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I.    DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Protecția 
temporară pentru persoanele care fug din calea războiului de agresiune a 
Rusiei împotriva Ucrainei: un an mai târziu – COM(2023) 140 final 

 

La 4 martie 2022, la doar o săptămână după ce forțele ruse au invadat Ucraina, a fost 
activată, la propunerea Comisiei, Directiva privind protecția temporară. Statele membre au 
decis acest lucru în unanimitate. Platforma de solidaritate „Ucraina”, instituită de Comisie la 
începutul războiului, reunește instituțiile UE, statele membre, țările asociate spațiului 
Schengen, agențiile UE, organizațiile internaționale și autoritățile din Ucraina și din 
Republica Moldova. Aceasta oferă un forum informal și flexibil de discuții pe teme 
operaționale pentru a coordona sprijinul pe teren. Schimbul de informații și colectarea de 
date exacte prin intermediul Rețelei UE de punere în aplicare a Planului de acțiune în 
vederea pregătirii pentru situații de criză legate de migrație și a gestionării acestora, precum 
și activitatea agențiilor europene pentru azil au contribuit la instituirea rapidă a Platformei 
de înregistrare a protecției temporare. 

În data de 8 martie Comisia Europeană a adoptat Comunicarea referitoare la 
Directiva privind protecția temporară. De la activarea directivei, aproximativ 4 milioane de 
persoane au beneficiat de protecție imediată în UE, dintre care peste 3 milioane în prima 
jumătate a anului 2022. Toți cei înregistrați au dreptul de acces la piața forței de muncă, la 
educație, la asistență medicală și la cazare. Răspunsul UE la războiul din Ucraina arată încă o 
dată de ceea ce este capabilă UE atunci când acționează unită. Directiva privind protecția 
temporară s-a dovedit a fi un instrument esențial pentru a oferi protecție imediată în UE și ar 
trebui să facă în continuare parte din setul de instrumente de care dispune Uniunea 
Europeană în viitor. 

Prezenta comunicare face bilanțul punerii în aplicare a directivei în ultimul an, trage 
învățămintele necesare și identifică domeniile prioritare în care sunt necesare eforturi 
continue.  

Directiva a oferit protecție imediată, formalitățile fiind reduse la minimum. Protecția 
presupune un set cuprinzător și armonizat de drepturi. 

 Înregistrarea administrativă și eliberarea de documente: statele membre au 
stabilit rapid procedurile de înregistrare și de eliberare a documentelor necesare. 

 Protecție specială pentru copii: în prezent, aproape o cincime din copiii Ucrainei și-
au găsit refugiu în UE. 

 Acces la educație și formare profesională: de la începutul anului școlar, adică din 
luna septembrie a anului trecut, aproximativ o jumătate de milion de copii ucraineni 
erau înscriși în sistemele de învățământ din întreaga UE. 

 Abordarea riscurilor legate de traficul de persoane și sprijinirea victimelor 
crimelor de război: UE a instituit Planul comun de combatere a traficului de 
persoane pentru a crește gradul de conștientizare în rândul persoanelor strămutate și 
pentru a preveni traficul de persoane. 

 Accesul la asistență medicală și la prestații sociale: aproape 2 000 de pacienți 
ucraineni au fost evacuați cu succes în 20 de țări din UE și SEE, iar majoritatea 
statelor membre au oferit asistență pentru sănătatea mintală și sprijin psihosocial 
celor care au fugit din calea războiului. 

 Accesul la locuri de muncă: aproximativ un milion de persoane strămutate au un loc 
de muncă în Europa, iar UE a instituit un proiect-pilot privind rezerva de talente 
pentru a sprijini integrarea pe piața forței de muncă. 
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 Acces la cazare: orientările Safe Homes îndrumă statele membre, autoritățile 
regionale și locale și societatea civilă să pună în practică inițiative privind locuințele 
private. Comisia a finanțat cu 5,5 milioane EUR proiectul derulat de Federația 
Internațională a Crucii Roșii, sprijinind punerea în aplicare a programului Safe 
Homes, și a lansat o cerere de propuneri pentru granturi vizând proiecte de 
promovare în continuare a sistemelor de sponsorizare comunitară. 

