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I.  CONSILIUL UE 

1. UE impune sancțiuni asupra difuzării în UE de către canalele mass-media 

deținute de stat RT/Russia Today și Sputnik, 2 martie a.c. 

 

Consiliul a introdus noi măsuri restrictive ca răspuns la agresiunea militară 

neprovocată și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei. În temeiul acestor 

măsuri, UE va suspenda de urgență activitățile de difuzare ale Sputnik și RT/Russia 

Today (RT în engleză, RT Regatul Unit, RT Germania, RT Franța și RT în spaniolă) în UE sau 

direcționate către UE, până când agresiunea împotriva Ucrainei va înceta și până când 

Federația Rusă și canalele sale mass-media asociate vor înceta să desfășoare acțiuni de 

dezinformare și de manipulare a informațiilor împotriva UE și a statelor sale membre. 

Sputnik și Russia Today se află sub controlul permanent, direct sau indirect, al 

autorităților Federației Ruse și sunt esențiale pentru promovarea și sprijinirea agresiunii 

militare împotriva Ucrainei, precum și pentru destabilizarea țărilor învecinate. 

Federația Rusă s-a angajat într-o campanie sistematică internațională 

de dezinformare, de manipulare a informațiilor și de denaturare a faptelor pentru a-și 

consolida strategia de destabilizare a țărilor învecinate, a UE și a statelor sale membre. În 

special, dezinformarea și manipularea informațiilor au vizat în mod repetat și consecvent 

partidele politice europene, în special în perioadele electorale, societatea civilă și 

minoritățile etnice ruse și minoritățile de gen, solicitanții de azil și funcționarea instituțiilor 

democratice din UE și din statele sale membre. 

Pentru a justifica și a sprijini agresiunea militară împotriva Ucrainei, Federația 

Rusă s-a angajat în acțiuni continue și concertate de dezinformare și de manipulare a 

informațiilor ce vizează membrii societății civile din UE și din țările învecinate, denaturând 

și manipulând grav faptele. 

Deciziile completează pachetul de măsuri anunțat de Înaltul Reprezentant după 

videoconferința miniștrilor afacerilor externe din UE din 27 februarie. Acest pachet include, 

de asemenea, furnizarea de echipamente și materiale militare către forțele armate 

ucrainene prin intermediul Instrumentului european pentru pace, interzicerea survolării 

spațiului aerian al UE și a accesului la aeroporturile UE pentru operatorii de transport ruși 

de toate tipurile, interzicerea tranzacțiilor cu Banca Centrală a Rusiei și excluderea din 

sistemul SWIFT a anumitor bănci ruse. 

Uniunea Europeană condamnă în termenii cei mai fermi agresiunea militară 

neprovocată și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei și solicită Rusiei să înceteze 

imediat acțiunile militare, să retragă 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 la nivel internațional. 

 

2. Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei: UE interzice anumitor bănci 

ruse accesul la sistemul SWIFT și introduce restricții suplimentare, 2 martie a.c. 

 

Consiliul a introdus noi măsuri restrictive având în vedere agresiunea militară 

neprovocată și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei. 

Consiliul a decis, în special, să interzică: 
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 furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară, care sunt utilizate pentru  

schimbul de date financiare (SWIFT), către Bank 

Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, 

VNESHECONOMBANK (VEB) și VTB BANK. Această interdicție va intra în vigoare în a 

zecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE și se va aplica, de asemenea, oricărei 

persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism stabilit(ă) în Rusia care este 

deținut(ă), direct sau indirect, în proporție de peste 50% de băncile menționate 

anterior. 

 investițiile, participarea sau orice altă contribuție la proiecte viitoare cofinanțate 

de Fondul de investiții directe al Rusiei. 

 vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de bancnote euro către Rusia sau 

către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia, inclusiv către 

guvernul și Banca Centrală a Rusiei, sau în scopul utilizării bancnotelor în Rusia. 

Deciziile completează pachetul de măsuri anunțat de Înaltul Reprezentant după 

videoconferința miniștrilor afacerilor externe din UE din 27 februarie. Acest pachet include, 

de asemenea, furnizarea de echipamente și provizii pentru forțele armate 

ucrainene prin intermediul Instrumentului european pentru pace, interzicerea survolării 

spațiului aerian al UE și a accesului la aeroporturile UE al transportatorilor ruși de toate 

tipurile, interzicerea tranzacțiilor cu Banca Centrală a Rusiei și interdicția de a difuza în 

UE vizând canalele mass-mediei de stat Russia Today și Sputnik. 

