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DATE DESPRE PROPUNERE                                                                                            EXT 2  EF 1 

1. Data adoptării de către Comisia Europeană:18.05.2022; responsabil - Secretariatul General 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Sprijinirea și reconstrucția Ucrainei 

3. Date de identificare: COM(2022)233 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

6. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: comisie competentă pentru raport – Comisia pentru afaceri externe (AFET); 

comisie sesizată pentru aviz – Comisia pentru bugete (BUDG), Comisia pentru dezvoltare (DEVE), 

Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON), Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne (LIBE) și Comisia pentru comerț internațional (INTA) (cf. OEIL). 

La 1 iulie, Comisia Europeană a propus o nouă operațiune de asistență macrofinanciară în valoare de 1 

miliard euro pentru Ucraina, ca primă parte a pachetului de asistență excepțională de până la 9 miliarde 

euro  anunțat de Comisie în luna mai (vezi infra 3.3. Comisia Europeană). 

La 8 iulie 2022, Parlamentul European a aprobat acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare 

în valoare de 1 miliard de euro (vezi infra 3.2. Parlamentul European). 

La 12 iulie 2022, Consiliul UE a decis acordarea, în regim de urgență, a unei noi tranșe din asistența 

macrofinanciară suplimentară, în valoare de 1 miliard euro (vezi infra 3.1. Consiliul UE). 

La 1 august 2022, Comisia Europeană a început plata către Ucraina a noii tranșe de asistență 

macrofinanciară de urgență, în valoare de 1 miliard de euro (vezi infra 3.3. Comisia Europeană) 

 

Rezumat 

Comunicarea prezintă situația Ucrainei de la începutul războiului declanșat împotriva acestei țări de către 

Federația Rusă, ajutorul multifațetat pe care UE l-a acordat până în prezent și stabilește, totodată, strategia 

pentru reconstrucția Ucrainei, împreună cu autoritățile ucrainene și în cooperare cu partenerii 

internaționali. Sunt prezentate nevoile de finanțare pe termen scurt, dar și cele pentru refacerea, pe termen 

lung, a întregii infrastructuri economice și sociale. Aceasta se va desfășura în jurul a patru piloni, 

respectiv reconstruirea infrastructurii, a serviciilor de sănătate, a locuințelor și a școlilor, precum și 

creșterea rezilienței sale digitale și energetice; continuarea modernizării statului și a instituțiilor acestuia, 

asigurând buna guvernare și respectarea statului de drept; implementarea unei agende structurale și de 

reglementare care să ajute la alinierea din ce în ce mai strânsă a Ucrainei la UE; sprijinirea redresării 

economiei și societății Ucrainei. „RebuildUkraine” – planul de reconstrucție al Ucrainei - , având în 

centru parteneriatul UE-Ucraina, se va baza pe cooperarea strânsă cu G7, instituțiile financiare 

internaționale și organizațiile internaționale interesate. 

Cuvinte-cheie: reconstrucție economică, ajutor financiar, ajutor umanitar, redresare economică, 

intervenție militară, Rusia, Ucraina, parteneriat internațional, relații internaționale 

  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_233_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/afet/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/budg/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/deve/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/deve/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/inta/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2022)0233&l=en
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1. CONTEXT 

În primăvara anului 2014, Ucraina a lansat un program de reformă ambițios, în scopul stabilizării 

economiei sale și îmbunătățirii vieții cetățenilor săi. Lupta împotriva corupției, precum și reformele 

constituționale, electorale și judiciare se numără printre prioritățile principale ale programului. Punerea 

în aplicare a reformelor respective a fost sprijinită de șase programe consecutive de asistență 

macrofinanciară, în cadrul cărora Ucraina a primit asistență sub 

forma unor împrumuturi în valoare totală de 6,2 miliarde euro din 

partea UE1. 

