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Sfârșitul anului 2019 a definit un nou traseu pentru umanitate, implicând schimbări atât în 

plan social, cât și în materie economică sau politică. Pornind de la un număr insignifiant de 

cazuri locale la sfârșitul anului trecut, COVID-19 a evoluat prodigios până la statutul de 

pandemie globală atribuit de către Organizația Mondială a Sănătății. Conform statisticilor 

oficiale, până în data de 25 aprilie au fost raportate 2.744.744 cazuri de infecție, dintre care 195. 

387 s-au soldat cu deces.2 Noul aranjament al mapamondului necesită atât un șir de măsuri 

individuale referitoare la respectarea normelor de igienă, autoizolare sau alimentație, cât și 

acțiuni calculate din partea autorităților statale. În acest sens optimă ar fi preluarea de bune 

practici de la statele ce înregistrează o luptă eficientă în combaterea virusului sau manifestă 

performanțe sporite în domeniul medical. Totodată, primordială este și conjugarea eforturilor 

țărilor vecine întru a minimiza dispersia COVID-19 la nivel local, regional și global. 

 Primul caz de coronavirus pe teritoriul României a fost anunțat la 26 februarie anul 

curent, atestând până în prezent o ascensiune constantă a numărului de persoane infectate. 

Începând cu data de 16 martie, președintele României, Klaus Iohannis a decretat  stare de urgență 

pentru 30 de zile. În baza unei decizii ulterioare a șefului statului, starea de urgență a fost 

prelungită cu încă o lună, finalizarea acesteia fiind stabilită pentru data de 15 mai. 

                                                             
1 Alexandru Hîncu este absolvent al programului de masterat al Școlii Naționale de Studii Politice și 

Administrative (SNSPA), specializarea Analiza și Soluționarea Conflictelor. Interese de cercetare: descifrarea 

relațiilor intrastatele, cu accent pe problemele legate de securitate. De asemeea, este preocupat de analiza relațiilor 

dintre puterile regionale din zona euro-atlantică și spațiul ex-sovietic. Colaborarea cu ESGA a început-o în calitate 

de stagiar, ulterior fiind implicat în câteva proiecte dedicate securității regionale 
2 ,,Situation update worldwide, as of 25 April 2020,” European Centre for Disease Prevention and Control, accesat 

la 26.04.2020,  https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases. 
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 Conform unui studiu realizat de PwC Romania la sfârșitul lunii martie, 37% dintre 

companiile chestionate și-au întrerupt parțial operațiunile după ce a fost declarată starea de 

urgență, 20% și-au redus activitatea, iar 27% anunță că vor solicita cu certitudine șomaj tehnic.3 

Cele mai multe companii din România nu au o strategie de risc pentru situații precum epidemia 

de coronavirus, 72% dintre investitori declarând că nu au un plan de risc pentru situații de criză, 

în timp ce doar 11% au afirmat că au dezvoltat un plan de continuitate al afacerii.4 Raportat la 

nivel individual, 1 din 4 persoane au suferit deja o reducere a veniturilor, 19% din populația 

activă intrând în situație de risc în urma suspendării temporare a contractului de muncă (8%), a 

intrării în șomaj tehnic (7%) sau chiar a pierderii locului de muncă (4%).5 

 În contextul situației create autoritățile statale au acționat întru a minimiza șocul 

economic exercitat asupra întreprinderilor, a cetățenilor, dar și pentru a contracara răspândirea 

virusului. Au fost impuse restricții de circulație pentru cetățeni și sancțiuni de natură 

administrativă și penală pentru cei ce nu respectă izolarea.  În baza Ordonanței de Urgență nr. 37 

din 30 martie 2020,6 a devenit posibilă amânarea ratelor la bănci pentru persoanele ce întocmesc 

o cerere în acest sens. Totodată, guvernul a anunțat că va susține financiar firmele a căror 

angajați au fost trimiși în șomaj tehnic. Ajutorul guvernamental se ridică însă doar la 75% din 

salariul mediu brut pe economie, diferența fiind suportată de angajatori.7  

 Eficiența în procesul de gestionare a situației de criză poate fi apreciată și prin analiza 

interacțiunii guvernului cu partenerii externi, în acest sens România primind din partea Comisiei 