Uniunea Europeană condamnă în termenii cei mai fermi agresiunea militară 

neprovocată și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei și solicită Rusiei să înceteze 

imediat acțiunile militare, să retragă 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 la nivel internațional. 

3. Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei: Consiliul impune sancțiuni 

împotriva a 26 de persoane și a unei entități, 28 februarie a.c. 

 

Consiliul a adăugat 26 de persoane și o entitate pe lista persoanelor, entităților și 

organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive în raport cu acțiuni care subminează sau 

amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. 

Noile înscrieri pe listă includ oligarhi și oameni de afaceri care își desfășoară 

activitatea în sectoarele petrolier, bancar și financiar, alături de membri ai 

guvernului și personalități de nivel înalt  din sectorul militar, precum 

și propagandiști care au contribuit la răspândirea propagandei anti-ucrainene și care 

promovează o atitudine binevoitoare față de invadarea Ucrainei. 

Măsurile restrictive, care se aplică în prezent unui număr total de 680 de persoane 

și 53 entități, includ înghețarea activelor și interdicția de a pune fonduri la dispoziția 

persoanelor și entităților incluse pe listă. În plus, o interdicție de călătorie aplicabilă 

persoanelor incluse pe listă le împiedică pe acestea să intre pe teritoriul UE sau să îl 

tranziteze. 

Decizia completează pachetul de măsuri anunțat de Înaltul Reprezentant după 

videoconferința miniștrilor afacerilor externe din UE din 27 februarie. Acest pachet include, 

de asemenea, furnizarea de echipamente și materiale militare către forțele armate 

ucrainene prin intermediul Instrumentului european pentru pace, interzicerea survolării 
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spațiului aerian al UE și a accesului la aeroporturile UE pentru operatorii de transport ruși 

de toate tipurile, precum și interzicerea tranzacțiilor cu Banca Centrală a Rusiei. 

Uniunea Europeană condamnă în termenii cei mai fermi agresiunea militară 

neprovocată și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Prin acțiunile sale militare 

ilegale, Rusia încalcă grav dreptul internațional și principiile Cartei ONU și subminează 

securitatea și stabilitatea europeană și mondială. 

4. UE adoptă un nou set de măsuri ca răspuns la agresiunea militară a Rusiei 

împotriva Ucrainei, 28 februarie a.c. 

 
Având în vedere agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Federației Ruse 

împotriva Ucrainei și situația în continuă escaladare, Consiliul a convenit asupra unui nou 

set de măsuri care vor avea consecințe grave pentru Rusia, ca urmare a acțiunilor 

acesteia. Asupra acestor decizii s-a convenit în strânsă coordonare cu partenerii și aliații UE. 

În primul rând, Consiliul a adoptat două măsuri de asistență în cadrul 

Instrumentului european pentru pace (IEP), care vor contribui la consolidarea 

capabilităților și a rezilienței forțelor armate ucrainene pentru a apăra integritatea 

teritorială și suveranitatea țării și pentru a proteja populația civilă împotriva agresiunii 

militare în curs. Măsurile de asistență, în valoare totală de 500 000 000 EUR, vor finanța 

furnizarea de echipamente și materiale militare pentru forțele armate ucrainene, 

inclusiv – pentru prima dată – echipamente letale. 

În al doilea rând, Consiliul a adoptat măsuri restrictive severe vizând sectorul 

aviației și cel al finanțelor. 

Statele membre ale UE vor refuza permisiunea de a ateriza sau de a decola de pe 

teritoriile lor ori de a le survola pentru orice aeronavă operată de transportatori 

aerieni ruși, inclusiv în calitate de transportator comercial, sau pentru orice aeronavă 

înmatriculată în Rusia ori pentru orice aeronavă care nu este înmatriculate în Rusia și care 

este deținută sau închiriată ori controlată în alt mod de o persoană fizică sau juridică rusă. 

În plus, se va interzice efectuarea de tranzacții cu Banca Centrală a Rusiei sau cu 

orice persoană juridică, entitate sau organism care acționează în numele sau în conformitate 

cu instrucțiunile Băncii Centrale a Rusiei. 

Uniunea Europeană condamnă în termenii cei mai fermi agresiunea militară 

neprovocată și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei, precum și implicarea 

Belarusului în această agresiune. 

Uniunea Europeană solicită Rusiei să înceteze imediat acțiunile militare, să își retragă 

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. Consiliul European solicită Rusiei și 

formațiunilor armate sprijinite de Rusia să respecte dreptul internațional umanitar și să 

pună capăt campaniei lor de dezinformare și atacurilor lor cibernetice. 

