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1. Introducere 

În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Decizia Comisiei din 24 noiembrie 2015
1
 

privind coordonarea acțiunilor Uniunii și ale statelor membre prin intermediul unui mecanism 

de coordonare („decizia”), Comisia informează cu regularitate Parlamentul European și 

Consiliul cu privire la punerea în aplicare a Instrumentului pentru refugiații din Turcia 

(denumit în continuare „instrumentul”). Articolul 8 alineatul (2) din decizie prevede obligația 

Comisiei de a transmite anual Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la 

punerea în aplicare a instrumentului menționat. Primul Raport anual privind Instrumentul 

pentru refugiați destinat Turciei a fost publicat în martie 2017. Raportul a descris funcționarea 

instrumentului, primele acțiuni întreprinse în vederea punerii în aplicare a acestuia, sistemul 

de monitorizare și evaluare, precum și activitățile de comunicare referitoare la instrument.  

1.1 Turcia și criza refugiaților 

Datorită poziției sale geografice, Turcia este o importantă țară de primire și de tranzit pentru 

refugiați și migranți. Ca urmare a unui aflux fără precedent, provocat în principal de 

conflictele din Siria și Irak, această țară găzduiește peste 3,8 milioane de refugiați și migranți, 

deținând recordul mondial în acest sens. Această cifră include 3,5 milioane de refugiați sirieni 

înregistrați
2
, dintre care mai puțin de 7 % locuiesc în 21 de tabere înființate de guvernul 

Turciei, și peste 300 000 de refugiați și solicitanți de azil înregistrați, în principal din Irak, 

Afganistan, Iran și Somalia
3
. Harta de la pagina 3

4
 prezintă o defalcare a numărului de 

refugiați și solicitanți de azil pe provincie. Acest aflux a avut un impact important asupra 

comunităților-gazdă. Turcia continuă să depună eforturi lăudabile pentru primirea, susținerea 

și găzduirea unui număr mare de refugiați și de migranți. 

                                                            
1 Decizia Comisiei C(2015) 9500 din 24.11.2015 privind coordonarea acțiunilor Uniunii și ale statelor membre 

prin intermediul unui mecanism de coordonare – Instrumentul pentru refugiați destinat Turciei, modificată prin 

Decizia Comisiei C(2016)855 din 10.2.2016. 
2 3 506 532 de „sirieni aflați sub protecție temporară” au fost înregistrați la 8 februarie 2018 (sursa: Direcția 

generală turcă pentru gestionarea migrației): http://www.goc.gov.tr/icerik6/temporary-

protection_915_1024_4748_icerik  
3 O particularitate a sistemului de azil turc este legată de faptul că această țară a semnat Protocolul de la New 

York din 1967 la Convenția de la Geneva din 1951 cu o rezervă. În consecință, marea majoritate a refugiaților 

din Turcia nu pot solicita acordarea statutului de refugiat ca atare, ci doar a „statutului condiționat de refugiat”, 

care, dacă este acordat, limitează șederea în țară până în momentul în care un refugiat recunoscut este „relocat 

într-o țară terță”. 
4 Sursa: Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați și Direcția generală pentru 

gestionarea migrației, autor: Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați, date publicate 

la 7 decembrie 2017. Denumirile utilizate și prezentarea informațiilor din această hartă nu implică exprimarea 

niciunei opinii de către Uniunea Europeană cu privire la statutul legal al unei țări, al unui teritoriu, al unui oraș 

ori al unei regiuni sau al autorităților acestora, sau cu privire la delimitarea frontierelor lor. 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/temporary-protection_915_1024_4748_icerik
http://www.goc.gov.tr/icerik6/temporary-protection_915_1024_4748_icerik
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1.2 Răspunsul UE la criză și instituirea instrumentului 

În 2015, Uniunea Europeană și statele sale membre au decis să își intensifice angajamentul 

politic și financiar de a sprijini Turcia în eforturile sale de găzduire a refugiaților. În cadrul 

Declarațiilor UE-Turcia din 29 noiembrie 2015 și 18 martie 2016, Uniunea Europeană și 

Turcia au convenit asupra unei cooperări cuprinzătoare, bazate pe responsabilități comune, pe 

angajamente reciproce și pe realizarea lor
5
. În cadrul reuniunii șefilor de stat sau de guvern cu 

Turcia, care a avut loc la 29 noiembrie 2015, a fost activat Planul comun de acțiune UE-

Turcia
6
 pentru a ajuta Turcia să gestioneze consecințele conflictului din Siria.  

Ca răspuns la solicitarea statelor membre ale UE privind alocarea unei finanțări suplimentare 

substanțiale pentru sprijinirea refugiaților din Turcia, Comisia a decis, la 24 noiembrie 2015, 

să instituie Instrumentul pentru refugiații din Turcia
7
. Instrumentul este un mecanism de 

coordonare a mobilizării resurselor puse la dispoziție atât în cadrul bugetului UE, cât și al 

contribuțiilor suplimentare din partea statelor membre, integrate în bugetul UE ca venituri 

alocate externe; suma totală a acestora este de 3 miliarde EUR pentru perioada 2016-2017
8
. 