Europene 3,3 miliarde euro drept suport pentru întreprinderile mici și mijlocii.8 În același timp, 

Tatiana Proskuryakova, managerul Băncii Mondiale pentru România și Ungaria a declarat că 

instituția pe care o reprezintă: ,,este gata să sprijine România în confruntarea cu pandemia 

                                                             
3,,PwC survey on the impact of COVID-19 on businesses: 37% have fully or partially interrupted activity, 27% will 

definitely apply for technical unemployment,” PwC Romania, accesat la 26.04.2020, https://www.pwc.ro/en/press-

room/press-release-2020/pwc-survey-on-the-impact-of-covid-19-on-businesses--37--have-ful.html. 
4 ,,Efectele coronavirusului. Peste 70% dintre companii nu au o strategie pentru astfel de situații,” Frames 

Management & Consluting, accesat la 26.04.2020, https://framesmedia.ro/blog/efectele-coronavirusului-peste-70-
dintre-companii-nu-au-o-strategie-pentru-astfel-de-situatii/. 
5 ,,Studiul Impactul Epidemiei De CoronaVirus Asupra Vieții Românilor 2020,” MKOR Market Opportunity 

Research, accesat la 26.04.2020, https://mkor.ro/studii/studiu-coronavirus-romania-2020/. 
6 ,,Ordonanță de urgență nr. 37 din 30 martie 2020,” Portal Legislativ, accesat la 26.04.2020, 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224489.  
7 ,,Șomaj tehnic în vremea coronavirusului. Cât dă de fapt Guvernul și ce trebuie să facă firmele,” Radio Europa 

Liberă România, accesat la 26.04.2020, https://romania.europalibera.org/a/somaj-tehnic-coronavirus-cat-da-

guvernul-ce-trebuie-sa-faca-firmele/30497645.html. 
8 ,,State aid: Commission approves €3.3 billion Romanian scheme to support SMEs in coronavirus outbreak,” 

European Commission, accesat la 26.04.2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_649. 
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Covid-19 și efectele sale asupra oamenilor, oferind un ajutor financiar rapid.”9 Organizația 

Mondială a Sănătății în colaborare cu UNICEF a anunțat despre semnarea unui acord de a lupta 

împreuna contra COVID-19 punând la dispoziție un fond de solidaritate a cărui resurse vor fi 

orientate către contracararea răspândirii virusului în toate statele. În cadrul programului Strategic 

Airlift Capability, în data de 26 martie 2020 o aeronavă militară de tip C-17 cu traseul Seul – 

București a aprovizionat România cu 100.000 unități costume de protecție care vor fi furnizate 

de către autorităție locale pentru personalul din prima linie de luptă împotriva COVID-19.10 

Remarcabile însă au fost eforturile, suportul și asistența oferită de Ucraina pentru țara noastră, 

mai exact deschiderea pentru o comunicare și acțiune strategică între autoritățile de la București 

și Kiev. 

  Primul caz de infectare cu noul virus în Ucraina a fost înregistrat la un cetățean ce 

călătorea din Italia spre Ucraina, având însă escală la București. Viceministrul sănătății Victor 

Liashko a declarat că: ,,pe 26 februarie bărbatul se întorcea acasă prin aeroportul românesc. 

Acolo i-au efectuat screening termografic. Temperatura bărbatului era în normă. Ulterior acesta 

prin punctul de trecere al frontierei de stat ucrainene a intrat în regiunea Cernăuți.”11 Aflându-

se în autoizolare după revenirea acasă, bărbatul a început să manifeste simptome caracteristice 

infectării, pentru ca la scurt timp, pe 3 martie să fie testat pozitiv COVID-19.  