Platforma de solidaritate „Ucraina”, înființată de Comisie imediat după activarea 
directivei, a jucat un rol esențial în asigurarea unui răspuns coordonat. 

Comisia și agențiile sale au oferit sprijin operațional statelor membre în punerea în 
aplicare a directivei. Agenția UE pentru azil sprijină nevoile în materie de azil, primire și 
protecție temporară ale unui număr de 13 state membre. Aproximativ 200 de membri ai 
personalului Frontex sunt mobilizați în statele membre din prima linie și în Moldova pentru 
a sprijini gestionarea frontierelor. Europol a trimis, de asemenea, personal și agenți invitați 
pentru a efectua controale de securitate secundare în cinci state membre și în Moldova. În 
statele membre au fost înființate trei centre ale mecanismului de protecție civilă al UE 
pentru a canaliza peste 80 000 de tone de asistență în natură către Ucraina. 

UE a oferit, de asemenea, un sprijin financiar pentru a răspunde nevoilor persoanelor 
strămutate. Iar prin intermediul pachetelor sale CARE și FAST-CARE, UE a furnizat o 
finanțare suplimentară totală de 13,6 miliarde EUR. O sumă de 1 miliard EUR a fost 
reprogramată în cadrul fondurilor de coeziune și 400 de milioane EUR au fost puse la 
dispoziție în cadrul fondurilor pentru afaceri interne. 

De asemenea, UE și-a intensificat cooperarea cu parteneri internaționali precum 
Statele Unite, Canada și Regatul Unit, precum și cu organizațiile internaționale relevante. 

Etapele următoare 

Uniunea Europeană este pregătită să sprijine Ucraina atât timp cât este nevoie. 
Protecția a fost deja prelungită până în martie 2024 și poate fi prelungită în continuare până 
în 2025. Comisia este pregătită să ia măsurile necesare pentru o prelungire suplimentară, 
dacă va fi nevoie. În același timp, se va urmări o abordare bine coordonată la nivelul UE 
pentru a asigura o tranziție lină către statute juridice alternative ce permit accesul la 
drepturi după atingerea duratei maxime a protecției temporare, precum și sprijin specific 
pentru persoanele care, după ce au fugit din Ucraina, doresc să se întoarcă acasă.  

Pe baza acestui an de punere în aplicare, Comisia consideră că Directiva privind protecția 
temporară ar trebui să facă în continuare parte din setul de măsuri disponibile la nivelul UE. 
Comisia va colabora cu colegiuitorii pentru a se asigura că Uniunea Europeană dispune de 
instrumentele de care are nevoie în viitor și pentru a asigura o corelare adecvată cu 
propunerea sa de Regulament privind situațiile de criză și de forță majoră. 

II.  ȘTIRI 

1. Comisia Europeană dă startul competiției. Te așteptăm la Euro Quiz 2023! 
 

Ești elev în clasele V – VIII? Ești pasionat de istorie, geografie, limbi străine, cultură 
generală și vrei să îți testezi cunoștințele alături de colegii tăi? Înscrie-te la Euro Quiz! 

Concursul național Euro Quiz este organizat de Reprezentanța Comisiei Europene în 
România în parteneriat cu Ministerul Educației. Așa că, dacă ești elev în clasele V – VIII, 
găsește trei colegi din școala ta, roagă un profesor să vă reprezinte și pregătiți-vă pentru 
concurs! 

Nu uita că, începând cu 2 martie, au demarat înscrierile la sesiunile de pregătire 
online, care se vor desfășura în zilele de 14 și 15 martie 2023. Formularul de înscriere se 
găsește pe https://euroquiz.ro/. 
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Euro Quiz este un concurs național online, cu întrebări și răspunsuri despre trecutul, 
prezentul și viitorul Uniunii Europene, adresat elevilor din învățământul gimnazial din 
întreaga țară, prin intermediul căruia Reprezentanța Comisiei Europene în România se 
apropie de copii și tineri și de familiile acestora. 

Înscrierile au loc în perioada 20 – 31 martie 2023, așa că trebuie să începi să te 
pregătești de pe-acum!   

Participarea la acest concurs presupune să răspunzi rapid și corect la întrebări 
prestabilite din diverse arii de cultură generală privind Europa și valorile Uniunii Europene, 
precum istorie, geografie, limbi străine sau gastronomie, într-un timp limitat. Pe site-ul 
Reprezentanței Comisiei Europene în România ai la dispoziție materiale de studiu care să te 
ajute să te pregătești. 