La 1 septembrie 2017 a intrat în vigoare un Acord de asociere între 

Uniune și Ucraina2 , care include crearea unei zone de liber schimb 

aprofundate și cuprinzătoare. Întrucât Consiliul European din 23 

iunie 2022 a recunoscut perspectiva europeană a Ucrainei și a decis 

să îi acorde statutul de țară candidată, aceasta este eligibilă pentru a 

beneficia de asistență macrofinanciară din partea Uniunii. 

Invadarea Ucrainei de către Rusia are consecințe importante pe 

termen scurt, mediu și lung. Situația economică s-a deteriorat rapid. 

Se preconizează că PIB-ul va scădea cu 30% până la 50 % în 2022; veniturile fiscale au scăzut deja cu 

aproximativ 50% până la 80%. Daunele totale estimate – la data prezentării propunerii - se ridică la sute 

de miliarde de euro; circa 100 de miliarde euro ar fi necesare numai pentru refacerea infrastructurii fizice. 

Fondul Monetar Internațional a estimat deficitul de finanțare al Ucrainei până în iunie la aproximativ 

14,3 miliarde euro. Prin urmare, este necesar un efort financiar global major pentru a sprijini Ucraina în 

timpul acestui război, dar și pentru a reconstrui țara după încetarea războiului.  

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

2.1. Răspunsul imediat și nevoile pe termen scurt 

Pentru susținerea serviciilor de bază, a nevoilor umanitare și în vederea reparării infrastructurii, Comisia 

Europeană propune o finanțare extraordinară constând în împrumuturi de până la 9 miliarde euro în 2022, 

a căror returnare se va face în condiții foarte avantajoase pentru Ucraina. Condiția  sine qua non este 

aceea ca statele membre să accepte să pună la dispoziție garanții care să completeze provizionarea 

rezervată în acest scop în compartimentul relevant al fondului comun de provizionare al Uniunii. 

Măsurile luate până în mai 2022 de către UE pentru a sprijini multilateral Ucraina – vezi subcapitolele 

dedicate pozițiilor și lucrărilor instituțiilor europene. 

 

 

 

                                                           
1 Pentru detalii cu privire la asistența macrofinanciară acordată, din 2014, de UE Ucrainei a se vedea pagina Comisiei 

Europene. 
2 Acordul de asociere reprezintă principalul instrument al procesului de apropiere dintre Ucraina și UE. Acesta promovează: 

relații politice aprofundate, legături economice mai puternice, respectarea valorilor comune. Zona de liber schimb aprofundată 

și cuprinzătoare (DCFTA) reprezintă partea economică a acordului. Aceasta oferă un cadru pentru modernizarea relațiilor 

economice și comerciale ale Ucrainei. Acordul de asociere a intrat în vigoare la 1 septembrie 2017 poate fi consultat aici.  

 

Asistența UE 2014-2021 
 1,7 miliarde de euro 
asistență UE de urgență și 
redresare timpurie  
 350 de milioane de euro 
ajutorul umanitar al statelor 
membre UE  
 194 milioane de euro 
ajutorul umanitar al Comisiei 
Europene 

https://economy-finance.ec.europa.eu/international-economic-relations/candidate-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/ukraine_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/international-economic-relations/candidate-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/ukraine_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eastern-partnership/ukraine/
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2.2. Ajutorul  pentru reconstrucție 

Ajutorul se bazează pe asumarea responsabilității Ucrainei, pe cooperarea strânsă și coordonarea cu țările 

și organizațiile de sprijin, precum și pe parteneriatul strategic al Ucrainei cu UE. 