Această contribuție completează și consolidează în mod substanțial finanțările existente în 

cadrul Fondului fiduciar regional al UE ca răspuns la criza siriană
9
 (Fondul fiduciar al UE), al 

Instrumentului care contribuie la stabilitate și pace (IcSP), al Instrumentului european pentru 

democrație și drepturile omului, precum și al programelor naționale din cadrul Instrumentului 

de asistență pentru preaderare (IPA), care au permis coordonarea cu partenerii-cheie a 

activității din prima linie cu privire la chestiuni legate de refugiați. 

Punerea în aplicare a declarației UE-Turcia din 18 martie 2016 (denumită în continuare 

„declarația”) a avut, în cursul anului 2017, un rol esențial în garantarea faptului că provocarea 

reprezentată de migrație este abordată în mod eficace, grație eforturilor comune depuse de UE 

și Turcia. Situația continuă să producă rezultate concrete în ceea ce privește reducerea 

numărului de treceri neregulamentare și periculoase și salvarea de vieți omenești în Marea 

Egee. Numărul total al migranților care au sosit în UE pe ruta est-mediteraneeană a fost de 

                                                            
5 http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2015/11/29/; 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/  
6 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5860_fr.htm  
7 Decizia Comisiei C(2016) 60/03 din 10.2.2016 privind Instrumentul pentru refugiații din Turcia de modificare 

a Deciziei C(2015) 9500 a Comisiei din 24 noiembrie 2015. 
8 Începând din 2011, UE și statele membre au mobilizat împreună aproape 10,4 miliarde EUR, ca răspuns la 

criza siriană, din care 4,8 miliarde EUR din bugetul UE. 
9 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en  

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2015/11/29/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5860_fr.htm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en
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41 720 în 2017, comparativ cu 182 227 în 2016. Numărul persoanelor care și-au pierdut viața 

pe mare s-a diminuat semnificativ, acesta fiind de 62 în 2017, comparativ cu 434 în 2016. 

Relocările din Turcia către UE continuă, în ritm accelerat; în perioada 4 aprilie 2016 – 

14 februarie 2018, au fost relocați din Turcia în Europa 12 170 de refugiați sirieni
10

. Ar trebui 

activat sistemul de admisie umanitară pe bază de voluntariat, având în vedere că procedurile-

standard de operare au fost aprobate de statele membre în decembrie 2017. Au fost create 

toate elementele și condițiile necesare pentru activarea acestui sistem, astfel cum se prevede 

în Declarația UE-Turcia. Acest lucru va asigura continuarea relocărilor și va oferi o 

alternativă sigură și legală la migrația neregulamentară către UE. 

Punerea în aplicare deplină și susținută a declarației necesită eforturi continue și voință 

politică din partea tuturor părților.  

2. Funcționarea instrumentului  

Instrumentul pentru refugiații din Turcia este un mecanism de coordonare care permite 

mobilizarea rapidă, efectivă și eficientă a asistenței UE pentru refugiații din Turcia. 

Instrumentul asigură mobilizarea optimă a instrumentelor financiare existente ale UE, fie sub 

formă de asistență umanitară, fie ca asistență fără caracter umanitar, pentru a garanta 

abordarea nevoilor refugiaților și ale comunităților-gazdă într-o manieră cuprinzătoare și 

coordonată
11

. 

Comitetul director al instrumentului oferă orientări strategice privind stabilirea priorităților 

globale, a tipurilor de acțiuni care urmează să fie sprijinite, a sumelor care urmează să fie 

alocate și a instrumentelor de finanțare care trebuie mobilizate, precum și, după caz, a 

condițiilor referitoare la punerea în aplicare de către Turcia a angajamentelor pe care și le-a 

asumat în temeiul Planului comun de acțiune UE-Turcia
12

. Pe parcursul celui de al doilea an 

de punere în aplicare a instrumentului, au avut loc patru reuniuni ale comitetului director, la 

12 ianuarie, 31 martie, 28 iunie și 8 noiembrie 2017. La 9 martie 2018, Comisia a convocat 

cea de a noua reuniune a comitetului director, iar următoarea reuniune este prevăzută să aibă 

loc în primăvara anului 2018. 

Principiile esențiale de orientare a punerii în aplicare a instrumentului sunt rapiditatea, 

eficiența și eficacitatea, precum și asigurarea unei bune gestiuni financiare. Durabilitatea 

intervențiilor din cadrul instrumentului este, de asemenea, importantă, precum și asumarea 

responsabilității comune cu autoritățile turce. Identificarea domeniilor prioritare ale asistenței 

acordate în cadrul instrumentului se bazează pe o evaluare cuprinzătoare și independentă a 

nevoilor
13

, o atenție deosebită fiind acordată grupurilor vulnerabile. 