Etapa județeană a competiției se va desfășura în data de 5 aprilie 2023, iar etapa 
națională, pe 9 mai 2023. 

Calendarul complet și regulamentul concursului se găsesc pe site-ul oficial al 
Reprezentanței Comisiei Europene în România, pe 
linkul: https://romania.representation.ec.europa.eu/euro-quiz_ro. 

 
2. Ziua autorilor europeni 

Ziua Autorilor Europeni este o inițiativă a Comisiei Europene, condusă de comisarul 
Gabriel, pentru a reconecta generațiile tinere cu lectura de carte și pentru a le ajuta să 
descopere diversitatea literaturii europene. 
Responsabilizarea generațiilor tinere prin lectură 

Pe lângă faptul că îi ajută pe tineri să se reîntâlnească cu cărțile, această sărbătoare 
anuală își propune să arate cum literatura poate fi un instrument de emancipare individuală. 
Cărțile și lectura pot permite persoanelor din învățământul secundar să se implice în 
provocările sociale și personale actuale. 

Ziua reprezintă, de asemenea, o ocazie de a sublinia importanța tuturor programelor 
și inițiativelor care se desfășoară deja în fiecare țară a UE pentru promovarea lecturii. 
Activități organizate cu ocazia Zilei autorilor europeni 
Prima ediție a Zilei autorilor europeni va avea loc la 27 martie 2023. 
În cadrul acestei zile sunt organizate 3 activități paralele: 
Sesiuni de lectură în școli 

Școlile secundare din întreaga UE sunt invitate, prin intermediul comunității 
eTwinning și al altor canale, să organizeze sesiuni de lectură cu voce tare cu autori europeni. 
Turneu de autori europeni 

Comisia organizează un turneu al autorilor europeni care vor vizita școli, biblioteci și 
librării, care vor citi câte un fragment din operele lor și vor încuraja elevii să descopere alți 
autori europeni. 
O conferință privind promovarea lecturii 

Comisia Europeană organizează la 27 martie 2023 o conferință de o zi la Sofia 
(Bulgaria) pe tema promovării lecturii. Evenimentul reunește reprezentanți ai ministerelor 
culturii sau educației din statele membre, instituții publice relevante și organizații 
neguvernamentale naționale active în acest domeniu, precum și organizații care reprezintă 
sectorul cărții și sectorul cultural la nivel european. 

Conferința reprezintă o oportunitate de a împărtăși exemple și practici privind modul 
în care sistemul educațional și sectorul cărții colaborează pentru a pune în aplicare acțiuni 
de promovare a lecturii în școli la nivel local, național și european. 

 
 
 
 

 

https://romania.representation.ec.europa.eu/euro-quiz_ro
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3.  Noua generație de grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni: Comisia 
găzduiește un grup de dezbatere privind mobilitatea în scop educațional 

La data de 3 martie a.c., Comisia a deschis un nou grup de dezbatere al cetățenilor, în 
cursul căruia cetățenii din cele 27 de state membre vor discuta despre modul în care 
mobilitatea în scop educațional poate fi pusă la dispoziția tuturor cetățenilor din UE. Grupul 
de dezbatere al cetățenilor privind mobilitatea în scop educațional se va reuni de trei ori în 
perioada martie-aprilie 2023. Acesta face parte din noua generație de grupuri de dezbatere 
ale cetățenilor lansate în urma Conferinței privind viitorul Europei, pentru a încuraja 
participarea cetățenilor la procesul Comisiei de elaborare a politicilor în anumite domenii 
strategice esențiale. 

Grupul de dezbatere al cetățenilor face parte din strategia de consultare înainte de 
propunerea Comisiei în cursul acestui an. Cetățenii vor contribui la dezbaterea publică prin 
împărtășirea opiniilor lor și prin furnizarea de recomandări privind mobilitatea în scop 
educațional, inclusiv necesitatea de a oferi noi oportunități persoanelor mai puțin favorizate 
și grupurilor mai puțin mobile sau necesitatea de a menține mobilitatea cât mai ecologică 
posibil, precum și oportunitățile pe care le-ar putea oferi digitalizarea în acest context. 