Recurgerea la forță și la constrângere pentru a modifica frontierele nu își are locul în 

secolul XXI. Tensiunile și conflictele ar trebui soluționate exclusiv prin dialog și diplomație. 

UE va continua să coopereze îndeaproape cu vecinii și își reiterează sprijinul ferm și 

angajamentul față de suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei și a Republicii 

Moldova. UE va continua coordonarea strânsă cu partenerii și aliații în cadrul ONU, al OSCE, 

al NATO și al G7. 
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II. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind punerea în 

aplicare, funcţionarea şi eficacitatea domeniului de prim nivel .eu în perioada 

aprilie 2017-aprilie 2019 – COM (2022) 1 final 

 

Prezentul raport priveşte domeniul de internet .eu, domeniul de prim nivel tip cod de 

ţară (ccTLD) al Uniunii Europene şi variantele sale, în alfabetul chirilic şi în cel grec, astfel 

cum sunt administrate şi gestionate de organizaţia non-profit EURid (denumită în 

continuare „registrul .eu”), pe baza unui contract de concesiune de servicii încheiat cu 

Comisia Europeană. 

Având 3,7 milioane de nume de domenii .eu înregistrate în aprilie 2021, domeniul .eu 

este cel de al optulea cel mai mare ccTLD din întreaga lume. În concordanţă cu piaţa 

mondială şi piaţa europeană a numelor de domenii, dezvoltarea domeniului .eu a atins un 

platou. Creşterea negativă cauzată de saturarea şi consolidarea continue ale pieţei numelor 

de domenii şi de impactul retragerii Regatului Unit din UE a fost compensată de creşterea 

cererii de nume de domenii, în timpul pandemiei de COVID-19, determinată de organizaţiile 

şi societăţile care au ales să îşi transfere activitatea în mediul online. 

În perioada acoperită, registrul .eu le-a permis cetăţenilor UE să înregistreze un nume 

de domeniu .eu, indiferent de locul în care îşi au reşedinţa. Registrul a extins diversitatea 

lingvistică europeană şi multilingvismul în domeniul .eu, prin lansarea .ευ, ce a marcat 

finalizarea eforturilor de utilizare a tuturor alfabetelor UE, nu doar cel latin, în TLD .eu. 

Registrul .eu a continuat să asigure un mediu .eu de încredere, prin lansarea 

Sistemului de prevenire a abuzului şi de avertizare timpurie (APEWS), a proiectului 

„Cunoaşte-ţi clientul” (KYC) şi a serviciului „Blocarea de către registrator” în 2020. Acesta a 

efectuat verificări sistematice ale înregistrărilor de nume de domenii legate de COVID-19, în 

timpul pandemiei. 

Au fost consolidate parteneriate cu autorităţi de asigurare a respectării legii şi cu alte 

autorităţi publice, atât la nivel naţional, cât şi la nivel european, pentru combaterea 

activităţilor ilegale ce implică nume de domenii .eu. În 2021, registrul .eu şi Oficiul Uniunii 

Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) au lansat un plan de acţiune comun, 

pentru combaterea înregistrărilor abuzive şi speculative de nume de domenii. 

În general, registrul .eu a menţinut o infrastructură tehnică foarte rezilientă şi solidă, 

asigurând disponibilitatea domeniului .eu în proporţie de 100%, chiar şi în timpul atacului 

distribuit de refuzare a serviciilor (DDoS), lansat asupra platformelor şi serviciilor 

registrului .eu, în primăvara anului 2020. 

În perioada acoperită, creşterea negativă cauzată de saturarea şi consolidarea 

continue ale pieţei numelor de domenii şi de impactul retragerii Regatului Unit din UE a fost 

compensată de creşterea cererii de nume de domenii, în timpul pandemiei de COVID1916. 

Drept urmare, portofoliul .eu a înregistrat o creştere negativă de -2% în 2019, dar şi-a 

revenit în 2020, datorită unei creşteri pozitive de 2,2%, comparativ cu piaţa mondială şi cea 

europeană a numelor de domenii. 

Dintre toate ţările UE, Germania a înregistrat cea mai mare pondere de înregistrări 

.eu la sfârşitul primului trimestru al anului 2021. În perioada acoperită, cele trei ţări cu cea 

mai mare creştere au fost Portugalia (124,2%), Irlanda (78,7%) şi Letonia (33,3%). 

Retragerea Regatului Unit din UE a avut un impact substanţial asupra domeniului .eu. 

De la un număr iniţial de 240 000 de nume de domenii înregistrate în Regatul Unit (2018), 
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cifra a scăzut la 190 000 la sfârşitul primului trimestru al anului 2019, iar la 1 ianuarie 2021 

toate celelalte nume de domenii rămase (81 000) au fost suspendate. 

