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I. REUNIUNI 

1. Întâlnirea Comisiei pentru Afaceri Europene de la Senatul României cu domnul 

ministru Dan Vîlceanu, ministrul investițiilor și proiectelor europene 

 

Comisia pentru Afaceri Europene de la Senatul României, l-a invitat miercuri 23 

martie a.c. pe domnul ministru Dan Vîlceanu, ministrul investițiilor și proiectelor europene, 

să prezinte stadiul implementării Programului Național de Redresare și Reziliență și al 

programelor operaționale, dar să ofere detalii și despre alocarea de resurse financiare din 

fonduri europene pentru măsuri dedicate refugiaților din Ucraina. 

Pe programele operaționale domnul ministru a precizat că România are un grad de 

absorbție de 66%, practic au fost atrase 33 miliarde de euro. Domnul ministru prevede ca 

până la finele anului 2023 se va ajunge la absorbție totală a fondurilor europene. Pe 

programele operaționale aferente perioadei de finanțare 2020-2027 se așteaptă observațiile 

Comisiei și Acordul final este preconizat a fi semnat in luna mai. Ca o noutate față de celelalte 

perioade, vor exista programe operaționale dedicate sănătății și tranziției juste. 

Despre Programul Național de Redresare și Reziliență, domnul Vîlceanu a declarat că 

prima cerere de plată va fi adresată Comisiei în luna mai a acestui an și va fi în valoare de 2 

miliarde euro din granturi și 1 miliard din componenta de împrumuturi. O a doua cerere de 

plată, cu o valoare similară de 3 miliarde euro, va fi depusă în luna octombrie. 

În ceea ce privește situația refugiaților, aceasta a fost intens dezbătută și analizată la 

nivelul Uniunii Europene, iar Comisia a decis printr-un regulament să flexibilizeze 

programele de finanțare astfel încât să le permită statelor membre alocări de fonduri din 

programele operaționale, iar finanțările vor fi 100% nerambursabile. 

 

II.  CONSILIUL EUROPEAN 

1. Summitul social tripartit - Principalele mesaje, 23 martie 2022 
 

 Liderii UE și partenerii sociali s-au reunit, la 23 martie, în cadrul summitului social 
tripartit, prin videoconferință, pentru a discuta despre „un răspuns tripartit unit la impactul 
social și economic al agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei”. Participanții la summit 
au intervenit pe marginea următoarelor întrebări: 

 Cum pot fi asigurate creșterea economică, ocuparea forței de muncă și investițiile pe 
termen lung în Europa, abordând în același timp impactul agresiunii militare ruse 
împotriva Ucrainei asupra prețurilor la energie, economiei și locurilor de muncă? 

 Cum poate fi asigurat succesul tranziției verzi pentru lucrătorii și întreprinderile 
europene în acest nou context? 

 Care este rolul dialogului social în îmbunătățirea condițiilor de muncă, a funcționării 
piețelor europene ale forței de muncă și a formării în materie de competențe după 
pandemia de COVID-19? 
Președintele Consiliului European, Charles Michel, a formulat următoarele 

observații: „Invadarea Ucrainei de către Rusia este un atac brutal asupra unei țări 
independente și suverane. Dar este și un atac la adresa valorilor noastre, cum ar fi libertatea, 
democrația și drepturile omului. În ultima lună, ne-am ridicat la înălțimea acestui moment 
istoric, stând umăr la umăr cu poporul ucrainean. Un răspuns tripartit unit va fi, de 
asemenea, esențial pentru a aborda impactul social și economic uriaș al acestui război. 
Guverne, angajatori, angajați, reuniți cu toții pentru a oferi un singur răspuns comun și unit. 
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Sunt sigur că, așa cum s-a întâmplat și în timpul pandemiei de COVID-19, contribuția 
partenerilor sociali va fi din nou esențială pentru a face față acestei noi provocări.” 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a menționat următoarele: 
„Europa oferă un refugiu sigur persoanelor care fug din calea invaziei brutale a Rusiei în 
Ucraina. Aceste persoane merită acces la protecție socială, la formare și la locuri de muncă, 
iar pentru sprijinirea statelor membre care le găzduiesc sunt disponibile fonduri ale UE. În 
același timp, războiul și sancțiunile necesare împotriva Rusiei au un cost pentru economia 
noastră. Facem tot ce ne stă în putință pentru a atenua impactul asupra prețurilor la energie 
și la alte produse de bază, precum și asupra lanțurilor de aprovizionare, în scopul de a 
sprijini lucrătorii, întreprinderile și consumatorii în aceste vremuri dificile. Trăim un 
moment crucial și este important ca noi toți – partenerii sociali, statele membre și instituțiile 
UE – să dăm dovadă de unitate și de solidaritate cu cei care au cea mai mare nevoie.” 
Din partea președinției prin rotație a Consiliului UE, prim-ministrul Franței, Jean Castex, a 
adăugat: „În cadrul Uniunii ne-am angajat să dezvoltăm, pentru următorul deceniu, un model 
european de creștere într-o mai mare măsură suveran și rezilient. Provocările sunt 
semnificative și afectează sustenabilitatea modelului nostru social, care este unul dintre 
punctele forte unice ale Europei. Nu vom putea face față acestor provocări fără un dialog 
social mai riguros, la nivel național și european.” 

Secretarul general al Confederației Europene a Sindicatelor (CES), Luca 
Visentini, a afirmat următoarele: „CES condamnă războiul criminal al Rusiei împotriva 
Ucrainei. Facem apel la UE și la statele membre să primească toate persoanele care fug din 
Ucraina. Sprijinim accesul acestora la piața muncii, locuințe, asistență medicală, educație și 
asistență socială. Solicităm ca aceste persoane să fie tratate în mod egal la locul de muncă și 
în societate. CES însăși contribuie la finanțarea ajutorului umanitar prin intermediul 
sindicatelor în Ucraina și în țările învecinate. Solicităm UE și statelor membre să deschidă un 
dialog cu Ucraina, Georgia și Republica Moldova în scopul de a le recunoaște drept țări 
candidate pentru aderarea la UE. De asemenea, solicităm măsuri pentru reducerea 
impactului negativ asupra UE al războiului și al sancțiunilor, inclusiv finanțare din partea UE 
pentru a reduce la minimum impactul creșterii prețurilor, precum și continuarea măsurilor 
de urgență legate de COVID-19 pentru a sprijini locurile de muncă și întreprinderile aflate în 
pericol din cauza acestei crize.” 