Prima sesiune a avut loc în perioada 3-5 martie la Bruxelles. A doua reuniune a 
grupului va avea loc online în perioada 24-26 martie. Sesiunea finală va avea loc în perioada 
28-30 aprilie la Bruxelles, iar vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață 
european, Margaritis Schinas, va participa la sesiunea de închidere. 

Grupul este constituit din aproximativ 150 de cetățeni selectați aleatoriu, 
reprezentativi pentru diversitatea UE din punct de vedere geografic (a originii naționale și 
din mediul urban/rural) și din punctul de vedere al genului, vârstei, mediului socioeconomic 
și nivelului de studii. În plus, o treime dintre participanții la grup au sub 25 de ani. 
Includerea tinerilor și a priorităților acestora în procesul de elaborare a politicilor a fost o 
solicitare clară formulată în cadrul Conferinței privind viitorul Europei și a constituit un 
obiectiv-cheie al Anului european al tineretului. Comisia se asigură că toate grupurile de 
dezbatere ale cetățenilor vor include cel puțin o treime constituită din participanți tineri. 

Mobilitatea în scop educațional este deja o realitate pentru mulți datorită 
programului Erasmus+ și programelor anterioare, care au oferit timp de mulți ani 
oportunități de mobilitate în educația școlară pentru elevi și profesori, în educația și 
formarea profesională, în învățământul superior și în educația adulților, precum și în ceea ce 
privește proiectele pentru ucenici, tineri, lucrători de tineret și antrenori sportivi. În pofida 
acestui fapt și deși interesul pentru mobilitatea în scop educațional este ridicat, cetățenii din 
Europa se confruntă cu o serie de obstacole în ceea ce privește accesul la oportunitățile de 
mobilitate în scop educațional și participarea la acestea. Identificarea și eliminarea acestor 
obstacole este esențială pentru ca oportunitățile de mobilitate în scop educațional să fie 
accesibile tuturor. 

Oportunitatea de a beneficia de perioade de învățare petrecute în străinătate ar 
trebui să devină regulă, indiferent de vârstă, nivel de educație, experiență și mijloace 
financiare. În consecință, Comisia a anunțat o actualizare a Cadrului privind mobilitatea în 
scop educațional în programul său de lucru pentru 2023. Pe lângă acest grup de dezbatere al 
cetățenilor, Comisia a lansat o consultare publică pentru ca cetățenii și părțile interesate să 
își împărtășească opiniile cu privire la această chestiune. Contribuțiile pot fi făcute pe 
portalul „Exprimați-vă părerea”, în perioada 8 februarie – 3 mai. 

În orientările sale politice din iulie 2019, președinta von der Leyen a solicitat 
organizarea unei Conferințe privind viitorul Europei, ca parte dintr-un nou impuls pentru 
democrația europeană, și s-a angajat să acționeze pornind de la rezultatele acesteia. 

Pe baza succesului conferinței, Comisia integrează practicile participative și 
deliberative în setul său de instrumente de elaborare a politicilor, iar grupurile de dezbatere 
ale cetățenilor fac în prezent parte din procesul de elaborare a politicilor Comisiei în 
anumite domenii-cheie. Pe lângă grupul de dezbatere privind mobilitatea în scop 
educațional, au fost înființate alte două grupuri de dezbatere ale cetățenilor: un prim grup de 

https://commission.europa.eu/strategy-documents/commission-work-programme/commission-work-programme-2023_en#:~:text=On%2018%20October%202022%2C%20the,defending%20Europe's%20democratic%20values%20and
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13563-Learning-opportunities-learning-mobility-abroad-in-Europe-for-everyone_ro
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dezbatere al cetățenilor privind risipa de alimente și-a încheiat activitatea la jumătatea lunii 
februarie 2023, iar unul privind lumea virtuală este în curs de desfășurare. 

De mai bine de 35 de ani, Uniunea Europeană sprijină cu succes promovarea 
programelor și strategiilor de creștere a mobilității cetățenilor și promovarea schimburilor 
transfrontaliere și a cooperării în materie de învățare. Programele precum Erasmus+ au fost 
create deoarece mobilitatea în scop educațional a elevilor, studenților și educatorilor este o 
modalitate de a spori înțelegerea reciprocă și schimburile culturale între cetățenii europeni 
și îi ajută pe aceștia să dobândească aptitudinile și competențele de care au nevoie într-o 
lume globalizată. 