Planul strategic de reconstrucție la nivel înalt „RebuildUkraine” se axează pe parteneriatul strategic 

cu Uniunea Europeană și cu alți parteneri esențiali, precum cei din grupurile G7 și G20, cu alte state, dar 

și cu instituțiile financiare internaționale și cu alte organizații și instituții internaționale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele planului de reconstrucție, așa cum au fost prezentate de către Comisia Europeană sunt: 

 aprobarea planului strategic de reconstrucție la nivel înalt „RebuildUkraine”; 

 stabilirea domeniilor prioritare selectate pentru finanțare și proiectele specifice de punere în 

aplicare a acestor priorități; 

Ajutor din partea UE  februarie – mai 2022 

 4,1 miliare euro pentru a sprijini rezistența generală economică, socială și financiară a 
Ucrainei sub formă de asistență macrofinanciară, sprijin bugetar, asistență de urgență, 
răspuns la criză și ajutor umanitar 

 1,5 miliarde euro măsuri de asistență militară în cadrul Facilității europene pentru 
pace, care vor fi utilizate pentru rambursarea statelor membre pentru sprijinul militar în 
natură acordat Ucrainei; au fost mobilizate, în august 2022, fonduri în valoare de 1 
miliard de euro. 

Planul strategic de reconstrucție al Ucrainei 

RebuildUkraine 

Platforma pentru reconstrucția Ucrainei 

 platformă de coordonare internațională 

 coordonează implementarea planului strategic RebuildUkraine 

 gestionată în comun de Uniunea Europeană și guvernul Ucrainei 

 cuprinde statele membre ale UE, parteneri și instituții financiare 

internaționale 

 Parlamentul Ucrainei și Parlamentul European vor participa în calitate de 

observatori 

UE 

Bugetul UE 

Contribuții ale statelor 

membre 

Împrumuturi și granturi 

 

 

 

 

Mobilizarea 

investițiilor 

publice și private 

 

Alți parteneri 

 

G7, G20 

Parteneriate bi și multilateriale 

Instituții financiare 

internaționale 
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 coordonarea resurselor de finanțare și destinația acestora pentru a le optimiza utilizarea, inclusiv 

sprijinul bugetar acordat statului ucrainean, sprijinul pentru investiții, garanțiile pentru investițiile din 

sectorul privat; 

 focusare asupra unor sectoare specifice; 

 monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a planului. 

Planul se bazează pe patru piloni: 

 reconstruirea țării, în special a infrastructurii, a serviciilor de sănătate, a locuințelor și a școlilor, 

precum și a rezilienței digitale și energetice, în conformitate cu cele mai recente politici și standarde 

europene;  

 continuarea modernizării statului și a instituțiilor acestuia pentru a asigura buna guvernanță și 

respectarea statului de drept, oferind sprijin pentru capacitatea administrativă și asistență tehnică, inclusiv 

la nivel regional și local;  

 punerea în aplicare a unei agende structurale și de reglementare cu scopul de a aprofunda 

integrarea economică și societală a Ucrainei și a cetățenilor săi cu UE, în conformitate cu parcursul său 

european; 

 sprijinirea redresării economiei și a societății Ucrainei prin promovarea competitivității 

economice durabile și favorabile incluziunii, a comerțului durabil și a dezvoltării sectorului privat, 

contribuind în același timp la tranziția verde și digitală a țării.  

2.3. Planul de reconstrucție –  asumarea de către Ucraina 

Guvernul ucrainean a înființat un Consiliu național pentru redresare, care a fost însărcinat cu pregătirea 

unui plan pentru redresarea și dezvoltarea Ucrainei după război, pe baza Regulamentului privind 

Consiliul național pentru redresarea Ucrainei în urma consecințelor războiului, aprobat prin Decretul 

președintelui Ucrainei nr. 266/2022 din 21 aprilie 20223. 

Guvernul ucrainean va integra planul de reconstrucție „RebuildUkraine” în parteneriat strategic mai larg 

pe care această țară l-a încheiat cu Uniunea Europeană. 

Întrucât responsabilitatea planului de reconstrucție revine Ucrainei, platforma de reconstrucție este 

organismul de guvernanță strategică care aprobă planul strategic de reconstrucție și care se asigură că 

sprijinul acordat este în conformitate cu planul.  

2.4. Planul de reconstrucție - sprijinul acordat de UE 

Uniunea este pregătită să furnizeze o parte importantă a eforturilor globale depuse de comunitatea 

internațională în ceea ce privește reconstrucția Ucrainei. O abordare comună a UE în ceea ce privește 

reconstrucția Ucrainei ar fi în interesul statelor membre și al Ucrainei. 