Instrumentul coordonează finanțarea din următoarele instrumente de finanțare externă: 

Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului privind ajutorul umanitar
14

, Instrumentul 

european de vecinătate
15

, Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare
16

, Instrumentul de 

                                                            
10 Sursa: Serviciul de sprijin pentru reforme structurale. 
11 Decizia Comisiei C(2015) 9500 din 24.11.2015, Articolul 2 – Obiectivele instrumentului.  
12 A se vedea articolul 5 alineatul (1) din Decizia Comisiei C(2015) 9500, modificată prin Decizia Comisiei 

C(2016)855. 
13 http://avrupa.info.tr/fileadmin/Content/2016__April/160804_NA_report__FINAL_VERSION.pdf  
14 JO L 163, 2.7.1996, p. 1. 
15 Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument 

european de vecinătate, JO L 77, 15.3.2014, p. 27.  

http://avrupa.info.tr/fileadmin/Content/2016__April/160804_NA_report__FINAL_VERSION.pdf
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asistență pentru preaderare
17

 și Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace
18

. Măsurile 

care urmează să fie finanțate din bugetul Uniunii sunt puse în aplicare în conformitate cu 

normele și reglementările financiare ale acesteia, printre care se numără atât gestiunea directă, 

cât și gestiunea indirectă și implică utilizarea Fondului fiduciar regional al UE ca răspuns la 

criza siriană (EUTF). Defalcarea, pe instrumente ale UE, a proiectelor aferente Instrumentului 

pentru refugiații din Turcia19:  

 

Punerea în aplicare a asistenței depinde de respectarea strictă de către Turcia a angajamentelor 

asumate în Planul comun de acțiune UE-Turcia și în Declarațiile UE-Turcia din 29 noiembrie 

2015 și 18 martie 2016. 

3. Capacitatea financiară, durata și natura finanțării  

Bugetul total coordonat prin intermediul instrumentului în perioada 2016-2017 este de 

3 miliarde EUR. Acesta cuprinde 1 miliard EUR din bugetul UE și 2 miliarde EUR din 

finanțarea acordată de statele membre
20

. Contribuțiile statelor membre se efectuează direct la 

bugetul general al UE sub forma veniturilor alocate externe în temeiul articolului 21 alineatul 

(2) litera (b) din Regulamentul financiar și sunt alocate liniilor bugetare aferente 

Instrumentului de asistență pentru preaderare și asistenței umanitare. Din suma de 1 miliard 

EUR din bugetul UE, au fost mobilizate sumele de 250 de milioane EUR în 2016 și de 750 de 

milioane EUR în 2017.  

Contribuția statelor membre la instrument a fost de 677 de milioane EUR în 2016 și de 847 de 

milioane EUR în 2017, din care 1 332 de milioane EUR, adică un procent de aproximativ 

87 %, au fost plătite la sfârșitul anului 2017
21

. În 2018 și 2019, repartizarea plăților statelor 

membre va fi de 396 de milioane EUR și, respectiv, 80 de milioane EUR.  

La sfârșitul anului 2016, în urma discuțiilor din cadrul celui de al patrulea comitet director și 

din cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți ai Guvernelor Statelor Membre pe lângă 

Uniunea Europeană, termenul pentru plățile finale în cadrul instrumentului a fost prelungit de 

la sfârșitul anului 2019 la sfârșitul anului 2021, din motive tehnice, pentru a permite semnarea 

unor contracte pe termen mai lung, prevăzute în măsura specială adoptată în iulie 2016. 

                                                                                                                                                                                          
16 Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de 

finanțare a cooperării pentru dezvoltare, JO L 77, 15.3.2014, p. 44. 
17 Regulamentul (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de 

asistență pentru preaderare (IPA II), JO L 77, 15.3.2014, p. 11. 
18 Regulamentul (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument 

care contribuie la stabilitate și pace, JO L 77, 15.3.2014, p. 1. 
19 Contribuțiile Instrumentului european de vecinătate și ale Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare au 

fost transferate și puse în aplicare în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare și al Fondului fiduciar 

al UE. 
20 Repartizarea totală a contribuției statelor membre este disponibilă la adresa: 
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/02/03/refugee-facility-for-turkey/. 
21 Întrucât reprezintă venituri alocate externe, contribuțiile care nu sunt puse în aplicare într-un anumit an sunt 

reportate automat în următorul an, atât timp cât sunt în curs de realizare măsurile pentru care sunt destinate. 

46% 

10% 1% 

43% 
ECHO
EUTF
FPI/IcSP
IPA

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/02/03/refugee-facility-for-turkey/


 

7 

 

Această prelungire nu va afecta negativ nici punerea în aplicare a activităților în cauză, nici 

termenele plăților statelor membre sau ale Comisiei aferente instrumentului. 

Există o corelație satisfăcătoare între ritmul în care statele membre își achită contribuțiile 

către instrument și ritmul decontărilor finanțate de contribuțiile respective din instrument. 

4. Punerea în aplicare a instrumentului 

Instrumentul este pus în aplicare prin intermediul asistenței umanitare și al asistenței fără 

caracter umanitar, sumele alocate pentru fiecare componentă fiind de aproximativ 1,4 miliarde 

EUR și, respectiv, 1,6 miliarde EUR: 

 

Asistența umanitară sprijină refugiații cei mai vulnerabili și alte persoane expuse riscurilor, 

oferind un sprijin previzibil și demn, care satisface nevoile de bază și asigură protecția 

necesară. Aceasta abordează, de asemenea, lacunele în materie de furnizare de servicii în 

situații de urgență, prin intermediul unor agenții specializate și parteneri din domeniul 

sănătății și al educației. 