Președintele BusinessEurope, Pierre Gattaz, care reprezintă angajatorii 
(BusinessEurope, SGI Europe, SMEunited), a precizat următoarele: „Angajatorii europeni 
condamnă cu fermitate invadarea Ucrainei de către Rusia. Uniunea Europeană trebuie să 
apere dreptul internațional și să sprijine Ucraina și poporul ucrainean. La fel ca mulți alți 
actori, angajatorii întreprind acțiuni concrete pentru a oferi ajutor umanitar și asistență 
persoanelor care fug din zonele de luptă. Forța UE pe plan mondial decurge din puterea sa 
economică. Este extrem de important ca UE să aibă grijă de economia sa și să atenueze 
efectele secundare ale acestui război (inflația, creșterea prețurilor la energie și la materii 
prime, deficitele de aprovizionare, perturbările lanțurilor de aprovizionare). În special, 
Uniunea Europeană trebuie să își consolideze urgent piața internă a energiei, să își 
diversifice sursele și rutele de aprovizionare cu energie și să ofere un cadru adecvat pentru 
extinderea investițiilor publice și private necesare. Deși politicile din cadrul Pactului verde 
reprezintă o parte importantă a soluției, UE trebuie, de asemenea, să recunoască faptul că o 
tranziție verde reușită depinde și de existența unor politici energetice realiste cu termene 
fezabile. Implicarea partenerilor sociali este esențială pentru definirea măsurilor de 
sprijinire a întreprinderilor și a lucrătorilor din UE și de asigurare a stabilității în aceste 
vremuri dificile. Viitoarea inițiativă a Comisiei privind dialogul social reprezintă o ocazie 
excelentă de a promova unitatea prin îmbunătățirea cooperării între autoritățile publice și 
partenerii sociali la nivelul UE și la nivel național.” 
(Punctele de vedere menționate în acest text aparțin persoanei/organizației în cauză și nu 
constituie în ansamblu punctul de vedere al Consiliului sau al Consiliului European). 
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2. Concluziile Consiliului European privind agresiunea militară rusă împotriva 
Ucrainei, 24 martie 2022 

 

Consiliul European a desfășurat un schimb de opinii cu președintele Statelor Unite privind 
cooperarea transatlantică în contextul agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei. 

Agresiunea Militară Rusă Împotriva Ucrainei 

 Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei încalcă grav dreptul internațional 
și provoacă pierderi de vieți omenești și rănirea civililor la o scară enormă. Rusia 
direcționează atacurile împotriva populației civile și vizează obiective civile, inclusiv 
spitale, unități medicale, școli și adăposturi. Aceste crime de război trebuie să 
înceteze imediat. Cei responsabili și complicii lor vor fi trași la răspundere în 
conformitate cu dreptul internațional. Sunt inacceptabile asediul Mariupolului și al 
altor orașe ucrainene, precum și refuzul forțelor militare ruse de a permite accesul 
umanitar. Forțele ruse trebuie să prevadă imediat căi sigure către alte zone din 
Ucraina, precum și posibilitatea furnizării de ajutor umanitar în Mariupol și în alte 
orașe asediate. 

 Consiliul European îndeamnă Rusia să garanteze de urgență trecerea în condiții de 
siguranță a civililor blocați în toate celelalte zone de război către destinația dorită de 
aceștia, să elibereze imediat toți ostaticii, să asigure accesul umanitar neîntrerupt și 
să creeze coridoare umanitare. De asemenea, acesta îndeamnă Rusia să își respecte 
pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul dreptului internațional, inclusiv al 
dreptului internațional umanitar, precum și să respecte recenta ordonanță a Curții 
Internaționale de Justiție. 

 Consiliul European solicită Rusiei să înceteze imediat agresiunea sa militară pe 
teritoriul Ucrainei, să își retragă imediat și necondiționat toate forțele și 
echipamentele militare de pe întreg teritoriul Ucrainei și să respecte pe deplin 
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, în cadrul frontierelor 
sale recunoscute pe plan internațional. 

 Uniunea Europeană este alături de Ucraina și de poporul său, iar Consiliul European 
reafirmă Declarația de la Versailles, recunoscând aspirațiile europene și alegerea căii 
europene de către Ucraina, astfel cum se menționează în Acordul de asociere. 
Consiliul European adresează o nouă invitație Comisiei să își prezinte avizul în 
conformitate cu dispozițiile relevante din tratate. Uniunea Europeană va continua să 
ofere sprijin politic, financiar, material și umanitar coordonat. Până în prezent, 
Uniunea Europeană a adoptat sancțiuni semnificative, care au un impact masiv 
asupra Rusiei și Belarusului, și este în continuare pregătită să elimine lacunele și să 
vizeze eludările efective și potențiale, precum și să acționeze rapid cu noi sancțiuni 
substanțiale coordonate împotriva Rusiei și a Belarusului, menite să obstrucționeze 
în mod eficace capacitatea Rusiei de a continua agresiunea. Consiliul European face 
apel la toate țările să se alinieze la aceste sancțiuni. Trebuie oprită orice încercare de 
eludare a sancțiunilor sau de sprijinire a Rusiei prin alte mijloace. 

 Agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei a forțat milioane de oameni să fugă din 
locuințele lor. Mulți dintre ei au găsit adăpost și siguranță în Uniunea Europeană, 
acestea fiind facilitate prin mecanismul de protecție temporară. Ar trebui acordată o 
atenție deosebită nevoilor celor mai vulnerabili și măsurilor de prevenire și depistare 
a traficului de persoane. Consiliul European aduce un omagiu tuturor cetățenilor, 
organizațiilor și guvernelor din întreaga Europă care și-au demonstrat solidaritatea 
cu cei care fug din calea acestui război atroce. 

 Această criză reprezintă o provocare semnificativă pentru infrastructura și serviciile 
publice ale statelor gazdă, în special la frontierele cu Ucraina. Consiliul European 
recunoaște toate eforturile depuse deja pentru primirea refugiaților care fug din calea 
războiului din Ucraina, invită toate statele membre să își intensifice eforturile într-un 
spirit neîntrerupt de unitate și solidaritate și invită Comisia să ia toate măsurile 
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necesare pentru a facilita aceste eforturi. De asemenea, solicită să se finalizeze urgent 
lucrările cu privire la propunerile recente ale Comisiei de sprijinire a statelor 
membre, astfel încât să fie asigurată posibilitatea de mobilizare rapidă a fondurilor 
UE pentru refugiați și gazdele acestora, și invită Comisia să lucreze la propuneri 
suplimentare de consolidare a sprijinului UE în acest sens. Consiliul European invită 
statele membre să elaboreze, cu sprijinul Comisiei, planuri pentru situații 
neprevăzute, pentru a răspunde, de asemenea, nevoilor pe termen mediu și lung. 

 Uniunea Europeană se angajează să asigure fluxuri continue și neîntrerupte de 
energie electrică și gaze către Ucraina. Recenta sincronizare a rețelelor de 
electricitate din Ucraina și din Moldova cu cele ale UE constituie o realizare 
remarcabilă. Ea dovedește că acum perspectivele noastre sunt interconectate. 
Securitatea instalațiilor nucleare din Ucraina trebuie asigurată, inclusiv cu sprijinul 
Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. 

 Având în vedere distrugerile și pierderile enorme cauzate Ucrainei de agresiunea 
militară a Rusiei, Uniunea Europeană se angajează să ofere sprijin guvernului 
ucrainean pentru nevoile imediate ale acestuia și, după ce asaltul rus va fi încetat, 
pentru reconstrucția unei Ucraine democratice. În acest scop, Consiliul European 
convine să constituie un fond fiduciar pentru solidaritatea cu Ucraina, îi invită pe 
partenerii săi internaționali să participe la acesta și solicită începerea fără întârziere a 
pregătirilor în acest sens. Solicită Comisiei să continue furnizarea de asistență tehnică 
Ucrainei pentru a o ajuta să pună în aplicare reformele necesare. 

 Consiliul European solicită organizarea în timp util a unei conferințe internaționale 
pentru a colecta fonduri în cadrul fondului fiduciar pentru solidaritatea cu Ucraina. 

 Consiliul European își reafirmă totodată angajamentul de a fi alături de Republica 
Moldova și de poporul său. 

 
III.    CONSILIUL UE 

1. Sprijinul UE pentru Ucraina: Consiliul dublează finanțarea acordată în cadrul 
Instrumentului european pentru pace, 23 martie a.c. 