 Ulterior a fost atestată o tendință ascendentă a cazurilor confirmate de COVID-19 în 

Ucraina. Două cazuri noi de infecție au fost înregistrate în data de 12 martie curent la o femeie în 

vârstă de 71 de ani din regiunea Zhytomyr și un bărbat din regiunea Cernăuți, a cărui soție s-a 

întors din Italia.12 O zi mai târziu, în spitalul regional femeia amintită mai sus a decedat. Potrivit 

oficialilor, încă din dimineața zilei de 13 martie, pacienta avea o stare foarte gravă, fiind 

                                                             
9 ,,Romania activates 400 million-euro loan as World Bank begins rolling out Covid-19 support in CEE,” Emerging 
Europe, accesat la 26.04.2020, https://emerging-europe.com/news/romania-activates-400-million-euro-loan-as-

world-bank-begins-rolling-out-covid-19-support-in-cee/. 
10 ,,COVID-19 Emergency Response Mission in support to Romania,” NATO Support and Procurement Agency, 

accesat la 26.04.2020, https://www.nspa.nato.int/en/news/news-20200326-4.htm. 
11 ,,В Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом,” Информационное Агентство 

112.ua, accesat la 26.04.2020, https://112.ua/glavnye-novosti/v-ukraine-zafiksirovali-pervyy-sluchay-zabolevaniya-

koronavirusom-527711.html. 
12 ,,МОЗ повідомляє про два нових підтверджених випадки коронавірусу в Україні,” Міністерство охорони 

здоров'я України, accesat la 26.04.2020, https://moz.gov.ua/article/news/moz-povidomljae-pro-dva-novih-

pidtverdzhenih-vipadki-koronavirusu-v-ukraini. 
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conectată și la un dispozitiv pentru ventilarea artificală a plămânilor.13 Pe 16 martie, în regiunea 

Cernăuți două femei au primit confirmarea de laborator a COVID-19. În aceeași zi, alte două 

cazuri de infecție cu coronavirus au fost confirmate - ambele la Kiev.14 La 17 martie, au fost 

confirmate șapte noi cazuri - șase în regiunea Cernăuți, unul în regiunea Kiev, printre cei testați 

pozitiv fiind și un deputat ucrainean.15 Tot în regiunea Cernăuți a fost înregistrat un al doilea 

deces din cauza coronavirusului.16 

 Așadar, analizând evoluția prodigioasă a numărului de persoane infectate, în baza 

Decretului președintelui Ucrainei №87 / 2020,17 începând cu data de 17 martie 2020 pe teritoriul 

țării se instituie starea de carantină, însemnând închiderea punctelor de frontieră, limitarea 

accesului în țară a persoanelor fără cetățenie ucraineană, cu excepția deținătorilor permisurilor de 

ședere permanentă sau temporară și cadrelor diplomatice. Pentru a facilita dialogul cu cetățenii 

ucraineni aflați pe teritoriul României, Ambasada Ucrainei la București a înființat în numele 

ministrului Afacerilor Externe, Dmitro Kuleba o pagină oficială pe rețeaua de socializare 

facebook în care coordonează asistența, sprijinul și protecția cetățenilor ucraineni aflați în 

România și care nu se pot întoarce acasă în perioada de restricționare a transportului 

internațional. ,,Dragi ucraineni, împreună și în legătură, putem trece prin această perioadă 

dificilă. Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei este alături de dvs. și va face tot posibilul 

pentru a proteja și ajuta cetățenii Ucrainei,” se anunță în acel grup.18 De asemenea, ministrul 

infrastructurii, Vladislav Kriklii, anunța pe pagina sa de facebook închiderea pentru prima dată în 

istoria Ucrainei a metrourilor din Kiev, Harkov și Dnepr. O asemenea tentativă a fost încercată în 

2014 în perioada euromaidanului, când președintele Ianukovici plănuia instituirea stării de 

urgență, însă această inițiativă nu a primit suportul legislativului.  