Registrul .eu rămâne lider în ceea ce priveşte diversitatea lingvistică europeană şi 

multilingvismul şi oferă unul dintre cele mai mari spaţii IDN din lume. La sfârşitul primului 

trimestru al anului 2021, erau înregistrate peste 42 000 de IDN-uri şi, respectiv, 1 300 şi 2 

700 de nume de domenii înregistrate în cadrul extensiei .ею, echivalentul .eu în alfabetul 

chirilic şi, respectiv, în cadrul extensiei .ευ, echivalentul .eu în alfabetul grec. 

La sfârşitul primului trimestru al anului 2021, existau peste 577 000 de nume de 

domenii .eu semnate cu DNSSEC, reprezentând aproape 16% din întregul portofoliu .eu. 

Procentul creşte treptat, datorită unei combinaţii între reduceri de taxe şi seminare online 

dedicate registratorilor, ce are ca scop creşterea gradului de sensibilizare privind 

importanţa DNSSEC. 

Sistemul de prevenire a abuzului şi de avertizare timpurie (APEWS) a fost lansat în a 

doua jumătate a anului 2020, pentru evaluarea modelelor de înregistrare a numelor de 

domeniu, pe baza unei metodologii inovatoare de învăţare automată, elaborată în cooperare 

cu Universitatea din Louvain. APEWS prezice dacă un nume de domeniu este susceptibil să 

fie utilizat în scop abuziv, ceea ce are ca rezultat amânarea delegării înregistrărilor suspecte 

şi declanşarea unei proceduri de verificare, solicitându-se titularilor de nume de domenii să 

îşi confirme datele de înregistrare, iar ulterior este efectuată o examinare manuală, ce duce 

la delegarea sau suspendarea numelui de domeniu. În perioada acoperită de prezentul 

raport, au fost verificate 11 000 de înregistrări prin intermediul sistemului APEWS.  

În primul trimestru al anului 2021, a fost lansat proiectul „Cunoaşte-ţi clientul” (KYC), 

ce permite registranţilor să îşi dovedească identitatea, utilizând sisteme automatizate, prin 

intermediul portalului EURid, inclusiv opţiunea de a-şi utiliza propria lor identitate 

electronică. Acesta oferă o opţiune potenţial puternică, rapidă şi uşor de utilizat, în scopuri 

de identificare şi autentificare. Registrul .eu va continua să dezvolte acest proiect, ţinând 

seama, de asemenea, de dezvoltarea unei identităţi electronice europene sigure şi de 

încredere. 

Registrul .eu a continuat să ofere asistenţă, în mod regulat, autorităţilor de asigurare 

a respectării legii şi altor autorităţi relevante, ajutându-le să combată activităţile ilegale ce 

implică nume de domenii .eu. Aceasta a inclus cooperarea cu Ministerul Federal al Economiei 

din Belgia, cu administraţia belgiană a vămilor (CyberSquad) şi cu Parchetul Belgiei, dialogul 

periodic cu Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru UE (CERT-UE) şi 

cooperarea cu Europol, prin schimb de date statistice şi evoluţii, prin derularea de proiecte 

comune de combatere a criminalităţii informatice şi prin organizarea de ateliere comune. 

De asemenea, registrul .eu a cooperat cu asociaţiile din sector şi cu alte organizaţii 

implicate în combaterea înregistrării abuzive. Un exemplu este parteneriatul semnat în 

primul trimestru al anului 2021 de registrul .eu cu Global Cybercrime Alliance, o organizaţie 

non-profit care creează programe, parteneriate şi instrumente, pentru a contribui la un 

mediu mai sigur şi mai fiabil pe internet. 

Registrul .eu şi-a continuat cooperarea fructuoasă cu EUIPO, cu scopul notificării 

titularilor de mărci comerciale, când se înregistrează un nume de domeniu .eu identic cu o 

marcă UE înregistrată. În 2020, cele două organizaţii şi-au intensificat colaborarea, pentru 

sprijinirea solicitanţilor şi a proprietarilor de mărci şi nume de domenii, în special, a IMM-

urilor. În iulie 2021, a fost lansat un plan de acţiune comun, ca urmare a recomandării 

formulate în raportul Comisiei Europene privind cooperarea registrului .eu cu EUIPO şi cu 
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alte agenţii ale Uniunii, în vederea combaterii înregistrărilor abuzive şi speculative de nume 

de domenii. 

