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ANEXA 2 - Instrumentul pentru refugiații din Turcia 

 

 

Din punct de vedere operațional, integralitatea pachetului financiar alocat acestui instrument - 

3 miliarde EUR - fusese angajat și contractat pe plan operațional
1
 la sfârșitul anului 2017, prin 

intermediul a 72 de proiecte. Execuția tuturor acestor contracte
2
 este în curs. Plățile s-au 

ridicat la mai mult de 1,85 miliarde EUR, adică 62 % din pachetul financiar total, urmând ca 

soldul să fie plătit în cursul implementării proiectelor din cadrul instrumentului, iar plățile 

finale să fie efectuate până la sfârșitul anului 2021, cel târziu. Informații mai detaliate pot fi 

găsite în tabelul on-line al proiectelor
3
 și în cel de Al doilea raport anual privind Instrumentul 

pentru refugiații din Turcia, adoptat la 13 martie 2018
4
. 

 

Asistența umanitară
5
 

 

Contractele semnate la sfârșitul anului 2017 s-au referit, printre altele, la continuarea Plasei de 

siguranță socială de urgență și la mecanismul de transfer condiționat de numerar pentru 

proiecte din domeniul educației, precum și la proiecte axate pe educația nonformală și pe 

nevoile de protecție ale refugiaților vulnerabili. Până în prezent, principalele realizări sunt 

următoarele:  

 

 în februarie 2018, în cadrul Plasei de siguranță socială de urgență, aproape 1,2 milioane de 

refugiați beneficiau de transferuri lunare de numerar prin intermediul acestui program. 

Familiile a peste 260 000 de copii refugiați care merg toți la școală cu regularitate 

beneficiază în prezent de mecanismul de transfer condiționat de numerar pentru educație;  

 Plasa de siguranță socială de urgență și transferul condiționat de numerar pentru educație 

sunt completate de alte proiecte axate pe domenii precum sănătatea, educația, oferirea de 

adăpost, acoperirea nevoilor de bază și asigurarea protecției refugiaților vulnerabili. În 

total, în cadrul instrumentului au fost aprobate 45 de proiecte umanitare. 

 

Asistența fără caracter umanitar 

 

Contractele semnate la sfârșitul anului 2017 s-au axat pe mijloacele de subzistență pe termen 

lung și pe coeziunea economică și socială. Acestea sprijină capacitatea de inserție 

profesională și integrarea pe piața muncii (formare profesională, cursuri de limba turcă, 

antreprenoriat etc.) și acordă o atenție deosebită grupurilor vulnerabile, inclusiv refugiaților 

care nu sunt sirieni, solicitanților de azil și comunităților-gazdă. Activitățile în curs care sunt 

finanțate prin intermediul instrumentului au un impact semnificativ pe teren: 

 

 în cadrul grantului direct cu Ministerul Sănătății, 12 centre medicale pentru migranți sunt 

în prezent operaționale și contribuie la îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală 

primară. 813 persoane lucrează în aceste centre și în celelalte 86 de centre deja create. 

Refugiații au beneficiat de 763 963 de consultații medicale primare și 217 511 copii 

                                                            
1 În conformitate cu Regulamentul financiar, cheltuielile administrative și de asistență tehnică, precum și 

monitorizarea, evaluarea și auditul pot face obiectul unor contracte și după 2017. 
2 Unul dintre proiecte este încă în așteptarea contrasemnării. 
3 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en  
4 COM(2018) 91/3 final, 13.3.2018. 
5 În cadrul instrumentului, continuă furnizarea de asistență umanitară în conformitate cu legislația UE în materie 

de ajutor umanitar și cu principiile prevăzute în Consensul european privind ajutorul umanitar. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
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sirieni refugiați au beneficiat de vaccinare completă
6
. În plus, a început punerea în 

funcțiune a două spitale, în Kilis și Hatay, cu o capacitate de 300 și, respectiv, de 250 de 

paturi; 

 în cadrul grantului direct cu Ministerul Educației Naționale din Turcia, 312 151 de copii 

au beneficiat de cursuri de limba turcă oferite de 5 486 de profesori de limba turcă 

angajați datorită instrumentului. A început distribuția de articole de papetărie și de 

manuale pentru 500 000 de elevi și construcția a 175 de școli. 

 

Declarația UE-Turcia din martie 2016 prevede că, „în momentul în care aceste resurse sunt pe 

punctul de a fi utilizate integral”, UE va „mobiliza finanțare suplimentară [...], în valoare de 

alte 3 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2018”. UE se pregătește în prezent pentru 

următoarea tranșă de 3 miliarde EUR. Pentru a se evita orice deficite de finanțare în cadrul 

instrumentului, primele contracte aferente următoarei tranșe ar trebui să fie semnate în cursul 

verii anului 2018. 

                                                            
6 La 31 octombrie 2017. 