Direcțiile de reconstrucție pe baza cărora va funcționa parteneriatul Ucraina-UE sunt: 

 continuarea modernizării statului și a instituțiilor acestuia pentru a asigura buna guvernanță și 

respectarea statului de drept, oferind sprijin pentru capacitatea administrativă și asistență tehnică, inclusiv 

la nivel regional și local;  

 punerea în aplicare a unei agende structurale și de reglementare cu scopul de a aprofunda 

integrarea economică și societală a Ucrainei și a cetățenilor săi cu UE, în conformitate cu parcursul său 

european;  

                                                           
3 Cf. COM (2022) 233, nota 3. 

https://www.president.gov.ua/documents/2662022-42225
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 sprijinirea redresării economiei și a societății Ucrainei prin promovarea competitivității 

economice durabile și favorabile incluziunii, a comerțului durabil și a dezvoltării sectorului privat, 

contribuind în același timp la tranziția verde și digitală a țării. 

Mecanismul „RebuildUkraine” ar fi principalul instrument juridic pentru sprijinul Uniunii Europene, 

printr-o combinație de granturi și împrumuturi, pentru planul de reconstrucție „RebuildUkraine”. Această 

inițiativă ar urma să fie integrată în bugetul UE, ceea ce îi va garanta transparența, responsabilitatea și 

buna gestiune financiară. 

Mecanismul ar urma să aibă o structură de guvernanță specifică, care ar permite Ucrainei să devină parte 

cu drepturi depline și ar garanta că investițiile sunt în concordanță cu politicile și standardele UE în 

domeniul climei și al mediului. Reformele sale ar contribui la integrarea în continuare a economiei 

ucrainene pe piața unică, ar pune un accent deosebit pe buna guvernanță, statul de drept, buna gestiune 

financiară, precum și pe combaterea corupției și a fraudei. 

În ceea ce privește valoarea totală a nevoilor de reconstrucție ale Ucrainei, cât timp războiul nu este 

încheiat, aceasta nu se poate stabili cu precizie. 

Granturile suplimentare care urmează să fie puse la dispoziția Ucrainei ar putea să fie finanțate prin 

contribuții suplimentare din partea statelor membre (și a țărilor terțe care doresc să participe) la mecanism 

și la programele existente ale Uniunii, valorificând astfel mecanismele financiare ale Uniunii și garanțiile 

sale privind utilizarea corectă a fondurilor, sau printr-o revizuire specifică a cadrului financiar multianual. 

Din aceste surse s-ar putea finanța, de asemenea, împrumuturile care urmează să-i fie acordate Ucrainei 

în cadrul mecanismului. Cu toate acestea, dată fiind amploarea împrumuturilor care ar putea fi necesare, 

opțiunile includ strângerea de fonduri pentru împrumuturi în numele UE sau cu garanții naționale din 

partea statelor membre. 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UE ȘI ALE UNOR INSTITUȚII 

INTERNAȚIONALE 

3.1. Consiliul UE 

 28 februarie 2022 – în urma întrunirii miniștrilor apărării din UE a fost adoptat un pachet de 

sprijin în valoare de 450 de milioane euro pentru furnizarea de asistență sub formă de materiale letale în 

scop defensiv și de un pachet de sprijin în valoare de 50 de milioane euro pentru furnizarea de materiale 

neletale. 

 16 martie 2022 – a fost aprobată o propunere legislativă privind Acțiunea de coeziune pentru 

refugiații din Europa (CARE). Propunerea permite deblocarea rapidă a unor fonduri din cadrul politicii 

de coeziune și va ajuta țările și regiunile UE să ofere sprijin de urgență persoanelor care fug din calea 

agresiunii militare a Rusiei. Totodată, Consiliul a convenit asupra unei propuneri privind deblocarea a 

aproximativ 420 de milioane euro din fondurile din domeniul afacerilor interne; la 4 aprilie 2022 s-a 

adoptat regulamentul. 