 
Consiliul a adoptat două măsuri de asistență în cadrul Instrumentului european 

pentru pace (IEP), care vor permite UE să sprijine în continuare capabilitățile și 
reziliența forțelor armate ucrainene pentru a apăra integritatea teritorială și suveranitatea 
țării și pentru a proteja populația civilă împotriva agresiunii militare ruse în curs. 

Măsurile de asistență vor majora bugetul inițial anunțat la 28 februarie 2022 cu 
un cuantum suplimentar de 500 de milioane EUR, ceea ce reprezintă o dublare a 
cuantumului inițial, bugetul ajungând astfel la 1 miliard EUR. 

Măsurile de asistență convenite vor finanța atât furnizarea de echipamente și 
materiale, cum ar fi echipamente individuale de protecție, truse de prim ajutor și 
combustibili, cât și furnizarea de echipamente militare și platforme concepute pentru a 
aplica o forță letală în scopuri defensive. De asemenea, durata măsurilor de asistență este 
prelungită cu 12 luni. 

Agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei încalcă 
grav dreptul internațional și principiile Cartei ONU și subminează securitatea și stabilitatea 
la nivel european și mondial. Rusia, și complicele său, Belarusul, poartă întreaga 
responsabilitate pentru acest război de agresiune, iar cei care se fac responsabili vor fi trași 
la răspundere pentru crimele lor, inclusiv pentru vizarea fără discriminare a civililor și a 
obiectivelor civile. 

Uniunea Europeană solicită Rusiei să înceteze acțiunea sa militară și să retragă toate 
forțele și echipamentele militare de pe întreg teritoriul Ucrainei imediat și necondiționat și 
să respecte pe deplin integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, în 
cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional. 
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2.  Consiliul UE avansează către o finanțare mai transparentă a partidelor politice 
europene, 22 martie a.c. 

 

Miniștrii afacerilor generale din UE au ajuns la un acord politic (abordare generală 
parțială) cu privire la reformarea Regulamentului privind statutul și finanțarea partidelor 
politice europene și a fundațiilor politice europene. 
Scopul acestei revizuiri este de a consolida transparența și cadrul de finanțare ale partidelor 
politice europene, în special împotriva riscului de ingerințe și de manipulări străine, 
urmărindu-se totodată limitarea sarcinii administrative asupra acestor partide. De 
asemenea, revizuirea va facilita, în statele membre, acțiunea și vizibilitatea partidelor 
politice europene, care contribuie la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii și, astfel, la 
democrația europeană. În fine, revizuirea va contribui la consolidarea încrederii cetățenilor 
europeni în instituții și în partidele politice europene. 

Principalele modificări aduse de Consiliu 
Consiliul a propus anumite modificări la propunerea inițială a Comisiei, vizând în 

principal: 
 limitarea participării și a contribuțiilor în cadrul partidelor politice europene și al 

fundațiilor politice europene, acestea fiind rezervate doar membrilor din țările 
Uniunii Europene, păstrându-se totodată posibilitatea ca partidele politice europene 
să își mențină cooperarea cu partenerii lor politici din afara Uniunii 

 menținerea regimului actual care prevede o cofinanțare de 10 % pentru partidele 
politice europene și de 5 % pentru fundațiile politice europene pentru obținerea de 
subvenții europene 

 introducerea obligației ca partidele politice europene și fundațiile politice europene 
să prezinte în fiecare an o declarație scrisă cu privire la respectarea, de către ele 
însele și de către membrii lor, a valorilor UE 

 încadrarea noii categorii contabile introduse de Comisie, care este legată de veniturile 
financiare generate de activitățile partidelor sau ale fundațiilor („resurse 
autogenerate”). Această sursă de venituri va fi limitată la 2 % din bugetul lor anual 

 precizarea tipului de activități (altele decât campaniile pentru referendumuri) pe care 
partidele politice europene le pot organiza împreună cu partidele lor membre, pentru 
a contribui la formarea conștiinței politice europene 

 creșterea transparenței noului regim aplicabil donațiilor prin reducerea pragului care 
declanșează obligația donatorilor de a furniza informațiile necesare pentru 
identificarea lor corectă, de la 3 000 EUR la 1 500 EUR pe an și pe donator. În cazul în 
care există suspiciuni de încălcare a dispozițiilor regulamentului cu privire la donații, 
Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene va 
putea efectua controale 

 asigurarea unor măsuri ferme privind egalitatea de gen în cadrul partidelor și al 
listelor de candidați la alegerile pentru Parlamentul European 

Context. La 25 noiembrie 2021, Comisia a adoptat propunerea de reformare a 
Regulamentului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene, urmărind intrarea sa în vigoare cu un an înainte de alegerile pentru 
Parlamentul European din 2024. 

Această propunere face parte din pachetul „Democrația și integritatea alegerilor 
europene”, care cuprinde, de asemenea, o propunere legislativă privind transparența și 
vizarea unui public-țintă în publicitatea politică și două propuneri legislative privind 
drepturile electorale, în contextul alegerilor europene și locale, ale cetățenilor care își au 
reședința într-un stat membru fără a fi resortisanți ai acestuia, precum și o comunicare care 
anunță un mecanism comun de reziliență electorală. 

Etapele următoare. Consiliul va trebui acum să ajungă la un acord cu privire la celelalte 
propuneri din pachet, apoi va continua discuțiile cu Parlamentul European în cursul anului 
2022. 
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3.  O Busolă strategică pentru consolidarea securității și apărării UE în următorul 
deceniu, 21 martie a.c. 

 

O Busolă strategică pentru consolidarea securității și apărării UE până în 2030 
Consiliul a aprobat formal Busola strategică, într-un moment în care asistăm la 

revenirea războiului în Europa. 
Busola oferă Uniunii Europene un plan de acțiune ambițios pentru consolidarea 

politicii UE de securitate și apărare până în 2030. 
Mediul de securitate mai ostil ne impune să facem un pas decisiv înainte și să ne 

sporim capacitatea și disponibilitatea de a acționa, să ne consolidăm reziliența și să investim 
mai mult și mai bine în capabilitățile noastre de apărare. 

Forța Uniunii constă în unitate, solidaritate și hotărâre. Obiectivul Busolei strategice 
este de a face din UE un furnizor de securitate mai puternic și mai capabil. UE trebuie să 
fie în măsură să își protejeze cetățenii și să contribuie la pacea și securitatea internaționale. 
Acest lucru este cu atât mai important într-un moment în care războiul a revenit în Europa, 
în urma agresiunii nejustificate și neprovocate a Rusiei împotriva Ucrainei, și totodată într-
un moment al unor transformări geopolitice majore. Această Busolă strategică va consolida 
autonomia strategică a UE și capacitatea sa de a colabora cu partenerii pentru a-și proteja 
valorile și interesele. 

O UE mai puternică și mai capabilă în materie de securitate și apărare va aduce 
o contribuție pozitivă la securitatea mondială și transatlantică și este complementară NATO, 
care rămâne baza apărării colective pentru membrii săi. De asemenea, UE își va intensifica 
sprijinul pentru ordinea mondială bazată pe norme, în centrul căreia se află Organizația 
Națiunilor Unite. 

Busola strategică oferă o evaluare comună a mediului strategic în care UE își 
desfășoară acțiunile și a amenințărilor și provocărilor cu care se confruntă Uniunea. 
Documentul prezintă propuneri concrete și realizabile, cu un calendar foarte precis de 
punere în aplicare, pentru a îmbunătăți capacitatea UE de a acționa în mod decisiv în 
situații de criză și de a-și apăra securitatea și cetățenii. 

Busola acoperă toate aspectele politicii de securitate și apărare și este structurată în 
jurul a patru piloni: acțiune, investiții, parteneriate și securitate. 
  

