

întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul pescuitului și acvaculturii și 2,3 

milioane EUR pe întreprindere care își desfășoară activitatea în alte sectoare. În cadrul 

ambelor măsuri, ajutorul se va acorda cel târziu la 30 iunie 2022. Comisia a concluzionat că 

măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a 

economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din 

TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar. 

Pe această bază, Comisia a aprobat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele 

de stat. Mai multe informații cu privire la cadrul temporar și la alte acțiuni întreprinse de 

Comisie pentru a aborda impactul economic al pandemiei de coronavirus pot fi găsite aici. 

Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă cu numărul de caz SA.103035 

în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurența. 

 

7. Comisia își exprimă satisfacția cu privire la acordul politic privind salarii 

minime adecvate pentru lucrătorii din UE 

La data de 7 iunie, Comisia Europeană şi-a exprimat satisfacția cu privire la acordul 

politic convenit între Parlamentul European și statele membre ale UE cu privire la Directiva 

privind salariile minime adecvate, propusă de Comisie în octombrie 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
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Directiva stabilește un cadru la nivelul UE vizând gradul de adecvare al salariilor 

minime instituite prin lege, promovează negocierile colective pentru stabilirea salariilor și 

îmbunătățește accesul efectiv al lucrătorilor la protecția conferită de un salariu minim în UE. 

Salariile minime adecvate sunt importante pentru consolidarea echității sociale și 

pentru susținerea unei redresări economice sustenabile și favorabile incluziunii. 

Îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață este benefică atât pentru întreprinderi, cât și 

pentru societate și economie în general, prin stimularea productivității și a competitivității. 

Asigurarea unor salarii adecvate ale lucrătorilor este esențială pentru îmbunătățirea 

condițiilor lor de viață și de muncă și pentru construirea unor economii și societăți echitabile 

și reziliente. Cu toate acestea, unii lucrători sunt afectați de un grad mic de adecvare și/sau 

există lacune în ceea ce privește gradul de protecție conferit de salariul minim. 

Noua directivă urmărește să abordeze aceste aspecte prin instituirea unui cadru la 

nivelul UE vizând îmbunătățirea protecției adecvate conferite de salariul minim. Acest 

obiectiv va fi atins în condițiile unei respectări depline a tradițiilor și competențelor 

naționale, precum și a autonomiei partenerilor sociali. Ea nu obligă statele membre să 

introducă salarii minime instituite prin lege și nici nu stabilește pentru întreaga UE un nivel 

comun al salariilor minime. 

Principalele elemente ale directivei sunt următoarele: 

 Un cadru pentru stabilirea și actualizarea salariilor minime instituite prin 

lege: Statele membre cu salarii minime instituite prin lege vor trebui să înființeze un 

cadru de guvernanță solidă pentru stabilirea și actualizarea salariilor minime. El include: 

 criterii clare pentru stabilirea salariului minim (incluzând: o putere de cumpărare 

care să țină seama de costul vieții; nivelul, distribuția și rata de creștere a 

salariilor; și productivitatea națională); 

 utilizarea unor valori de referință orientative pentru a ghida evaluarea gradului de 

adecvare a salariilor minime, directiva oferind indicații cu privire la posibilele 

valori care ar putea fi utilizate; 

 actualizări periodice și în timp util ale salariilor minime; 

 înființarea unor organisme consultative, la care să poată participa partenerii 

sociali; 

 asigurarea faptului că variațiile și deducerile salariilor minime instituite prin lege 

respectă principiile nediscriminării și proporționalității, inclusiv urmărirea unui 

obiectiv legitim; și 

 implicarea efectivă a partenerilor sociali în stabilirea și actualizarea salariilor 

minime instituite prin lege. 

 Promovarea și facilitarea negocierilor colective privind salariile: în toate statele 

membre, directiva sprijină negocierea colectivă. Aceasta deoarece țările în care 

contractele colective de muncă sunt larg utilizate tind să aibă o proporție mai mică a 

lucrătorilor cu salarii mici, un nivel mai mic de inechitate salarială și salarii mai mari. În 

plus, directiva solicită statelor membre în care negocierile colective implică sub 80 % 

din lucrători să stabilească un plan de acțiune pentru promovarea negocierilor colective. 

 O mai bună monitorizare și asigurare a protecției conferite de salariul 

minim: Statele membre vor trebui să colecteze date privind proporția de lucrători care 

beneficiază de un salariu minim și gradul de adecvare al acestuia, precum și să asigure 
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faptul că lucrătorii au acces la soluționarea litigiilor și au dreptul la despăgubiri. 

Conformitatea și respectarea efectivă a prevederilor directivei sunt esențiale pentru ca 

lucrătorii să beneficieze efectiv de acces la protecția conferită de salariul minim și 

pentru a promova un cadru competitiv bazat pe inovare, productivitate și respectarea 

standardelor sociale. 

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat: „UE și-a îndeplinit 

promisiunea. Noile norme privind salariile minime vor proteja demnitatea muncii și vor 

garanta că munca este remunerată. Toate acestea se vor realiza cu respectarea deplină a 

tradițiilor naționale și a autonomiei partenerilor sociali.” 

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a 

declarat: „Într-un moment în care multe gospodării de pe întreg teritoriul UE sunt îngrijorate 

de faptul că veniturile lor sunt insuficiente, este esențial ca toate statele membre să ofere o 

protecție adecvată prin salarii minime. Cadrul convenit de Parlamentul European și de Consiliu 

va contribui la asigurarea faptului că persoanele cu salarii minime își pot permite o viață 

demnă. Este o zi bună pentru o Europă socială puternică, care protejează.” 

 

8. Întărirea sănătății mintale și a sprijinului psihosocial pentru persoanele 

strămutate provenind din Ucraina 

 
Comisia Europeană a semnat un acord de contribuție în valoare de 7 milioane EUR cu 

Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, menit să le ofere 

sprijin psihosocial și pentru sănătate mintală persoanelor care fug din Ucraina. 

Acordul urmărește să sprijine refugiații cu probleme de sănătate mintală și 

traumatisme psihologice grave, prin acordarea de prim ajutor și evaluare psihologice, 

precum și prin acordarea de sprijin psihosocial și de sănătate mintală pe termen mai lung, în 

propria lor limbă.  

Contractul, finanțat prin programul EU4Healthacoperă acțiuni de consolidare a 

capacităților personalului și voluntarilor Crucii Roșii, ale personalului de intervenție de 

urgență și ale altor profesioniști din cinci țări ale UE (Polonia, Slovacia, Ungaria, România, 

Republica Cehă) și se va derula timp de 24 de luni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse de informare: 

 Consiliul UE 

 Reprezentanţa Comisiei Europene în România 
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Buletin informativ elaborat de: 

 

 

SERVICIUL  AFACERI  EUROPENE 

 

 

 