                                                             
13,,В Житомире ухудшилось состояние больной коронавирусом женщины,” РБК-Украина, accesat la 

26.04.2020,https://www.rbc.ua/rus/news/zhitomire-uhudshilos-sostoyanie-bolnoy-koronavirusom-1584092229.html. 
14 ,,В Киеве зафиксированы первые два случая коронавируса,” HB, accesat la 26.04.2020, 

https://nv.ua/kyiv/koronavirus-obnaruzhili-v-kieve-novosti-ukrainy-50076005.html. 
15 ,,Коронавирус подтвердили у народного депутата,” Корреспондент, accesat la 26.04.2020, 

https://korrespondent.net/ukraine/4205972-koronavyrus-podtverdyly-u-narodnoho-deputata. 
16 ,,В Украине уже 2 смерти от коронавируса и 7 новых случаев, есть дети,” Українська правда, accesat la 

26.04.2020, https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/17/7244027/. 
17 ,,Указ Президента України № 87/2020,” Президент України - Офіційне інтернет-представництво, accesat la 

26.04.2020, https://www.president.gov.ua/documents/872020-32741. 
18,,Захист українців у Румунії,” Facebook, accesat la 26.04.2020, 

https://www.facebook.com/groups/1074699082912679/#. 
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 Pentru contracararea consecințelor negative rezultate din răspânidrea coronavirusului pe 

teritoriul statului ucrainean, Kievul a cerut suportul partenerilor externi de dezvoltare. În acest 

sens, Centrul Euro-Atlantic de Coordonare a Răspunsului la Catastrofe (EADRCC) a primit o 

solicitare de asistență internațională din partea forțelor armate ale Ucrainei pentru furnizarea de 

asistență umanitară menită să contribuie la prevenirea răspândirii virusului în unitățile militare.19 

Într-o postare a Ambasadei Ucrainei în SUA aflăm că statul american sprijină Kievul cu 9,1 

milioane de dolari. De menționat, în acelați timp, este și ajutorul înaintat de Emiratele Arabe 

Unite ce au oferit un avion cu 11 tone de materiale orientate către sectorul medical. Această 

inițiativă face parte din angajamentul Emiratelor Arabe Unite de a coopera cu țările care lucrează 

pentru combaterea focarului COVID-19 întru consolidarea eforturilor globale de combatere a 

răspândirii virusului.20 Economia precară a țării și conflictul din Est au avut drept consecință un 

exod masiv al populației, astfel 3 milioane de cetățeni alegând să lucreze peste hotare. În acest 

context, Organizația Internațională a Migrației în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății 

și a reprezenzentaților Organizației Națiunilor Unite la Kiev au declarat că sunt gata să ajute 

Ucraina să răspundă provocărilor COVID-19, preântâmpinând o întoarcere consitentă a celor 

plecați la munci sezoniere în afara frontierelor naționale, înclusiv în țări unde numărul de 

infectați este mare. Aceste organizații au comunicat că oferă sprijin operațional și tehnic atât în 

domeniul migrației, cât și în domeniul sănătății, în paralel pregătindu-se pentru al doilea val al 

răspândirii virusului.21 

 Așadar, sintetizând cele enunțate anterior, putem conchide că lumea se confruntă cu o 

provocare fără precedent, iar măsurile aplicate de către actorii naționali se pot dovedi de multe 

ori a fi ineficiente sau întârziate. Pornind de la aceste circumstanțe, comunicarea strategică 

bilaterală între statele vecine poate înregistra efecte pozitive în ceea ce privește atât dispersia 

COVID-19 la nivel regional, cât și în procesul de facilitare a tranzitării granițelor cetățenilor 

aflați peste hotare la momentul impunerii carantinei totale. 