Acțiune 
Pentru a fi capabili să acționăm rapid și ferm ori de câte ori izbucnește o criză, alături 

de parteneri dacă este posibil și pe cont propriu atunci când este necesar, UE: 
– va institui o Capacitate de desfășurare rapidă a UE solidă, de până la 5 000 de militari, 
pentru diferite tipuri de crize 
– va fi pregătită să desfășoare o misiune PSAC formată din 200 de experți pe deplin 
echipați în termen de 30 de zile, inclusiv în medii complexe 
– va desfășura exerciții reale periodice pe uscat și pe mare 
– va spori mobilitatea militară 
– va consolida misiunile și operațiile PSAC (politica de securitate și apărare 
comună) civile și militare ale UE promovând un proces decizional rapid și mai flexibil, 
acționând într-un mod mai solid și asigurând o solidaritate financiară sporită 
– va utiliza pe deplin Instrumentul european pentru pace pentru a sprijini partenerii 
 

Securitate 
Pentru a-și consolida capacitatea de a anticipa, de a descuraja și de a oferi un răspuns 

la amenințările și provocările actuale și emergente cu evoluție rapidă, precum și pentru a 
proteja interesele UE în materie de securitate, UE: 
– își va consolida capacitățile de analiză a informațiilor 
– va dezvolta un set de instrumente pentru contracararea amenințărilor hibride și 
echipe de răspuns în caz de amenințări hibride care să aducă laolaltă diferite 
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instrumente al căror rol va fi să detecteze o gamă largă de amenințări hibride și să răspundă 
acestora 
– va dezvolta în continuare setul de instrumente pentru diplomația cibernetică și va 
institui o politică de apărare cibernetică a UE, pentru a spori nivelul de pregătire și a 
răspunde la atacurile cibernetice 
– va elabora un set de instrumente pentru acțiunile străine de manipulare a 
informațiilor și pentru ingerințele străine 
– va elabora o strategie spațială a UE pentru securitate și apărare 
– va consolida rolul UE ca actor în domeniul securității maritime 
 

Investiții 
Statele membre s-au angajat să își majoreze în mod substanțial cheltuielile 

pentru apărare pentru a răspunde ambiției noastre colective de a reduce deficiențele critice 
în materie de capabilități militare și civile și pentru a ne consolida baza industrială și 
tehnologică de apărare europeană. UE: 
– va desfășura schimburi în ceea ce privește obiectivele naționale privind majorarea și 
îmbunătățirea cheltuielilor pentru apărare pentru a răspunde nevoilor noastre în 
materie de securitate 
– va oferi măsuri de încurajare suplimentare pentru ca statele membre să se implice în 
dezvoltarea în colaborare a capabilităților și să investească în comun în factori de sprijin 
strategici și în capabilități de nouă generație de a opera pe uscat, pe mare, în aer, în 
spațiul cibernetic și în spațiul cosmic 
– va impulsiona inovarea tehnologică în domeniul apărării pentru a elimina lacunele 
strategice și a reduce dependențele tehnologice și industriale 

Parteneriate 
Pentru a aborda amenințările și provocările comune, UE: 
– va consolida cooperarea cu parteneri strategici precum NATO, ONU și partenerii 
regionali, inclusiv OSCE, UA și ASEAN 
– va dezvolta parteneriate bilaterale mai adaptate cu țările și cu partenerii strategici care 
împărtășesc aceeași viziune, cum ar fi SUA, Canada, Norvegia, Regatul Unit, Japonia și 
altele 
– va dezvolta parteneriate adaptate în Balcanii de Vest, în vecinătatea noastră estică și 
sudică, în Africa, Asia și America Latină, inclusiv prin sporirea dialogului și a cooperării, 
promovarea participării la misiunile și operațiile PSAC și sprijinirea consolidării 
capacităților 

Etape. Prima versiune a Busolei strategice a fost prezentată de Înaltul Reprezentant 
în noiembrie 2021, pe baza primei analize a amenințărilor la care au contribuit serviciile de 
informații din cele 27 de state membre ale UE și pe baza unei etape de dialog structurat între 
statele membre ale UE, instituțiile UE și experți. În februarie și martie 2022 au fost discutate 
versiuni succesive, pentru a reflecta dezbaterea dintre statele membre și pentru a ține seama 
de pachetul Comisiei din 15 februarie privind apărarea și spațiul și de cele mai recente 
evoluții internaționale, inclusiv, în special, de agresiunea militară a Rusiei împotriva 
Ucrainei. Busola contribuie în mod direct la punerea în aplicare a agendei stabilite la 
Versailles. 

Odată aprobată, Busola strategică urmează să fie aprobată de Consiliul 
European din 24-25 martie 2022. 
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IV. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Comunicare a Comisiei privind Primirea persoanelor care fug din calea 

războiului din Ucraina: pregătirea Europei pentru a răspunde nevoilor acestora 

 

Comunicarea adoptată la 23 martie prezintă acțiuni prin care UE ajută statele 
membre să răspundă nevoilor persoanelor care fug din calea războiului împotriva 
Ucrainei și a populației ucrainene. De asemenea, comunicarea arată modul în care Comisia 
utilizează fiecare instrument disponibil – în materie de coordonare, organizare și finanțare – 
pentru a sprijini activitățile în curs de desfășurare în statele membre. 

În cele patru săptămâni de la invazia militară neprovocată și nejustificată a Rusiei în 
Ucraina, au sosit în UE aproximativ 3,5 milioane de persoane, în principal femei și copii. Se 
estimează că aproximativ 6,5 milioane de persoane sunt strămutate în interiorul țării.  

Primirea oferită de UE celor care au intrat pe teritoriul său este marcată de prima 
activare din istorie a Directivei privind protecția temporară, cu scopul de a oferi asistență 
rapidă și un statut juridic clar. Dincolo de sprijinul imediat oferit în ceea ce privește asistența 
la frontiere, primirea și protecția civilă, UE ia măsuri suplimentare pentru a ajuta statele 
membre să se asigure că beneficiarii pot avea efectiv dreptul la educație, asistență 
medicală, cazare și locuri de muncă – trăsături distinctive ale modului de viață european. 

Sprijinul disponibil include:  
 Protecție specială pentru copii: copiilor trebuie să li se garanteze accesul rapid 

la drepturilepe care le au, fără discriminare. Înregistrarea lor la intrarea în UE este 
esențială. Strategia UE privind drepturile copilului oferă un cadru complet pentru 
protecția și respectarea drepturilor copilului. 

 Accesul la educație: sprijinirea elevilor, a studenților și a profesorilor reprezintă 
o prioritate în aceste vremuri dificile. Comisia va reuni statele membre pentru a 
încuraja schimbul de experiență și pentru a identifica măsurile necesare pentru a 
le permite copiilor strămutați să își poată continua parcursul școlar. 

 Accesul la asistență medicală: datorită unui mecanism de solidaritate instituit 
de Comisie, persoanele care au nevoie urgentă de spitalizare și tratament 
specializat pot fi transferate rapid între statele membre, 10 000 de paturi fiind 
deja disponibile în acest scop. 

 Accesul la locuri de muncă: statele membre sunt invitate să ia măsuri pentru a-i 
ajuta pe cei care sosesc în UE să își exercite rapid dreptul la muncă și la formare 
profesională. 

 Accesul la cazare și locuințe: pentru a răspunde nevoilor imediate de cazare 
adecvată, o nouă inițiativă privind „locuințele sigure” va sprijini europenii care 
își pun la dispoziție locuințele, mobilizând fonduri specifice și resurse online, 
după caz. 