În perioada de raportare, registrul .eu a continuat să se implice în comunitatea 

internaţională a internetului, în special prin intermediul următoarelor acţiuni şi activităţi: 

– În calitate de participant activ la reuniunile ICANN, registrul .eu prezidează, din 

2015, Comitetul strategic şi operaţional ccNSO, cu scopul asigurării pentru ICANN de 

consiliere şi informaţii privind planurile strategice şi operaţionale anuale şi pe termen lung; 

– Registrul .eu a pus la dispoziţie cunoştinţele proprii, pentru elaborarea unui manual 

de recuperare în caz de dezastru şi de continuitate a activităţii pentru operatorii ccTLD mici 

din cadrul ICANN. Această activitate a fost bine primită, în special, deoarece registrele mici 

dispun de resurse limitate pentru elaborarea unor astfel de planuri. 

– În iunie 2020, registrul .eu a lansat Coaliţia dinamică privind datele şi încrederea în 

cadrul FGI. Coaliţia are ca scop încurajarea intervenţiilor proactive şi autoreglementarea 

eficace a industriei, în scopul ridicării standardelor de calitate a datelor, combaterea datelor 

insuficiente şi a dezinformării şi pentru sporirea încrederii publicului în internet. În 2020, 

accentul s-a pus pe răspunsurile industriei la criza provocată de pandemia de COVID-19. 

– Prin intermediul Grupului de lucru pentru acceptare universală al ICANN, registrul 

.eu a cooperat cu UNESCO, registrul ccTLD .ru şi organizaţiile regionale de registre, pentru 

promovarea şi sprijinirea multilingvismului online, ceea ce avut drept rezultat raportul 

mondial anual privind IDN. 

– Registrul .eu a continuat activitatea .eu Academy, prin intermediul căreia experţii 

registrului .eu au oferit formare şi cursuri în domeniul registrelor, al guvernanţei 

internetului şi al securităţii cibernetice omologilor din sector şi reprezentanţilor guvernelor, 

precum şi în diferite universităţi europene. 

– Registrul .eu a sprijinit sesiunile EuroDIG şi FGI al tineretului, registrul contribuind 

la modernizarea canalului de televiziune al acestuia din urmă. 

– În 2020, a fost înfiinţat Comitetul pentru tineret, organism consultativ ce oferă 

consiliere şi prezintă perspectivele tinerilor asupra abordării pe care registrul .eu o are în 

ceea ce priveşte guvernanţa internetului, precum şi asupra iniţiativelor şi politicilor sale. 

Domeniul .eu continuă să funcţioneze în mod eficace şi adecvat din punct de vedere 

financiar, facilitând accesul la piaţa unică digitală, permiţând europenilor să îşi prezinte 

online identitatea europeană, sprijinind prezenţa online a IMM-urilor şi promovând 

multilingvismul. 

Accentul pus pe calitatea serviciilor şi acţiunile întreprinse de sporire a securităţii şi 

calităţii datelor, de atenuare a înregistrărilor abuzive şi speculative şi de cooperare cu 

partenerii pentru combaterea criminalităţii informatice şi a activităţilor care încalcă 

drepturile de proprietate intelectuală au contribuit la obiectivele UE de creştere a încrederii 

şi a securităţii pe internet, oferind un exemplu de urmat pentru alţi operatori DNS. 

Registrul .eu ar trebui să îşi continue demersul în asigurarea unui domeniu .eu de 

încredere şi a faptului că nu câştigă teren comportamentele ilegale şi abuzurile ce se observă 

în alte părţi ale ecosistemului DNS. Registrul ar trebui să continue să inoveze, în sprijinul 

acţiunilor sale din acest domeniu, inclusiv prin încorporarea celor mai recente tehnologii, 

cum ar fi tehnologiile de tip cloud, inteligenţa artificială, tehnologiile avansate de securitate 

şi criptare sau identificarea electronică. Având în vedere baza sa solidă de clienţi, relaţiile 

strânse pe care le are cu registratorii şi acţiunile orientate către pieţele deservite insuficient 

şi către cetăţenii UE care locuiesc în străinătate, domeniul .eu are potenţialul de a-şi 
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consolida, în continuare, poziţia ca domeniu predilect pentru cetăţenii şi întreprinderile UE 

în Europa şi la nivel mondial. 

III.  ȘTIRI 

1. Ucraina: UE coordonează asistența de urgență și intensifică ajutorul umanitar 

 

Pe măsură ce situația umanitară din Ucraina se înrăutățește, iar țările învecinate 

primesc ucraineni care fug din țara lor, Comisia Europeană depune eforturi pentru a oferi 

asistență de urgență. 