                                                             
19 ,,Ukraine requests international assistance in their response to COVID-19,” North Atlantic Treaty Organization, 

accesat la 26.04.2020, https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_174481.htm?. 
20,,UAE Sends Aid Plane to Ukraine to Assist Efforts to Counter COVID-19, Repatriates Ukrainian Citizens,” 

ReliefWeb, accesat la 26.04.2020, https://reliefweb.int/report/ukraine/uae-sends-aid-plane-ukraine-assist-efforts-

counter-covid-19-repatriates-ukrainian. 
21,,COVID-19 Forces Huge Numbers of Ukrainians Home to Face Fraught Future,” International Organization for 

Migration, accesat la 26.04.2020,  https://www.iom.int/news/covid-19-forces-huge-numbers-ukrainians-home-face-

fraught-future. 
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 În data de 25 martie 2020, ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba a avut o 

discuție telefonică cu omologul său român, șeful diplomației de la București, Bogdan Aurescu. 

În timpul discuției a fost analizată situația generată de coronavirus și demersurile de răspuns ale 

celor două state. Autoritățile ucrainene încearcă să comunice pe canale diplomatice și oficiale cu 

cetățenii aflați în afara țării.  

,,Mă adresez la Dumneavoastră cu rugămintea de a sprijini pe deplin cetățenii Ucrainei  care se 

află în România în momentul în care conexiunea de transport  este efectiv oprită și confirm că 

Dumneavoastră puteți conta pe atitudinea noastră corespunzătoare față de cetățenii României în 

Ucraina în această perioadă dificilă”, - a menționat Dmytro Kuleba.22 

 Demnitarii de stat au convenit asupra sprijinului oferit cetățenilor Ucrainei în România în 

timpul restricțiilor conexiunii de transport, axându-se totodată și asupra tematicii tranzitului 

neîntrerupt de mărfuri ucrainene pe teritoriul României. ,,Ministrul român al afacerilor externe a 

evidențiat disponibilitatea de cooperare în ceea ce privește cazurile punctuale de tranzitare a 

teritoriului României de către cetățenii ucraineni care vor să revină în Ucraina din state terțe, 

cu respectarea strictă a normelor impuse de autoritățile române în contextul efortului de 

gestionare și prevenire a extinderii virusului.”23
 Totodată, șeful diplomației române a ținut să 

accentueze susținerea pe care România o manifestă față de încercările părții ucrainești de a se 

integra în structurile europene și cele euro-atlantice, dar și măsurile aplicate pentru păstrarea 

suveranității și integrității teritoriale. ,,De asemenea, Bogdan Aurescu a subliniat atenția 

deosebită pe care România o acordă asigurării drepturilor persoanelor aparținând minorității 

române din Ucraina, cu precădere a dreptului la educație în limba română, în conformitate cu 

normele și standardele internaționale în materie. Ministrul Bogdan Aurescu a solicitat reluarea 

cât mai curând posibil, când situaţia legată de SARS-COV-2 o va permite, a formatelor  de 

dialog bilateral pe acest subiect, evidențiind, totodată, necesitatea identificării unei soluții 

durabile, în conformitate cu interesele persoanelor aparținând minorității române din Ucraina. 

În acest context, a evocat și discuția dintre Președintele Klaus Iohannis și Președintele 

Volodâmâr Zelenski din marja segmentului de nivel înalt a celei de-a 74-a sesiuni a Adunării 

                                                             
22 ,,Dmytro Kuleba: s-a ajuns la o înțelegere cu România cu privire la spirijinul reciproc privind protejarea 

cetățenilor și tranzitul liber pentru mărfuri,” Ambasada Ucrainei în România, accesat la 26.04.2020, 

https://romania.mfa.gov.ua/ro/news/ministr-zakordonnih-sprav-ukrayini-dmitro-kuleba-proviv-telefonnu-rozmovu-

zi-svoyim-rumunskim-kolegoyu-bogdanom-auresku. 
23 ,,Convorbirea telefonică a ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu omologul ucrainean, Dmytro 

Kuleba,” Ministerul Afacerilor Externe, accesat la 26.04.2020, http://www.mae.ro/node/52132. 
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Generale a ONU, din septembrie 2019, când, urmare a demersurilor șefului statului român, 

Președintele Ucrainei a transmis asigurări în direcția identificării unei soluții la problemele 

create de adoptarea Legii Educației, adoptată de Ucraina în septembrie 2017.” 24  

 Perioada actuală ar trebui să folosească drept un temei de conștientizare și senzibilizare în 

rândurile decidenților politici, cei din urmă trebuind să promoveze în primă instanță interesele 

sociale legate de sănătatea cetățenilor în detrimentul scopurilor și intereselor de natură politică. 