În momentul de față, este prioritară abordarea nevoilor imediate și pe termen 
mediu, iar situația actuală ne reamintește încă o dată necesitatea de a institui un sistem 
cuprinzător de gestionare a migrației și a azilului.  

 

2. Raport al Comisiei privind progresele înregistrate în implementarea reţelei 
transeuropene de transport în 2018 şi 2019 

 
Acest al treilea raport prezintă date tehnice şi financiare, care reflectă situaţia reţelei 

TEN-T, între 2018 şi 2019. În contextul stabilirii obiectivelor şi ţintelor, precum şi a 
cerinţelor noi şi mai ambiţioase pentru viitorul regulament TEN-T, cunoaşterea progreselor 
înregistrate până la momentul respectiv, în materie de conformitate a reţelei, din punct de 
vedere tehnic, este cu adevărat importantă.  

Astfel, în cursul anilor 2018 şi 2019, s-au înregistrat progrese semnificative, în direcţia 
realizării reţelei transeuropene de transport, atât în ceea ce priveşte conformitatea tehnică, 
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cât şi la nivelul investiţiilor financiare realizate în reţea. În ceea ce priveşte conformitatea cu 
cerinţele Regulamentului TEN-T, reţeaua coridoarelor reţelei centrale atinge, în 2019, valori 
cuprinse între 70% şi 9 %, pentru cea mai mare parte a indicatorilor disponibili (11 din 14). 
Cu toate acestea, trebuie reamintit faptul că definiţia actuală a parametrilor de conformitate 
nu este uneori suficient de dezvoltată şi de detaliată, pentru a ţine seama, în mod 
corespunzător, de posibilităţile operaţionale reale ale reţelei. În aceste condiţii, datele mai 
degrabă pozitive, în ceea ce priveşte conformitatea, sunt coerente cu faptul că cea mai mare 
parte a investiţiilor totale (93,5 mld EUR) raportate de statele membre a fost consacrată 
reţelei centrale (72%). Majoritatea fondurilor au fost atribuite reţelei feroviare TEN-T 
(inclusiv ERTMS) (42%), pentru acoperirea lacunelor în materie de conformitate. 

În ceea ce priveşte investiţiile, raportul arată că nevoile enorme de investiţii pentru 
realizarea reţelei de infrastructură TEN-T pot fi acoperite numai printr-o bună îmbinare de 
fonduri şi instrumente financiare. Anii de raportare 2018 şi 2019 au fost un succes în această 
privinţă, fiind marcaţi de o majorare a finanţării, în special prin fondurile ESI, precum şi de o 
utilizare, pe scară largă, a altor mijloace de subvenţionare şi de finanţare (în special 
împrumuturi acordate de MIE şi BEI). 

Raportul de faţă prezintă stadiul implementării TEN-T, începând din 2019. Prin 
urmare, mai avem la dispoziţie zece ani pentru finalizarea reţelei centrale şi 30 de ani pentru 
finalizarea reţelei globale. Este de la sine înţeles că se aşteaptă, fără îndoială, înregistrarea de 
noi progrese în următorii ani, având în vedere şi faptul că ar putea fi deja ilustrate progrese 
constante, pe parcursul ultimelor trei perioade de raportare. 

Un element-cheie important pentru atingerea obiectivelor ambiţioase este 
monitorizarea continuă a maturităţii fluxului de proiecte. În acest scop, cei unsprezece 
coordonatori europeni depun toate eforturile pentru asigurarea unui flux de proiecte TEN-T 
solide, mature şi vizibile, vizând astăzi aproape 4 000 de investiţii în proiecte ce sunt 
monitorizate periodic, în ceea ce priveşte progresele înregistrate. În acelaşi timp, Directiva 
privind măsurile de raţionalizare în scopul înregistrării de progrese în direcţia realizării 
reţelei TEN-T a intrat în vigoare abia în iulie 2021; prin urmare, ne putem aştepta ca aceasta 
să accelereze şi mai mult progresele înregistrate în direcţia implementării TEN-T. Comisia 
intenţionează să organizeze schimburi de opinii cu statele membre, în 2022, cu scopul 
identificării celor mai bune practici şi a asigurării eficacităţii implementării directivei. 

În cele din urmă şi cel mai important, Comisia a adoptat o propunere legislativă de 
revizuire a Regulamentului TEN-T, ce abordează numeroasele provocări şi deficienţe pe care 
prezentul raport s-a străduit să le ilustreze. În fapt, dezvoltarea şi o mai bună specificare a 
cerinţelor tehnice ale reţelei sunt esenţiale pentru creşterea eficienţei reţelei pe teren. Pe 
lângă aceasta, sperăm că un rol consolidat al coordonatorilor europeni şi o mai bună aliniere 
la Directiva (UE) 2021/1187 a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2021 
privind măsurile de raţionalizare în scopul înregistrării de progrese în direcţia realizării 
reţelei transeuropene de transport (TEN-T), planificării naţionale în materie de transporturi 
şi investiţii la priorităţile TEN-T vor da un nou impuls pentru realizarea reţelei TEN-T, la 
termen. 

 

V.  ȘTIRI 

1. Ucraina: Comisia lansează o cerere specială de propuneri pentru a sprijini 

statele membre să primească refugiați din Ucraina 

 

Comisia Europeană a lansat o cerere specială în cadrul Instrumentului de sprijin 
tehnic (IST) pentru a sprijini statele membre să primească refugiați ucraineni în urma 
invaziei Ucrainei de către Rusia și să elimine treptat dependența lor de combustibilii fosili 
din Rusia. 

Context. Instrumentul de sprijin tehnic este principalul instrument de care dispune 
Comisia pentru a oferi, la cererea autorităților naționale, sprijin tehnic pentru realizarea de 
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reforme în UE. Acesta face parte din cadrul financiar multiannual 2021-2027 și din Planul de 
redresare pentru Europa. Instrumentul continuă acțiunile de succes derulate în cadrul 
Programului anterior de sprijin pentru reforme structurale, prin intermediul căruia s-au 
realizat, din 2017, peste 1 400 de proiecte de sprijin tehnic în toate statele membre. 

La 9 martie 2022, Comisia a aprobat 225 de noi proiecte în cadrul ciclului 2022 al 
Instrumentului de sprijin tehnic pentru a asista statele membre să pregătească, să conceapă 
și să implementeze reforme la finalul cărora statele vor dispune de administrații publice 
moderne și reziliente, de strategii de creștere durabilă și de economii reziliente. Multe 
proiecte de sprijin contribuie la punerea în aplicare a planurilor naționale de redresare și 
reziliență. 
Un instrument de sprijin flexibil pentru nevoi urgente. După publicarea acestei cereri de 
propuneri, statele membre pot trimite imediat Comisiei cereri de sprijin tehnic care vizează: 

 consolidarea capacității instituționale și operaționale de a primi persoanele 
care fug din calea războiului din Ucraina. Aceasta include sprijinirea autorităților 
naționale în vederea readaptării și a accelerării accesului la servicii vitale, cum ar fi 
accesul la locuință, educație, asistență medicală, locuri de muncă, în cadrul sistemului 
de protecție temporară; Statele membre pot trimite Comisiei o cerere de sprijin 
specific până la 8 aprilie 2022; 

 consolidarea integrării sociale și economice a refugiaților din Ucraina. În ceea ce 
privește accesul la piața muncii, de exemplu, Comisia va sprijini statele membre să 
instituie un mecanism standardizat de recunoaștere a calificărilor universitare ale 
refugiaților; Statele membre pot trimite Comisiei o cerere de sprijin specific până la 8 
aprilie 2022; 

 utilizarea optimă a fondurilor UE disponibile pentru a le oferi cazare familiilor 
sau copiilor neînsoțiți. Statele membre pot trimite Comisiei o cerere de sprijin 
specific până la 8 aprilie 2022; 

 eliminarea treptată a dependenței statelor membre de combustibilii fosili din 
Rusia. Una dintre aceste măsuri constă în identificarea celor mai bune reforme și 
investiții la nivel național, regional și transfrontalier. Acest lucru va susține 
diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, accelerarea tranziției către 
energia din surse regenerabile și îmbunătățirea eficienței energetice. Statele membre 
pot trimite Comisiei o cerere de sprijin specific până la 24 martie 2022. 