Asistența fără caracter umanitar sprijină subzistența pe termen mai lung, precum și 

perspectivele socioeconomice și cele în materie de sănătate și educație ale refugiaților. 

Aceasta se axează, de asemenea, pe grupurile vulnerabile, de exemplu prin asigurarea 

protecției femeilor împotriva violenței sexuale și bazate pe gen și prin îmbunătățirea accesului 

la asistență medicală în domeniul sănătății sexuale și reproductive.  

Se acordă o atenție deosebită refugiaților și solicitanților de azil care nu sunt sirieni. 

Intervențiile din cadrul instrumentului urmăresc să cuprindă comunitățile locale care 

găzduiesc refugiați.  

Din punct de vedere operațional, la sfârșitul anului 2017, întreaga sumă de 3 miliarde EUR a 

fost angajată și contractată
22

 în beneficiul a 72 de proiecte
23

. Valoarea plăților a fost de peste 

1,85 miliarde EUR
24

, echivalentul a 62 % din suma totală alocată, urmând ca suma restantă să 

fie plătită pe parcursul implementării proiectelor din cadrul instrumentului, nu mai târziu de 

sfârșitul anului 2021. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați tabelul privind 

proiectele, disponibil online
25

. 

                                                            
22 În conformitate cu Regulamentul financiar, cheltuielile administrative și asistența tehnică, precum și 

monitorizarea, evaluarea și auditul pot fi contractate după 2017. 
23 În cazul unui proiect, contrasemnarea este încă în curs. 
24 Inclusiv sumele plătite de Fondul fiduciar regional al UE ca răspuns la criza siriană, dar care nu au fost încă 

rambursate de la bugetul UE. 
25 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en 

46% 
54% 

Asistență 
umanitară 

Asistență 
fără caracter 
umanitar 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
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Asistența este disponibilă pe întreg teritoriul țării, dar cea mai mare parte a acesteia este pusă 

în aplicare în afara taberelor, cu precădere în cele mai afectate zece provincii: Istanbul, 

Sanliurfa, Hatay, Gaziantep, Mersin, Adana, Bursa, Kilis, Izmir și Kahramanmaras
26

.  

4.1 Asistență umanitară 

Ajutorul umanitar oferit de UE este ghidat de Consensul european privind ajutorul umanitar 

din 2007
27

, care prevede că UE, în calitate de actor umanitar, aderă la principiile umanitare 

ale umanității, neutralității, imparțialității și independenței, astfel cum se prevede în Tratatul 

de la Lisabona (articolul 214 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) și în 

Regulamentul nr. 1257/96 privind ajutorul umanitar
2829

.  

În cadrul componentei „asistență umanitară” a instrumentului, a fost alocată suma de 1 389 de 

miliarde EUR și au fost contractate toate cele 45 de proiecte umanitare cu 19 parteneri, 

proiecte care acoperă răspunsul la nevoile de bază, protecția, educația și sănătatea. Până în 

prezent a fost plătită suma de 1,11 miliarde EUR, în beneficiul unui număr total de 1 561 940 

de refugiați
30

. Planul de punere în aplicare a ajutorului umanitar a fost publicat în mai 2017
31

. 

În continuare sunt prezentate câteva dintre principalele realizări din 2017 ale ajutorului 

umanitar acordat în cadrul instrumentului
32

. 

Plasa de siguranță socială de urgență: 

UE a continuat să abordeze nevoile refugiaților cu un grad ridicat de vulnerabilitate 

socioeconomică prin intermediul Plasei de siguranță socială de urgență. Aceasta este un 

program umanitar de asistență socială care constă într-un singur card de debit cu ajutorul 

căruia se poate retrage, lunar și fără restricții, numerar, în scopuri multiple. În februarie 2018, 

aproape 1,2 milioane de refugiați au beneficiat de transferuri lunare de numerar prin 

intermediul acestui program. În plus, Direcția generală turcă pentru gestionarea migrației, cu 

sprijin din partea instrumentului, a verificat datele pentru peste un milion de sirieni care 

beneficiază de protecție temporară și care locuiesc în Turcia. Acest exercițiu ajută Turcia, UE 

și partenerii săi să ofere o mai bună direcționare a sprijinului către cei care au nevoie de 

protecție. 

Educație în situații de urgență 

UE a continuat să faciliteze accesul refugiaților la sistemele formale de educație prin 

reducerea barierelor și prin asigurarea mijloacelor menite să le permită copiilor care prezintă 

riscuri să meargă la școală. În 2017 a fost lansat programul „Transferuri condiționate de 

numerar pentru educație”, care este cel mai important program pentru educație în situații de 

                                                            
26 Informațiile privind repartizarea pe provincii a refugiaților sirieni sunt disponibile la adresa: 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/temporary-protection_915_1024_4748_icerik  
27 Declarația comună a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți 
28 Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar. 
29 Ajutorul umanitar al Comisiei Europene se bazează pe planuri anuale de punere în aplicare a ajutorului 

umanitar (Humanitarian Implementation Plans - HIP) specifice fiecărei țări. Cadrul de cooperare dintre Comisie 