Cu alte cuvinte, prioritară este pandemia și dialogul pentru oprirea răspândirii acesteia. Deși este 

dificil de abandonat polica pe un plan secundar, totuși lupta împotriva COVID-19 a demonstrat 

că există coeziune interstatală. 

 În contextul pandemiei globale, Federația Rusă a încercat să speculeze această 

problematică în favoarea sa, propunând Adunării Generale să adopte o Declarație de solidaritate 

împotriva coronavirusului. Documentul Moscovei solicita țărilor să ofere asistență statelor cele 

mai afectate, să abandoneze războaiele comerciale și să anuleze sancțiunile internaționale și 

unilaterale asupra Rusiei dacă acestea nu au fost întocmite sub egida ONU. Ucraina este statul 

care a manifestat cea mai vehementă opoziție vis-a-vis de cererea Kremlinului. Reprezentantul 

permanent al Ucrainei în cadrul ONU, Serghei Kislița a declarat următoarele:  

 ,,Rusia în cadrul ONU încearcă să folosească pandemia pentru anularea sancțiunilor. 

 Sancțiunile împotriva Rusiei au fost introduse nu din cauza coronavirusului, ci din cauza 

 unei încălcări grave a Cartei ONU și a altor norme de drept intenațional.”25 

 În cadrul discuției telefonice din 28 martie 2020 dintre Bogdan Aurescu și Dmytro 

Kuleba a fost abordată tematica inadmisibilității încercării Rusiei de a-și diminua sancțiunile pe 

fundalul crizei pandemice: 

„Aș dori, de asemenea, să Vă atrag atenția asupra apelurilor Rusiei pentru relaxarea 

sancțiunilor sub pretextul pandemiei de coronavirus și dificultăților economice conexe din lume. 

Aceste apeluri sunt irelevante și inadmisibile. Este foarte important ca nimeni să nu poată profita 

de situația dificilă actuală pentru a atinge obiective politice. Sancțiunile au fost impuse ca 

                                                             
24 loc cit. 
25,,Кислица: Россия в ООН пытается использовать пандемию для отмены санкций,” Крым.Реалии, accesat la 

26.04.2020,  https://ru.krymr.com/a/news-kislitsa-rossija-v-oon-pitajetsya-ispolzovat-pandemiju-dlya-otmeny-

sanktsij/30515053.html. 
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urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, iar pandemia coronavirusului nu are nicio 

legătură cu acestea ”, - a menționat Dmytro Kuleba.26 

 Status quo-ul internațional creat după anexarea Crimeii în 2014 a făcut poziția Ucrainei 

atât de vehementă în raport cu sancțiunile impuse Rusiei. Șeful diplomației românești s-a 

solidarizat cu apelul omologului ucrainean, afirmând că este de acord cu o atare abordare. 

Datorită efortului conjugat al Ucrainei, Georgiei, Marii Britanii, SUA și a țărilor Uniunii 

Europene, propunerea Rusiei în cadrul ONU nu a fost aprobată. 

 Răspândirea virusului nu este doar un test de capacitate al fiecărui stat individual ci 

definește mai degrabă un test al cooperării internaționale, al creării grupurilor de lucru 

specializate intrastatale și al schimbului de experiență. Sub presiunea eminentă a nevoilor de a 

colabora, dialogul diplomatic dintre București și Kiev s-a materializat prin oferirea de către 

partea ucraineană a mijloacelor necesare pentru aprovizionarea României cu echipamente ce au 

destinație medicală. Remarcabil este suportul oferit de către compania Antonov Airlines care 

reprezintă o unitate structurală din cadrul companiei de stat denumită, Complexul Tehnico-

Științific Antonov.  