Etapele următoare. Prin intermediul autorității coordonatoare, statele membre pot trimite 
Comisiei o cerere de sprijin specific. Comisia va acorda sprijinul după ce va aproba cererea. 

 
2. Comisia acționează în direcția securității alimentare mondiale și pentru a 

sprijini fermierii și consumatorii din UE 

La data de 23 martie 2022, Comisia Europeană a prezentat o serie de acțiuni pe 
termen scurt și mediu menite să consolideze securitatea alimentară mondială și să 
sprijine fermierii și consumatorii din UE, având în vedere creșterea prețurilor la alimente 
și a costurilor factorilor de producție, cum ar fi energia și îngrășămintele. Creșterea rapidă a 
prețurilor produselor de bază la nivel mondial, accelerată și mai mult de invadarea Ucrainei 
de către Rusia, evidențiază din nou necesitatea ca agricultura și lanțurile de aprovizionare cu 
alimente ale UE să devină mai reziliente și mai sustenabile, în conformitate cu strategia de la 
,,Ferma la consumator,,. 

Comisia se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că UE, ca 
exportator net de alimente și producător agroalimentar de top, contribuie la securitatea 
alimentară mondială, în special în Ucraina, precum și în Africa de Nord și în Orientul 
Mijlociu, care se bazează în mare măsură pe importurile de cereale, și în Asia și în Africa 
Subsahariană. UE este un furnizor principal de asistență umanitară și pentru dezvoltare în 
ceea ce privește alimentele și sistemele alimentare. 
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Disponibilitatea alimentelor nu este în pericol în UE în prezent, deoarece 
continentul este în mare măsură autonom în ceea ce privește multe produse agricole. Cu 
toate acestea, sectorul nostru agricol este un importator net de anumite produse, de 
exemplu de furaje proteice. Această vulnerabilitate, împreună cu costurile ridicate ale 
factorilor de producție, precum îngrășămintele și energia din surse fosile, generează 
provocări pentru fermieri în ceea ce privește producția și riscă să ducă la creșterea 
prețurilor la alimente. 

 
• Consolidarea securității alimentare mondiale 
 

Situația securității alimentare din Ucraina devastată de război este foarte 
îngrijorătoare, în special în orașele asediate, deoarece se pare că Rusia vizează și distruge în 
mod deliberat locurile unde sunt depozitate alimente. 

Comisia ajută Ucraina să elaboreze și să implementeze o strategie de securitate 
alimentară pe termen scurt și mediu pentru a se asigura că factorii de producție ajung la 
ferme, acolo unde este posibil, și că transportul și instalațiile de depozitare sunt menținute, 
pentru a-i permite Ucrainei să își hrănească cetățenii și să își reia, în cele din urmă, 
exporturile. 

Un Program de sprijin de urgență al UE în valoare de 330 de milioane EUR 
pentru Ucraina va contribui la asigurarea accesului la bunuri și la servicii de bază, precum și 
a protecției populației. Programul urmărește să ajute la atenuarea suferinței ucrainenilor 
prin asigurarea accesului la bunuri și la servicii de bază, precum și a protecției acestora. Un 
alt obiectiv important va fi reconstruirea infrastructurilor civile de mică amploare, 
planificarea strategică, precum și asigurarea securității energetice. 

Comisia va asigura o monitorizare și o analiză periodică a prețurilor la alimente 
și a insecurității alimentare și își va continua implicarea în cadrul organismelor 
internaționale și multilaterale (FAO, OMC, G7, G20) în vederea coordonării politicilor. În 
plus, UE a intensificat asistența umanitară pentru regiunile și pentru grupurile de populație 
cele mai afectate de insecuritatea alimentară. 

Comisia va asigura o monitorizare și o analiză periodică a prețurilor la alimente 
și a insecurității alimentare și își va continua implicarea în cadrul organismelor 
internaționale și multilaterale (FAO, OMC, G7, G20) în vederea coordonării politicilor. În 
plus, UE a intensificat asistența umanitară pentru regiunile și pentru grupurile de populație 
cele mai afectate de insecuritatea alimentară. 

În cadrul programului de cooperare internațională pentru perioada 2021-2027, UE va 
acționa în direcția dezvoltării sustenabilității sistemelor alimentare, împreună cu 
aproximativ 70 de țări partenere. Mai mult, cu ocazia Summitului privind nutriția pentru 
creștere de la Tokyio din luna decembrie 2021, UE și statele sale membre s-au angajat să 
abordeze în continuare malnutriția, cu o alocare substanțială în valoare de 4,3 miliarde EUR, 
inclusiv cel puțin 2,5 miliarde EUR din partea UE pentru cooperarea internațională cu 
obiectiv nutrițional în perioada 2021-2024. 

În plus, UE va continua să pledeze ferm pentru evitarea restricțiilor la export și a 
interdicțiilor la export privind produsele alimentare și pentru buna funcționare a pieței 
unice. 

Această criză profundă confirmă faptul că trebuie să accelerăm, la nivel mondial, 
tranziția sistemelor alimentare către sustenabilitate și reziliență, pentru a fi mai bine 
pregătiți în caz de crize viitoare. Ca urmare a Summitului ONU privind sistemele alimentare 
din 2021, Comisia se va implica în opt coaliții care vizează creșterea sustenabilă a 
productivității, reziliența și transformarea sistemelor alimentare. 

 
• Sprijinirea fermierilor și a consumatorilor din UE 
 

Pentru a face ca prețurile la alimente să fie mai accesibile, statele membre pot 
implementa, de asemenea, rate reduse ale taxei pe valoarea adăugată și pot încuraja 
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operatorii economici să limiteze creșterea prețurilor cu amănuntul. De asemenea, statele 
membre pot recurge la fondurile UE, precum Fondul de ajutor european destinat celor 
mai defavorizate persoane (FEAD), care sprijină acțiunile țărilor din UE de a furniza 
asistență alimentară și/sau materială de bază grupurilor celor mai vulnerabile. 