și partenerii acesteia în domeniul ajutorului umanitar este instituit prin acordurile-cadru financiare și 

administrative ale Comisiei cu organizațiile internaționale și prin acordurile-cadru de parteneriat cu organizațiile 

neguvernamentale. 
30 Această cifră include atât refugiații care au beneficiat de sprijin prin intermediul Plasei de siguranță socială de 

urgență, cât și refugiații cărora li s-a acordat sprijin în cadrul programelor similare anterioare. 
31 Disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/hip_turkey_2017_ver_2.pdf  
32 Este posibil ca refugiații să fi primit mai multe servicii, cifrele totale neținând seama de suprapuneri. 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/temporary-protection_915_1024_4748_icerik
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/hip_turkey_2017_ver_2.pdf
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urgență finanțat de UE până în prezent. În februarie 2018, familiile a peste 266 000 de copii 

care frecventează școala au primit sprijin financiar prin intermediul programului „Transferuri 

condiționate de numerar pentru educație”. În plus, în medie, 6 683 de copii au beneficiat lunar 

de sprijin pentru transportul școlar și 3 487 de copii refugiați au beneficiat de activități de 

educație nonformală. Printre aceste activități s-au numărat furnizarea de cursuri de educație 

nonformală în limba turcă și/sau în limba arabă, inițiativele de învățare la domiciliu și 

cluburile dedicate temelor pentru acasă. Aceste programe vor facilita accesul copiilor la 

educația formală, la un nivel adecvat vârstei lor. 

Sănătate 

UE s-a concentrat pe eliminarea potențialelor lacune în furnizarea de servicii de îngrijire 

medicală primară, precum și pe furnizarea de servicii de care au nevoie în mod special 

refugiații și alte persoane aflate într-o situație îngrijorătoare. Numărul total al consultațiilor 

medicale primare oferite refugiaților din provinciile cu cea mai mare concentrație de refugiați 

a fost de 311 447. În plus, 17 913 femei însărcinate au beneficiat de servicii de îngrijire pre și 

postnatală, 4 912 refugiați au beneficiat de servicii de îngrijire a sănătății mintale și de sprijin 

psihosocial și 5 228 de refugiați au beneficiat de servicii postoperatorii și de recuperare 

începând cu luna ianuarie și până la sfârșitul lunii decembrie 2017.  

 

4.2 Asistență fără caracter umanitar 

În cadrul componentei fără caracter umanitar a instrumentului, a fost alocată suma de 

1 611 miliarde EUR, toate cele 27 de proiecte au fost contractate33 și a fost plătită suma de 

747 de milioane EUR
34

.  

Programarea și contractarea s-au confruntat cu o serie de provocări în domeniul infrastructurii 

municipale, în special în ceea ce privește includerea unor elemente de credit și de împrumut. 

Având în vedere lipsa de maturitate a portofoliului de proiecte, în final nu a putut fi acordat 

sprijin pentru infrastructurile municipale prin intermediul instrumentului. Prin urmare, măsura 

specială
35

 adoptată în iulie 2016
36

 a fost modificată de două ori în 2017. Modificările aprobate 

de comitetul Instrumentului de asistență pentru preaderare au urmat aceleași principii ca în 

cazul măsurii speciale inițiale. 

Mai mult, întrucât numărul de persoane returnate este mai mic decât cel preconizat, măsura 

specială privind returnările, adoptată în aprilie 201637, a fost modificată pentru a îmbunătăți 

capacitatea Direcției generale turce pentru gestionarea migrației de a gestiona, de a primi și de 

a găzdui migranți și persoane returnate, în special în ceea ce privește resursele umane și 

                                                            
33 În cazul unui proiect, contrasemnarea este încă în curs. 
34 Această cifră cuprinde, de asemenea, decontările din cadrul proiectelor puse în aplicare prin Fondul fiduciar 

regional al Uniunii Europene ca răspuns la criza siriană, dar care nu au fost încă percepute din bugetul UE. 
35 Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul comun de punere în aplicare aplicabil Instrumentului de asistență 

pentru preaderare îi permite Comisiei să adopte măsuri speciale, în cazuri justificate în mod corespunzător. 

Măsurile speciale sunt adoptate printr-un aviz favorabil al comitetului Instrumentului de asistență pentru 

preaderare și sunt comunicate Parlamentului European și statelor membre. 
36 C(2016) 4999 - Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 28.7.2016 de adoptare a unei măsuri speciale 

privind educația, sănătatea, infrastructura municipală și sprijinul socioeconomic pentru refugiații din Turcia, care 

urmează să fie finanțată din bugetul general al Uniunii Europene pentru anii 2016 și 2017. 
37 C(2016) 2435 - Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19.4.2016 de adoptare a unei măsuri speciale 

privind migranții returnați în Turcia, care urmează să fie finanțată din bugetul general al Uniunii Europene. 
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infrastructura. Domeniul de aplicare al măsurii speciale a fost extins pentru a-i cuprinde pe 

toți migranții care sunt returnați din UE.  