 În data de 7 aprilie 2020 un avion Antonov 124-100 deținut de compania aeriană 

ucraineană cargo Antonov Airlines a aterizat pe Aeroportul din Otopeni. Aeronava ucraineană 

face parte din programul internațional NATO Strategic Airlift International Solution (SALIS). 

Avionul a adus echipamente medicale din China, acestea fiind achiziționate de către Unifarm.  

,,Este cel mai mare zbor de tip cargo cu destinație medicală, echipamente medicale achiziţionate 

din China, este primul zbor de acest gen făcut de acest avion în Europa”, a declarat Adrian Ionel, 

director general UNIFARM.27 

 Într-o postare pe pagina oficială Facebook, Ambasada Ucrainei la București anunță că pe 

lângă aeronavele civile din cadrul programului SALIS amintit anterior, Ucraina a pus la 

dispoziția României și aviația de transport militar. Aeronava Forțelor Aeriene ale Forțelor 

                                                             
26,,Dmytro Kuleba: s-a ajuns la o înțelegere cu România cu privire la spirijinul reciproc privind protejarea cetățenilor 

și tranzitul liber pentru mărfuri,” Ambasada Ucrainei în România, accesat la 26.04.2020, 

https://romania.mfa.gov.ua/ro/news/ministr-zakordonnih-sprav-ukrayini-dmitro-kuleba-proviv-telefonnu-rozmovu-

zi-svoyim-rumunskim-kolegoyu-bogdanom-auresku. 
27 ,,Uriașul avion Antonov 124 a aterizat marți la București cu tone de produse medicale din China,” HotNews, 

accesat la 26.04.2020, https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23799309-antonov-124-bucuresti-romania-produse-

medicale-china.htm. 
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Armate ale Ucrainei IL-76 a aterizat pe data de 15 aprilie 2020 la București cu tone de 

echipamente medicale din China necesare pentru combaterea COVID-19. 

 În concluzie, pandemia COVID-19 a instalat noi provocări la nivel global, statele 

aflându-se într-o ipostază necunoscută ce necesită un șir de acțiuni urgente pentru lupta 

împotriva efectelor imediate ale virusului. Au fost aplicate un set de măsuri fără precedent 

precum ar fi închiderea frontierelor sau instituirea stării de urgență, cea din urmă definind în mod 

implicit și o suspendare a drepturilor omului prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului. În acest sens, este responsabilitatea și obligația fiecărui individ de a se autoizola și 

respecta ordinele autorităților, astfel contribuind la minimizarea propagării virusului.  

 Criza a demonstrat importanța instituțiilor multinaționale pentru menținerea sectorului 

ecomico-financiar, dar și pentru prezervarea securității colective și a sănătății cetățenilor. 

Organizațiile internaționale precum OMS, ONU, Banca Mondială au făcut apel la 

responsabilizare, solidaritate și au participat activ la coordonarea răspunsului global asupra 

sectoarelor afectate. Globalizarea reduce distanța dinte națiuni și facilitează schimbul de bune 

practici, politici publice eficiente și suportul material. 

  În contextul pandemiei interesele politice sau economice ale anumitor grupuri și 

demnitari de rang înalt capătă un aspect secundar. Esențiale au devenit însă dialogurile 

diplomatice, coordonarea răspunsurilor transfrontaliere și consolidarea cooperării regionale 

dintre statele învecinate. Remarcabilă a fost deschiderea pentru comunicare și acțiune strategică 

între autoritățile de la București și Kiev care și-au oferit atât sprijin material cât și un dialog 

diplomatic coerent, ținând cont în primă instanță de interesele cetățenilor. Totodată, devine 

necesară și implementarea unor mecanisme regionale care vor securiza statele vecine de 

amenințările viitoarelor pandemii sau de provocările de altă natură. 
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