Pentru a-și îndeplini rolul de furnizor mondial de alimente care continuă să fie pe 
deplin implicat în tranziția ecologică, sectorul agricol al UE are nevoie de tot sprijinul nostru. 
În acest scop, Comisia a adoptat astăzi următoarele măsuri: 
• Un pachet de sprijin în valoare de 500 de milioane EUR, recurgând inclusiv la 
rezerva de criză, pentru a-i sprijini pe producătorii cei mai afectați de consecințele grave ale 
războiului din Ucraina. Pe această bază, statele membre ar putea furniza sprijin financiar 
suplimentar fermierilor, pentru a contribui la securitatea alimentară mondială, sau ar putea 
aborda perturbările pieței cauzate de creșterea costurilor factorilor de producție sau de 
restricțiile comerciale. Ar trebui să se acorde prioritate sprijinirii fermierilor care utilizează 
practici sustenabile, asigurându-se totodată orientarea măsurilor către sectoarele și 
fermierii care sunt cel mai grav afectați de criză. 
• Mai multe avansuri din plățile directe, precum și din măsurile de dezvoltare rurală 
legate de suprafață și de animale, acordate fermierilor începând de la 16 octombrie 2022. 
• Măsuri de piață de tip „plasă de siguranță” pentru sprijinirea pieței cărnii de porc, 
având în vedere situația deosebit de dificilă a sectorului. 
• O derogare excepțională și temporară pentru a permite producția pe pârloage a 
oricăror culturi în scopuri alimentare sau furajere, menținând în același timp întregul 
nivel al plății pentru înverzire acordate fermierilor. Acest lucru va spori capacitatea de 
producție a UE în pofida disponibilității limitate a terenurilor fertile. 
• Flexibilitățile temporare specifice în legătură cu cerințele de import existente 
privind hrana pentru animale vor contribui la atenuarea presiunii asupra pieței hranei 
pentru animale. 

Comisia a propus un nou cadru temporar de criză, de sine stătător, care include și 
fermierii, producătorii de îngrășăminte și sectorul pescăresc. Acesta permite acordarea 
de ajutoare de stat fermierilor afectați de creșteri semnificative ale costurilor factorilor de 
producție. Prețurile la îngrășăminte și aprovizionarea cu îngrășăminte a fermierilor vor fi 
monitorizate pentru a se asigura faptul că perspectivele de recoltă la nivelul UE nu sunt 
periclitate. 

Comisia propune, de asemenea, ca statele membre să comunice lunar date privind 
stocurile private de produse esențiale pentru alimente și furaje, pentru a avea o 
imagine de ansamblu precisă și în timp util a disponibilității acestora. 

 
• Consolidarea rezilienței și a sustenabilității sistemelor noastre alimentare 
 
Sustenabilitatea alimentară este o parte integrantă a securității alimentare. La 
implementarea tranzițiilor necesare prevăzute în Strategia „De la fermă la consumator” și 
în Strategia privind biodiversitatea, Comisia se va asigura că productivitatea generală a 
agriculturii UE nu este subminată. Aceasta înseamnă o utilizare sporită a inovațiilor, 
pentru a contribui la creșterea productivității în mod sustenabil, cum ar fi agricultura 
de precizie, noile tehnici genomice, gestionarea îmbunătățită a nutrienților, gestionarea 
integrată a dăunătorilor, alternativele biologice la pesticidele chimice etc. 

Sporirea rezilienței, prin reducerea dependenței agriculturii europene de energie, 
de importuri cu consum ridicat de energie și de importuri de hrană pentru animale 
este, mai mult ca oricând, o necesitate. Reziliența necesită surse de import și piețe de 
desfacere diversificate, prin intermediul unei politici comerciale multilaterale și bilaterale 
solide. Programul Orizont Europa va investi în cercetare și în inovare pentru a înlocui 
utilizarea îngrășămintelor sintetice. Printre propunerile prezentate de Comisie se numără 
sporirea eficienței de utilizare a azotului, tranziția la amoniacul verde pentru îngrășăminte și 
valorificarea biomasei. Comisia invită statele membre să utilizeze toate instrumentele 
disponibile în planurile lor strategice PAC pentru perioada 2023-2027 în această privință. 
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Este vorba, de exemplu, de utilizarea instrumentelor de gestionare a riscurilor, de 
dezvoltarea agriculturii de precizie sau de sprijinul cuplat pentru stimularea culturilor 
proteice. 
 

3.   Comisia lansează un ghișeu unic pentru a sprijini cercetătorii din Ucraina 

La data de 22 martie, Comisia a lansat portalul „Spațiul european de cercetare pentru 

Ucraina” (ERA4Ukraine), un ghișeu unic pentru informații și servicii de sprijin pentru 

cercetătorii din Ucraina și pentru cei care fug din Ucraina. 

Portalul reunește inițiative la nivelul UE, din fiecare țară și din partea unor grupuri 

neguvernamentale. Scopul său este de a ajuta cercetătorii afectați să găsească locuințe și 

oportunități de angajare, de a facilita recunoașterea diplomelor lor și de a oferi alte servicii. 

Portalul ERA4Ukraine este lansat pe rețeaua EURAXESS existentă, care sprijină cercetătorii 

prin conectarea a peste 600 de centre și 43 de portaluri naționale din statele membre ale UE 

și din țările asociate la programul Orizont Europa. Toate informațiile vor fi disponibile în 

curând atât în limba engleză, cât și în limba ucraineană. Fiecare stat membru și țară asociată 

are un portal național în care sunt listate serviciile de asistență într-un mod structurat. Până 

în prezent, sunt disponibile peste 30 de portaluri naționale. 

În aceeași ordine de idei, săptămâna trecută, Maria Leptin, președinta Consiliului 

European pentru Cercetare (CEC), a solicitat tuturor celor 5 600 de beneficiari ai granturilor 

CEC să ofere locuri de muncă temporare cercetătorilor refugiați și personalului de sprijin din 

Ucraina. Această nouă inițiativă CEC este inclusă pe portalul ERA4Ukraine. Până în prezent, 

în doar câteva zile, au fost primite 380 oferte. 

Alte inițiative ale UE includ accesul la Science4Refugees, o 

inițiativă EURAXESS existentă care oferă stagii, locuri de muncă cu fracțiune de normă și 

locuri de muncă cu normă întreagă pentru refugiați, precum și accesul la o comunitate 

europeană de cercetare, solidaritatea UE cu Ucraina și MSCA – Cercetători aflați în situație de 

risc. 

Portalul ERA4Ukraine oferă, de asemenea, linkuri către #Science4Ukraine, un grup 

comunitar de studenți și cercetători științifici voluntari din instituțiile academice din Europa 

și din întreaga lume. Voluntarii colectează și difuzează informații cu privire la oportunitățile 

de sprijin la nivel universitar, național și internațional pentru absolvenții de studii 

universitare și cercetătorii direct afiliați unei instituții academice din Ucraina. 

Context 

Agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei a creat cea mai mare criză umanitară cu 

care s-a confruntat Europa în ultimele decenii. Comisia Europeană și statele membre 

lucrează pe toate fronturile pentru a sprijini Ucraina cu ajutor umanitar și protecție civilă. În 

același timp, Comisia a luat mai multe măsuri pentru a oferi sprijin în domeniul cercetării și 

inovării. 

În octombrie 2021, Ucraina a semnat acordul său de asociere atât la programele de 

cercetare și formare Orizont Europa, cât și la programele de cercetare și formare 

ale Euratom. Acesta nu este încă în vigoare din cauza întârzierilor înregistrate în procesul de 

ratificare de către partea ucraineană, care a fost acum oprit. Între timp, Comisia a luat 

măsuri administrative pentru a se asigura că beneficiarii ucraineni de succes pot primi 

finanțare din programele UE de cercetare și inovare. 

La 3 martie, comisarul Gabriel a anunțat că Comisia Europeană nu se va angaja în noi 

proiecte de cooperare cu entități ruse. Comisia a suspendat pregătirile acordurilor de grant 

pentru proiectele din cadrul programului Orizont Europa care implică organizații de 

https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://erc.europa.eu/
https://erc.europa.eu/
https://erc.europa.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/science4refugees
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_ro
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/about-msca/guidelines-for-inclusion-of-researchers-at-risk
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/about-msca/guidelines-for-inclusion-of-researchers-at-risk
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/euratom-research-and-training-programme_en
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cercetare ruse. Semnarea unor noi contracte a fost suspendată până la noi dispoziții. În plus, 

plățile către entitățile ruse în temeiul contractelor existente au fost suspendate până la noi 

dispoziții. 