Pe lângă alocarea gestionată direct prin intermediul Instrumentului de asistență pentru 

preaderare
38

, componenta „asistență fără caracter umanitar” a instrumentului sprijină o serie 

de măsuri ascendente prin intermediul a 15 proiecte, suma totală alocată pentru acestea în 

cadrul Fondului fiduciar regional al UE ca răspuns la criza siriană fiind de 293 de milioane 

EUR.  

Repartizarea alocărilor în funcție de domeniile prioritare, cu excepția asistenței umanitare, 

este următoarea: 

 

Dat fiind că majoritatea contractelor au fost semnate spre sfârșitul anului 2017, implementarea 

celor mai multe proiecte a demarat doar în 2018. Cu toate acestea, unele proiecte avuseseră 

deja un impact semnificativ pe teren.  

Educație 

UE sprijină toate etapele sistemului de învățământ, începând cu nivelul preșcolar și până la 

învățământul superior, astfel încât să nu se piardă o generație de tineri. 

Principalul pilon al asistenței pentru educație în cadrul instrumentului este proiectul intitulat 

„Promovarea integrării copiilor sirieni în sistemul de învățământ turc”39, un grant direct în 

valoare de 300 de milioane EUR, acordat Ministerului turc al Educației Naționale, pentru a 

promova integrarea copiilor sirieni în sistemul de învățământ din Turcia. În cadrul acestui 

proiect, începând cu 31 octombrie 2017, 312 151 de copii au beneficiat de cursuri de limba 

turcă predate de 5 486 de profesori, angajați în cadrul proiectului. De asemenea, au fost 

angajați 93 de profesori de limba arabă și 489 de consilieri. 10 085 de copii sirieni 

neșcolarizați au beneficiat de cursuri de recuperare menite să le faciliteze intrarea la școală și 

43 388 de studenți beneficiază de cursuri de sprijin continuu, 32 351 dintre ei având acces la 

servicii de transport școlar. A început distribuirea de rechizite școlare și manuale pentru 

500 000 de studenți. Obiectivul este, de asemenea, de a oferi sprijin Ministerului în vederea 

sporirii capacității de punere în aplicare și de gestionare a acestuia. 

                                                            
38 Fondurile din Instrumentul de asistență pentru preaderare alocate în cadrul instrumentului sunt gestionate în 

conformitate cu normele privind acțiunile externe cuprinse în Titlul IV din partea a doua a Regulamentului 

financiar și normele de aplicare ale acestuia. Pentru mai multe detalii, a se vedea primul Raport anual privind 

Instrumentul pentru refugiații din Turcia. 
39 PICTES este abrevierea pentru „Promovarea integrării copiilor sirieni în sistemul de învățământ turc”. 
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Activitățile în domeniul educației finanțate în cadrul instrumentului – atât din componenta 

„asistență umanitară” a instrumentului prin intermediul programului „Transferuri condiționate 

de numerar pentru educație” și al educației în situații de urgență, cât și din componenta 

„asistență fără caracter umanitar” – puse în aplicare de organizațiile neguvernamentale și 

agențiile Organizației Națiunilor Unite completează proiectul intitulat „Promovarea integrării 

copiilor sirieni în sistemul de învățământ turc”. O atenție deosebită este acordată programelor 

de sprijin psihosocial și de coeziune socială. Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, de 

exemplu, a desfășurat deja astfel de programe pentru un număr de peste 35 000 de copii, 

adolescenți și tineri.  

Pentru a le oferi refugiaților oportunități în învățământul superior, 332 de studenți beneficiază 

de burse universitare prin intermediul a trei proiecte și se preconizează că, în anul universitar 

2018-2019, numărul elevilor care vor beneficia de sprijin financiar va crește.  

Intervențiile în domeniul prioritar al educației, efectuate în cadrul instrumentului, se înscriu 

într-o perspectivă pe termen scurt, mediu și lung. 124 000 de copii refugiați ar urma să 

beneficieze, anual, de construirea și echiparea, cu sprijinul Kreditanstalt für Wiederaufbau și 

al Băncii Mondiale, a 125 de școli cu structură fixă și a 50 de școli din module prefabricate
40

. 

Lucrările de construcție a primelor școli au început. 

Sănătate 

Principalul pilon al asistenței în domeniul prioritar al sănătății, acordate în cadrul 

instrumentului, este proiectul SIHHAT, un grant direct în valoare de 300 de milioane EUR, 

menit să sprijine Ministerul turc al Sănătății în asigurarea accesului refugiaților la servicii de 

asistență medicală. În cadrul proiectului SIHHAT, la 31 decembrie 2017 au intrat în funcțiune 

12 centre medicale pentru migranți, menite să îmbunătățească serviciile medicale de bază. 

813 persoane au fost angajate în aceste centre și în alte 86 de centre care fuseseră deja 

înființate de minister, înainte de începerea proiectului. Refugiații au beneficiat de 763 963 de 

consultații medicale primare și 217 511 sugari sirieni refugiați au fost vaccinați complet
41

. 

Proiectul SIHHAT ar trebui să furnizeze servicii de sănătate mentală de reabilitare pentru 

aproape un milion de refugiați. În plus, vor fi furnizate servicii de planificare familială, 

prevenire a bolilor transmisibile, recrutare și formare a personalului din domeniul sănătății, 

precum și activități de informare. 