Mobilitatea în scop educațional este un factor-cheie pentru realizarea Spațiului 
european al educației, viziunea comună a UE pentru sectorul educației și formării. Aceasta va 
promova capacitatea de inserție profesională a cetățenilor UE și competitivitatea economiei. 
Aceasta este, de asemenea, strâns legată de obiectivul mai larg al UE de a promova o Uniune 
Europeană mai favorabilă incluziunii. 

Printr-o mobilitate și mai mare în cadrul UE, toți cursanții, educatorii și personalul 
din toate sectoarele (educație școlară, educație și formare profesională, învățământ superior, 
educație pentru adulți, tineret și sport) și de la toate nivelurile de învățare ar putea fi ajutați 
să treacă de la un sistem de educație la altul în diferite țări. 

Experiențele de mobilitate în scop educațional dezvoltă capacitatea de inserție 
profesională, competențele și cunoștințele pentru cetățenii din întreaga Europă. Călătoriile 
transfrontaliere pentru a învăța și a dobândi experiențe unice reprezintă un aspect 
important al unei Europe fără frontiere și interconectate. 

Numai în cadrul programului Erasmus+, aproape 13 milioane de persoane au studiat, 
s-au format, au lucrat și au desfășurat activități de voluntariat în străinătate de la crearea 
programului în 1987. 95 % dintre participanți au declarat că sunt fie mulțumiți, fie foarte 
mulțumiți de mobilitatea lor, iar 99 % au recomandat experiența. 78 % și-au îmbunătățit 
competențele în materie de limbi străine, 75 % au câștigat oportunități de carieră mai bune, 
iar 76 % și-au dezvoltat o idee mai bună cu privire la viitoarea lor carieră. 

Comisia și statele membre ale UE colaborează pentru a-și realiza viziunea comună de 
instituire a unui spațiu european al educației până în 2025, prin creșterea calității educației 
și formării, a incluziunii și a egalității de gen, stimularea tranziției verzi și a celei digitale, de 
îmbunătățire a situației cadrelor didactice, consolidarea sectorului învățământului superior 
și promovarea în continuare a UE ca partener în domeniul educației pentru țări și regiuni din 
întreaga lume. 

 

4. Politica de coeziune a UE: 160 de milioane EUR pentru dezvoltarea 
infrastructurii de apă și de ape uzate din județul Iași, România 

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Acest nou proiect 
major va îmbunătăți accesul la apă și la servicii de canalizare în județul Iași. Este un exemplu 
concret al modului în care politica de coeziune ameliorează viața cetățenilor la fața locului. 
Proiectul va îmbunătăți sănătatea publică și calitatea vieții în rândul populației acestui județ, 
prin acces la apă de băut curată și prin colectarea și tratarea adecvată a apelor uzate, ceea ce 
va duce la scăderea cantității de poluanți din sol, din apele subterane și din râuri.” 

Prin acest proiect se vor instala 256 km de conducte principale și 312 km de rețea de 
distribuție pentru furnizarea apei. De asemenea, se vor construi 23 de instalații de tratare a 
apei, 43 de rezervoare de apă și 50 de stații de pompare, din care 43 vor fi situate în cadrul 
rețelei și 7 în instalații de tratare. În fine, se vor construi 230 km de conducte de evacuare, 
536 km de canalizări gravitaționale și 4 noi stații de epurare a apelor uzate. 

Această investiție va contribui la respectarea de către România a Directivei UE 
privind epurarea apelor uzate urbane și va crea noi locuri de muncă, în beneficiul tuturor 
grupurilor sociale din zonă. Finalizarea proiectului integral este preconizată pentru 2026, 
acesta completând un proiect finanțat în perioada de programare 2007-2013. 
 

https://citizens.ec.europa.eu/food-waste-panel_en
https://citizens.ec.europa.eu/virtual-worlds-panel_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro
https://education.ec.europa.eu/about-eea
https://education.ec.europa.eu/about-eea
https://education.ec.europa.eu/about-eea
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184
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