Comisia a anunțat că alocă o sumă suplimentară de 90 milioane EUR pentru 

programe de ajutor de urgență destinate civililor afectați de războiul din Ucraina, ca parte a 

unui apel urgent de ajutor din partea Organizației Națiunilor Unite. Finanțarea va ajuta 

persoane din Ucraina și Republica Moldova. 

Acest nou ajutor umanitar al UE va consta în hrană, apă, asistență medicală, adăpost 

și va contribui la acoperirea nevoilor de bază ale acestor persoane. 

De asemenea, Comisia coordonează furnizarea de asistență materială Ucrainei prin 

intermediul mecanismului de protecție civilă al UE, care include 8 milioane de produse de 

îngrijire medicală esențiale și asistență în materie de protecție civilă –  cu oferte, până în 

prezent, din partea a 20 de state membre: Austria, Belgia, Croația, Danemarca, Finlanda, 

Franța, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia, 

Slovenia, Spania, Suedia și Țările de Jos. 

Un prim convoi de camioane din Slovenia a sosit la data de 27 februarie în capitala 

Ucrainei, Kiev. Moldova a activat mecanismul pentru a-i sprijini pe cetățenii ucraineni care 

sosesc în țara lor. Austria, Franța și Țările de Jos au oferit deja sprijin de urgență Moldovei, 

cum ar fi adăposturi și asistență medicală. Comisia este în permanență în contact cu alte țări 

învecinate cu Ucraina și este pregătită să ofere asistență suplimentară, după cum s-a 

solicitat. 

2. Ucraina: Comisia propune măsuri de protecție temporară pentru persoanele 

care fug din calea războiului din Ucraina și orientări pentru verificările la 

frontiere 

La data de 2 martie, Comisia propune activarea Directivei privind protecția 

temporară pentru a le oferi asistență rapidă și eficace persoanelor care fug din calea 

războiului din Ucraina. 

În temeiul acestei propuneri, persoanelor care fug din calea războiului li se va acorda 

protecție temporară în UE, adică li se vor elibera permise de ședere și vor primi acces la 

educație și la piața forței de muncă. 

În același timp, Comisia prezintă și orientări operaționale menite să ajute polițiștii de 

frontieră ai statelor membre să gestioneze eficient sosirile la frontierele cu Ucraina și să 

mențină totodată un nivel ridicat de securitate. În orientări se recomandă, de asemenea, ca 

statele membre să creeze culoare speciale de sprijin de urgență pentru a canaliza ajutorul 

umanitar și se reamintește posibilitatea de a acorda acces în UE din motive umanitare. 

Directiva privind protecția temporară 

De la invazia militară a Ucrainei de către Rusia, peste 650 000 de persoane au fugit în 

statele membre ale UE învecinate. Directiva privind protecția temporară a fost concepută 
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special pentru a le oferi protecție imediată persoanelor care au nevoie de aceasta și pentru a 

evita suprasolicitarea sistemelor de azil ale statelor membre. 

În temeiul acestei propuneri, cetățenii ucraineni și persoanele pentru care Ucraina 

reprezintă „acasă”, precum și membrii familiilor lor strămutați în urma conflictului vor avea 

dreptul la protecție în întreaga Uniune Europeană. Cetățenii din alte state care au dreptul de 

ședere legală în Ucraina, precum și apatrizii cu drept de ședere legală în Ucraina care nu se 

pot întoarce în țara sau regiunea lor de origine, cum ar fi solicitanții de azil sau beneficiarii 

de protecție internațională, vor primi, de asemenea, protecție în UE. Alte persoane care sunt 

prezente în mod legal în Ucraina pe termen scurt și care se pot întoarce în siguranță în țara 

lor de origine nu vor intra sub incidența acestei protecții. Acestora ar trebui să li se permită 

însă accesul în UE pentru tranzit către țările lor de origine. 

Având în vedere caracterul extraordinar și excepțional al acestui atac și amploarea 

noilor sosiri în UE, Directiva privind protecția temporară oferă răspunsul adecvat la situația 

actuală prin: 

• asigurarea unei protecții și conferirea unor drepturi cu efect imediat: printre acestea 

se numără dreptul de ședere, accesul la piața forței de muncă, accesul la locuințe, asistență 

socială, asistență medicală sau de altă natură și la mijloace de subzistență. Pentru copiii și 

adolescenții neînsoțiți, protecția temporară conferă dreptul la tutelă legală și accesul la 

educație; 

• reducerea presiunii asupra sistemelor naționale de azil prin crearea unui statut de 

protecție cu formalități reduse. Astfel se va evita suprasolicitarea sistemelor naționale de 

azil și statele membre vor fi în măsură să gestioneze sosirile într-un mod ordonat și eficace, 

cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a obligațiilor internaționale; 