Într-un efort de facilitare a accesului la servicii de asistență medicală pe termen mediu și lung, 

au început pregătirile pentru implementarea, în Kilis și Hatay, a două spitale cu o capacitate 

de 300 și, respectiv, 250 de paturi. 

Sprijin socioeconomic 

Sprijinul socioeconomic joacă un rol esențial în integrarea refugiaților în societatea turcă și 

favorizează coeziunea economică și socială atât de necesară. Întrucât barierele lingvistice 

constituie un obstacol major în calea integrării efective a refugiaților, prin intermediul 

instrumentului se oferă lecții de limba turcă pentru refugiați. 

Pentru a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională și integrarea pe piața muncii a 

refugiaților și a membrilor vulnerabili ai comunităților-gazdă, 15 100 de persoane vor 

                                                            
40 Contractele completează un proiect similar cu Kreditanstalt für Wiederaufbau, finanțat în cadrul Fondului 

fiduciar al UE, în valoare de 70 de milioane EUR, care nu se încadrează în sfera de aplicare a instrumentului. 
41 La 31 octombrie 2017. 
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beneficia, în cadrul unor proiecte noi, de formare profesională și 7 400 de persoane vor 

beneficia de asistență pentru căutarea unui loc de muncă și de consiliere. Spiritul 

antreprenorial va fi sprijinit prin activități de consiliere, inclusiv prin intermediul unor 

microgranturi. 

Sprijinul instituțional pentru serviciile de ocupare a forței de muncă consolidează capacitatea 

agenției turce de ocupare a forței de muncă de a oferi consiliere și asistență în căutarea unui 

loc de muncă, precum și capacitatea direcțiilor din cadrul Ministerului turc al muncii și 

politicii sociale de a monitoriza acordarea de permise de muncă și prestarea de servicii în 

materie de ocupare a forței de muncă. 

Pentru a spori reziliența și autonomia refugiaților și a comunităților-gazdă, centrele 

comunitare finanțate în cadrul instrumentului oferă o gamă largă de servicii, de la cursuri de 

formare la servicii de informare și îndrumare, evenimente culturale și evenimente de creare de 

rețele.  

Gestionarea migrației  

Instrumentul a acoperit costurile suportate pentru gestionarea returnării (transport, găzduire) a 

212 sirieni și a 1 076 de persoane care nu sunt de naționalitate siriană, precum și echipamentul 

logistic și lucrările aferente creării unui centru de cazare pentru 750 de persoane. Din august 

până la sfârșitul lui octombrie 2017, 16 733 de migranți au beneficiat, în cadrul 

instrumentului, de asistență în centrele de cazare. 

Facilitatea a contribuit, de asemenea, la creșterea capacității pazei de coastă turce de a 

desfășura operațiuni de căutare și salvare. Au fost furnizate șase nave și 939 de membri ai 

personalului pazei de coastă turce au beneficiat de formare cu privire la standardele umanitare 

pentru gestionarea frontierelor maritime. 

5. Monitorizare, evaluare și audit 

5.1 Monitorizare și evaluare 

Un prim proiect al Cadrului privind rezultatele instrumentului a fost prezentat comitetului 

director în martie 2017, marcând începutul monitorizării instrumentului. Primul ciclu de 

monitorizare a fost lansat în mai 2017, sub forma unui exercițiu-pilot, acesta fiind urmat de 

alte trei cicluri în decursul anului 2017. În paralel, Comisia a adoptat o măsură de sprijin în 

valoare de 14,3 milioane EUR, destinată monitorizării, evaluării, auditului și comunicării 

instrumentului. 

Rezultatele monitorizării au fost prezentate comitetului director în iunie și în noiembrie 2017. 

Cadrul privind rezultatele instrumentului este revizuit în conformitate cu datele obținute în 

urma celor patru cicluri de monitorizare, astfel încât, în 2018 și ulterior, să se ofere 

comitetului director situații actualizate și cuprinzătoare. 

Se intenționează sprijinirea, din punct de vedere tehnic, a mecanismului de monitorizare a 

instrumentului prin intermediul unei platforme de monitorizare online, care ar trebui să 

faciliteze agregarea și analiza datelor
42

, precum și vizualizarea progreselor. Platforma ar 

trebui să fie pe deplin operațională până la jumătatea anului 2018. 

                                                            
42 Cu o defalcare în funcție de sex, vârstă, dizabilități (atunci când este posibil și adecvat) și în funcție de 

localizarea geografică. 
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În paralel, se mobilizează o asistență tehnică în vederea facilitării integrării diferitelor 

componente ale mecanismului de monitorizare și a sprijinirii obligațiilor de monitorizare la 

fața locului prevăzute în contractele din cadrul gestiunii directe.  

Toate componentele mecanismului cuprinzător de monitorizare a instrumentului ar trebui să 

fie pe deplin operaționale în cursul anului 2018. În etapa următoare vor începe lucrările de 

evaluare a instrumentului. 