ERA4Ukraine este găzduit de rețeaua EURAXESS, o inițiativă paneuropeană unică care oferă 

informații și servicii de sprijin cercetătorilor profesioniști. Cu sprijinul Uniunii Europene, al 

statelor membre și al țărilor asociate, aceasta sprijină mobilitatea cercetătorilor și 

dezvoltarea carierei lor, consolidând, în același timp, colaborarea științifică dintre Europa și 

restul lumii. EURAXESS este o rețea de peste 600 de centre și 43 de portaluri naționale din 

statele membre ale UE și din țările asociate. Elveția și Regatul Unit au, de asemenea, 

administratori naționali. 

 

4. Noi norme pentru consolidarea securităţii cibernetice şi a securităţii 
informaţiilor în instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE 

 

La 22 martie, Comisia a propus noi norme, pentru stabilirea măsurilor comune de 

securitate cibernetică şi securitate a informaţiilor, pentru toate instituţiile, organele, oficiile 

şi agenţiile UE. Propunerea urmăreşte să consolideze rezilienţa şi capacităţile de răspuns ale 

acestora, la ameninţările şi incidentele cibernetice, precum şi să asigure o administraţie 

publică a UE rezilientă şi sigură, în contextul intensificării activităţilor cibernetice 

răuvoitoare, în peisajul mondial.  

Comisarul pentru buget şi administraţie, Johannes Hahn, a declarat: „Într-un mediu 

conectat, un singur incident de securitate cibernetică poate afecta o întreagă organizaţie. 

Acesta este motivul pentru care este esenţial să se creeze un scut puternic, împotriva 

ameninţărilor şi incidentelor cibernetice care ar putea perturba capacitatea noastră acţiune. 

Regulamentele pe care le propunem astăzi reprezintă o etapă importantă în peisajul securităţii 

cibernetice şi al securităţii informaţiilor din UE. Ele se bazează pe o cooperare consolidată şi un 

sprijin reciproc, între instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE, precum şi pe o pregătire şi un 

răspuns coordonate. Acesta este un veritabil efort colectiv al UE.” 

În contextul pandemiei de COVID-19 şi al provocărilor geopolitice din ce în ce mai 

mari, este necesară o abordare comună a securităţii cibernetice şi a informaţiilor. Având în 

vedere acest lucru, Comisia a propus Regulamentul privind securitatea cibernetică şi 

Regulamentul privind securitatea informaţiilor. Prin stabilirea unor priorităţi şi cadre 

comune, aceste norme vor consolida şi mai mult cooperarea interinstituţională, vor reduce la 

minimum expunerea la riscuri şi vor consolida în continuare cultura UE, în domeniul 

securităţii. 

 
Regulamentul privind securitatea cibernetică 

 
Regulamentul va institui un cadru de guvernanţă, de gestionare a riscurilor şi de 

control în domeniul securităţii cibernetice. Acest lucru va conduce la crearea unui nou 
Consiliu interinstituţional pentru securitate cibernetică, va spori capacităţile în materie de 
securitate cibernetică şi va stimula evaluări periodice ale maturităţii şi o mai bună igienă 
cibernetică. El va extinde, de asemenea, mandatul Centrului de răspuns la incidente de 
securitate cibernetică, pentru instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE (CERT-UE), ca 
centru de informaţii operative, de schimb de informaţii şi de coordonare a răspunsului la 
incidente legate de ameninţări, ca organism consultativ central şi ca furnizor de servicii. 
 

Elemente-cheie ale propunerii de regulament privind securitatea cibernetică: 
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- consolidarea mandatului CERT-UE şi asigurarea resurselor necesare pentru îndeplinirea 
acestuia; 
- impunerea unei obligaţii pentru toate instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE, pentru: 
 dispunerea de un cadru de guvernanţă, de gestionare a riscurilor şi de control în 

domeniul securităţii cibernetice; 

 implementarea unui scenariu de referinţă al măsurilor de securitate cibernetică, cu 

scopul abordării riscurilor identificate; 

 efectuarea evaluării periodice ale maturităţii; 

 punerea în aplicare a unui plan de îmbunătăţire a securităţii cibernetice a acestora, 

aprobat de conducerea entităţii; 

 stabilirea schimbului de informaţii legate de incidente cu CERT-UE, fără întârzieri 

nejustificate; 

- instituirea unui nou Consiliu interinstituţional pentru securitate cibernetică, ce va avea ca 
obiective conducerea şi monitorizarea punerii în aplicare a regulamentului şi coordonarea 
CERT-UE; 
- redenumirea CERT-UE, din „Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică” în 
„Centrul de securitate cibernetică”, în conformitate cu evoluţiile din statele membre şi de la 
nivel mondial, cu păstrarea însă a denumirii prescurtate „CERT-UE”, pentru recunoaşterea 
numelui. 
 

Regulamentul privind securitatea informaţiilor 
 

Regulamentul va crea un set minim de norme şi standarde de securitate a 
informaţiilor, pentru toate instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE, în vederea asigurării 
unei protecţii sporite şi coerente împotriva ameninţărilor în continuă evoluţie, la adresa 
informaţiilor lor. Aceste noi norme vor oferi un teren stabil, pentru un schimb securizat de 
informaţii între instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE, precum şi cu statele membre, pe 
baza unor practici şi măsuri standardizate de protejare a fluxurilor de informaţii. 
 

Elemente-cheie ale propunerii de regulament privind securitatea informaţiilor: 
 
- instituirea unei guvernanţe eficiente, pentru încurajarea cooperării între toate instituţiile, 
organele, oficiile şi agenţiile UE şi, anume instituirea unui Grup interinstituţional de 
coordonare a securităţii informaţiilor; 
- stabilirea unei abordări comune a clasificării informaţiilor, pe baza nivelului de 
confidenţialitate; 
- modernizarea politicilor de securitate a informaţiilor, incluzând pe deplin transformarea 
digitală şi munca la distanţă; 
- eficientizarea practicilor actuale şi obţinerea unei mai mari compatibilităţi între sistemele 
şi dispozitivele relevante. 
 

5.   Reuniunea extraordinară a Consiliului Justiție și Afaceri Interne, 28 martie 

2022 

 

 Sprijinul UE pentru persoanele care fug din calea războiului din Ucraina 

Miniștrii afacerilor interne din UE se vor reuni la Bruxelles pentru a discuta despre 

coordonarea europeană necesară pentru primirea persoanelor care fug din calea războiului 

din Ucraina. Aceștia se vor axa pe: 

 punerea în aplicare a sprijinului material și financiar acordat statelor membre 

 monitorizarea și coordonarea călătoriilor în interiorul UE 

 primirea refugiaților din Republica Moldova 
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 controlul la frontierele externe și provocări în materie de securitate 

Războiul din Ucraina a dus la un aflux de milioane de persoane care caută refugiu în UE și în 

Republica Moldova. 

La 4 martie 2022, UE a decis să activeze mecanismul de protecție temporară. 

Obiectivul este de a atenua presiunea asupra sistemelor naționale de azil și de a permite 

persoanelor strămutate să se bucure de drepturi armonizate în întreaga UE. 

  

 

 

 

 

Surse de informare: 

 Comisia Europeană 
 Consiliul European 
 Consiliul UE 

 Reprezentanţa Comisiei Europene în România 
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