• solidaritate sporită și partajarea responsabilității: normele prevăzute în Directiva 

privind protecția temporară promovează un echilibru al eforturilor pe care le depun statele 

membre pentru găzduirea persoanelor strămutate din Ucraina. Comisia va coordona o 

„platformă de solidaritate”, în cadrul căreia statele membre pot face schimb de informații cu 

privire la capacitatea de primire; 

• sprijin suplimentar din partea agențiilor UE: Frontex, Agenția pentru Azil a Uniunii 

Europene și Europol pot oferi sprijin operațional suplimentar, la cererea statelor membre, 

pentru a asigura punerea în aplicare fără probleme a deciziei. 

Orientările privind gestionarea frontierelor externe clarifică măsurile de facilitare pe 

care le pot aplica polițiștii de frontieră ai statelor membre în temeiul normelor Schengen 

atunci când efectuează controalele la frontieră. Acest lucru va contribui la asigurarea unei 

gestionări eficiente a frontierelor pentru a-i ajuta pe cei care fug din calea războiului să 

găsească urgent adăpost, menținând în același timp un nivel ridicat al controalelor de 

securitate. 

Printre măsurile de facilitare care pot fi aplicate se numără: 

• simplificarea controalelor la frontierele UE cu Ucraina: în temeiul normelor Schengen, 

polițiștii de frontieră pot relaxa temporar verificările la frontieră în circumstanțe 

excepționale pentru anumite categorii de persoane. Orientările stabilesc anumite criterii cu 

ajutorul cărora statele membre să poată decide cui i s-ar putea aplica aceste norme, 

abordând nevoile călătorilor vulnerabili, cum ar fi copiii. În cazul în care identitatea 

persoanei care sosește nu poate fi stabilită, ar trebui să se aplice procedura obișnuită de 

verificare la frontieră. În plus, statele membre pot decide, de asemenea, să efectueze 

verificări la frontieră în timpul sau după transportul călătorilor către un loc sigur, și nu la 
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punctul de trecere a frontierei. Aceste două măsuri vor contribui la reducerea timpului de 

așteptare la frontieră, astfel încât persoanele să poată găsi un adăpost sigur fără întârzieri; 

• flexibilitate în ceea ce privește condițiile de intrare: în conformitate cu normele 

Schengen, polițiștii de frontieră pot autoriza intrarea pe teritoriul unui stat membru a 

cetățenilor din țări terțe din motive umanitare, chiar dacă nu îndeplinesc toate condițiile de 

intrare (de exemplu, chiar dacă nu dețin un pașaport sau o viză valabilă). Statele membre ar 

putea aplica această derogare pentru a permite intrarea tuturor celor care fug din calea 

conflictului din Ucraina; 

• permiterea trecerilor prin punctele temporare de trecere a frontierei, pe lângă 

punctele oficiale de trecere a frontierei: acest lucru ar putea contribui la reducerea 

întârzierilor la frontieră în situația actuală, de exemplu în cazul în care drumurile către 

punctele oficiale de trecere a frontierei sunt blocate de autoturismele abandonate; 

• acces facil pentru serviciile de salvare și asistență umanitară: statele membre ar 

trebui să ia măsuri speciale pentru a facilita intrarea și ieșirea serviciilor de salvare, a poliției 

și a pompierilor, inclusiv pentru a oferi asistență medicală, hrană și apă persoanelor care 

așteaptă să treacă frontiera. Statele membre ar trebui, de asemenea, să creeze culoare 

speciale la punctele de trecere a frontierei pentru a asigura accesul și întoarcerea 

organizațiilor care furnizează asistență umanitară persoanelor din Ucraina; 

• bunuri personale și animale de companie: persoanele strămutate din Ucraina pot 

aduce bunuri personale fără taxe vamale. În orientări se clarifică, de asemenea, măsurile de 

facilitare disponibile pentru persoanele care își aduc animalele de companie. 

Orientările recomandă insistent statelor membre să utilizeze sprijinul pe care îl pot 

oferi agențiile UE – Frontex fiind în măsură să ofere asistență în ceea ce privește 

identificarea și înregistrarea persoanelor care sosesc, iar Europol fiind disponibil pentru a 

trimite ofițeri care să sprijine statele membre în efectuarea de controale secundare. 

  Consiliului îi revine sarcina de a adopta propunerea privind protecția temporară. 