5.2 Audit 

Curtea de Conturi Europeană a lansat în mod oficial, la 17 octombrie 2017, un audit al 

performanței instrumentului. Se preconizează că Raportul final al Curții va fi publicat la 

sfârșitul anului 2018. Auditul se concentrează pe complementaritatea asistenței acordate în 

cadrul instrumentului, pe obținerea de rezultate și pe monitorizare, precum și pe un eșantion 

de proiecte de asistență umanitară. 

Ca parte integrantă a bugetului general al Uniunii Europene, instrumentul face obiectul unei 

supravegheri financiare din partea Parlamentului European și a Consiliului.  

6. Comunicare și vizibilitate 

Încă de la lansarea instrumentului, vizibilitatea și comunicarea au fost principalele priorități. 

Instrumentul este esențial pentru transmiterea mesajului privind sprijinul puternic și 

neîntrerupt acordat de UE refugiaților și comunităților-gazdă din Turcia.  

Cooperarea cu instituțiile turce este foarte bună, iar mai multe evenimente de mare 

vizibilitate, organizate în comun, cum ar fi ceremoniile de deschidere la care au participat 

comisari europeni, au fost încununate de succes. Aceste evenimente au fost acoperite pe larg 

de mass-media internațională și turcă. De exemplu, lansarea proiectului SIHHAT a fost 

acoperită de peste 100 de articole, în mass-media din Turcia, numărul cititorilor ajungând la 

7,7 milioane. În noiembrie 2017, au avut loc, în sud-estul Turciei, o vizită de presă și o 

ceremonie de inițiere a lucrărilor de construcție a unei școli din module prefabricate, 

evenimente care au beneficiat de o largă acoperire mediatică43.  

Comisia a elaborat, la începutul anului 2017, o strategie de comunicare. Strategia servește 

drept cadru general pentru activitățile și instrumentele de comunicare realizate până în prezent 

în cadrul instrumentului și vizează să sporească vizibilitatea acțiunilor finanțate în cadrul 

instrumentului. De la punerea în aplicare a strategiei, au fost realizate o serie de materiale de 

comunicare menite să ilustreze scopul și principalele activități ale instrumentului. 

Instrumentul dispune de o pagină de internet specială
44

, care include o hartă interactivă a 

proiectelor puse în aplicare până în prezent și un tabel descriptiv detaliat al proiectelor din 

cadrul instrumentului. Pagina de internet specială
45

 a delegației UE a fost vizualizată de 

aproximativ 4 890 de ori de la lansarea sa, în ianuarie 2017. 

Comisia a elaborat o serie de materiale de comunicare tipărite și online. Au fost transmise 

buletine informative către comitetul director și, pe tot parcursul anului, au fost publicate, pe 

platformele de comunicare socială, fișe informative cu privire la activitățile din cadrul 

instrumentului. Partenerii UE și personalul UE au publicat 36 de articole de blog și au realizat 

                                                            
43 Peste 500 de canale mass-media au raportat cu privire la vizita de presă.  
44 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en 
45 https://www.avrupa.info.tr/en/eu-response-refugee-crisis-turkey-710  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
https://www.avrupa.info.tr/en/eu-response-refugee-crisis-turkey-710
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aproximativ 54 de videoclipuri referitoare la diferite proiecte derulate în cadrul 

instrumentului
46

. Au fost pregătite o serie de filme menite să promoveze proiectele axate pe 

subiecte de interes uman din cadrul instrumentului; acestea au fost publicate pe YouTube și 

au fost partajate pe platformele de comunicare socială și pe pagina de internet a delegației UE 

în limbile engleză și turcă
47

. De asemenea, sunt produse mai multe înregistrări video de 

interes uman, care vor fi publicate cu ocazia unor evenimente similare
48

. În plus, Comisia a 

publicat 21 de comunicate de presă, iar delegația UE din Ankara a publicat alte 19 comunicate 

de presă, la nivel local
49

. O serie de elemente din cele 350 de articole privind instrumentul au 

fost publicate în presa scrisă și în mijloacele de comunicare online din Turcia. 

 

7. Concluzii și etapele următoare 

Bugetul operațional al Instrumentului pentru refugiații din Turcia a fost contractat integral. 

Instrumentul a furnizat deja o asistență importantă refugiaților și comunităților-gazdă din țară. 

Următoarele etape sunt: 

 punerea în aplicare efectivă a tuturor proiectelor instrumentului în beneficiul refugiaților și 

al comunităților-gazdă, în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare;  

 implementarea deplină a mecanismului de monitorizare a instrumentului în 2018; 

 desfășurarea activităților de comunicare aferente instrumentului;  

 organizarea de reuniuni ale comitetului director la intervale regulate. Următoarea reuniune 

este planificată să aibă loc în primăvara anului 2018. 

                                                            
46 De exemplu, un film video referitor la instrument în care este prezentat un centru de protecție a copiilor din 

Ankara a fost vizionat de peste 300 000 de persoane. 
47 https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=qRVSqKYeZKE 
48 A se vedea, de exemplu: https://www.youtube.com/watch?v=57bSP91KqnY 
49 Toate comunicatele de presă privind instrumentul pot fi consultate în baza de date a comunicatelor de presă ale 

Comisiei Europene „Rapid”, la adresa: http://europa.eu/rapid/search.htm 

http://europa.eu/rapid/search.htm
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