Consiliul și-a exprimat deja sprijinul larg pentru ambele măsuri în cadrul reuniunii 

extraordinare de duminică, 27 februarie, și s-a angajat să discute cele două documente în 

cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne de joi, 3 martie. Odată adoptată, protecția 

temporară ar urma să înceapă să se aplice imediat și ar dura un an. Această perioadă se 

prelungește automat cu două perioade de șase luni, totalizând încă un an. 

Comisia poate propune în orice moment Consiliului să pună capăt protecției 

temporare, dacă situația din Ucraina va permite returnarea în condiții de siguranță și 

durabile a persoanelor cărora li s-a acordat protecție temporară, sau să o prelungească cu 

încă un an, în cazul în care perioada inițială este considerată insuficientă pentru a permite 

statelor membre în cauză să gestioneze în mod eficace situația sau pentru a le permite 

persoanelor care beneficiază de protecție temporară să se întoarcă în siguranță în Ucraina. 

Orientările privind gestionarea frontierelor externe nu au caracter obligatoriu, rolul 

acestora fiind să sprijine activitatea polițiștilor de frontieră. Polițiștii de frontieră ai statelor 

membre pot începe imediat să pună în practică clarificările pe care le aduc orientările.  

De la invadarea Ucrainei de către Rusia, UE sprijină poporul ucrainean. Prin 

sancționarea Rusiei lui Putin și a regimului Lukașenko din Belarus și prin intensificarea 

sprijinului umanitar, precum și a sprijinului financiar și operațional acordat statelor 

membre, UE și statele sale membre oferă o zonă sigură pentru persoanele care fug din calea 

războiului din Ucraina. 
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Protecția temporară este o măsură excepțională menită să le ofere protecție imediată 

și temporară persoanelor strămutate din afara UE care nu se pot întoarce în țara lor de 

origine. 

Codul frontierelor Schengen – care cuprinde normele ce reglementează trecerea 

frontierelor externe ale UE și condițiile de intrare în UE pentru cetățenii din țări terțe – 

prevede flexibilitate în cazuri specifice, pentru a reduce la minimum formalitățile în situații 

de urgență. Orientările de astăzi clarifică posibilitățile și măsurile de facilitare de care dispun 

polițiștii de frontieră ai statelor membre în ceea ce privește gestionarea situației la 

frontierele externe ale UE cu Ucraina. 

3. REACT-EU: 642 milioane EUR pentru a sprijini redresarea economică și 

tranziția digitală și verde în Belgia, Cehia, Polonia și România 

Datorită celor 642 milioane EUR puse la dispoziție în cadrul Asistenței de redresare 

pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-EU), regiunile din Belgia, Cehia, Polonia și 

România vor fi acum în măsură să sprijine în continuare redresarea lor economică și 

tranziția lor digitală și verde. 

În România, 216 milioane EUR vor face posibilă dotarea spitalelor publice cu 

echipamente medicale și de protecție specifice și îmbunătățirea condițiilor sanitare din școli 

pentru a proteja mai bine elevii și profesorii de infectarea cu coronavirus. 

În Belgia, regiunea Bruxelles primește resurse suplimentare în valoare de 6 milioane 

EUR pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) din sectoarele cele mai 

afectate de pandemia de coronavirus, precum industria ospitalității, sănătatea și 

construcțiile. Aceste fonduri vor sprijini, de asemenea, digitalizarea teritoriului pentru a 

finanța, de exemplu, emiterea electronică a biletelor în sectorul cultural și al turismului. 

În Polonia, regiunea Łódzkie primește 26 milioane EUR pentru a sprijini IMM-urile, 

sectorul sănătății și cel al energiei din surse regenerabile. În plus, programul „Polonia 

digitală” primește 81 milioane EUR pentru proiecte de dezvoltare a unor instrumente 

informatice inovatoare pentru serviciile publice și pentru digitalizarea generală a 

administrației publice locale, care includ îmbunătățirea securității cibernetice și formarea 

personalului administrativ în domeniul competențelor digitale. 

În Cehia, „Programul operațional regional integrat” primește un supliment de 313 

milioane EUR pentru a sprijini dezvoltarea și modernizarea rețelei de furnizori de servicii 

medicale, pompieri și servicii medicale de urgență. 

REACT-EU face parte din NextGenerationEU și oferă fonduri suplimentare în valoare 

de 50,6 miliarde EUR (în prețuri curente) în cursul anilor 2021 și 2022, pentru programele 

cuprinse în politica de coeziune pentru perioada 2014-2020. 

 

 
 

Surse de informare: 

 Consiliul UE 

 Comisia Europeană 
 Reprezentanţa Comisiei Europene în România 

 

 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
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