 23 martie 2022 – s-a decis dublarea finanțării acordate în cadrul Instrumentului european pentru 

pace cu scopul sprijinirii forțelor armate ucrainene, cuantumul total ajungând la 1 miliard euro. 

 13 aprilie 2022 - au fost adoptate două măsuri de asistență în cadrul Instrumentului european 

pentru pace (IEP), prin care se suplimentează cu 500 milioane euro resursele deja mobilizate, care ajung 

astfel la 1,5 miliarde euro. 

 30-31 mai 2022  - reuniunea extraordinară a Consiliului a dezbătut sancțiunile împotriva Rusiei, 

a abordat și chestiunea sprijinului UE pentru Ucraina, ce a luat forma ajutorului umanitar, a sprijinului 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2022/02/28/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-response-ukraine-invasion/timeline-eu-response-ukraine-invasion/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/04/04/ukraine-council-unlocks-17-billion-of-eu-funds-to-help-refugees/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/04/04/ukraine-council-unlocks-17-billion-of-eu-funds-to-help-refugees/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/03/23/eu-support-to-ukraine-council-doubles-funding-under-the-european-peace-facility/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/04/13/eu-support-to-ukraine-council-agrees-on-third-tranche-of-support-under-the-european-peace-facility-for-total-1-5-billion/
https://www.consilium.europa.eu/media/56588/2022-05-30-31-euco-conclusions-ro.pdf
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financiar, a asistenței pentru reconstrucția Ucrainei, a sprijinului militar, a unor măsuri comerciale, a 

sprijinului politic. 

 12 iulie 2022 – a fost decisă acordarea, în regim de urgență, a unei noi tranșe din asistența 

macrofinanciară suplimentară, în valoare de 1 miliard euro, ceea ce ridică sprijinul total acordat de UE 

Ucrainei, de la începutul acestui an, la 2,2 miliarde euro. Noul împrumut răspunde nevoilor imediate și 

celor mai urgente de finanțare ale Ucrainei, este un împrumut pe termen lung cu un nivel ridicat de 

concesionalitate. Comisia și Ucraina au semnat memorandumul de înțelegere aferent la 19 iulie, care a 

permis plata întregii sume a acestui AMF în două tranșe la începutul lunii august 2022. 

3.2. Parlamentul European 

 07 aprilie 2022 -  în rezoluția asupra ultimelor evoluții ale războiului din Ucraina și a sancțiunilor 

aplicate de UE împotriva Rusiei, precum și punerii lor în aplicare  a fost făcut un apel pentru înființarea 

unui tribunal special al ONU pentru crimele de război din Ucraina și a fost cerută intensificarea furnizării 

de arme pentru a permite Ucrainei să se apere. A fost solicitată impunerea unor sancțiuni suplimentare 

Rusiei, inclusiv „un embargo total și imediat asupra importurilor de petrol, cărbune, combustibil nuclear 

și gaze din Rusia”.  

 05 mai 2022 - rezoluția în care au fost abordate consecințe ale războiului asupra sectoarelor 

transporturilor și turismului din UE, a făcut referire la impactul creșterii prețurilor la energie pentru 

sectorul transporturilor, cerând măsuri de obținere rapidă a independenței UE față de sursele de energie 

rusești. S-a subliniat afectarea gravă a sectorului turismului și s-a reafirmat sprijinul pentru instituirea 

unui Mecanism european de gestionare a crizelor pentru sectorul turismului din UE și a evocat înființarea 

unei Agenții a UE pentru turism. 

 8 iulie 2022 – prin rezoluția legislativă a Parlamentului European referitoare la propunerea de 

decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea de asistență macrofinanciară 

excepțională Ucrainei se anunță că Uniunea pune la dispoziția Ucrainei asistență macrofinanciară în 

valoare de maximum 1 miliard euro, sub forma unui împrumut, pentru o perioadă de 12 luni. O condiție 

prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii este ca Ucraina să respecte atât 

mecanisme democratice eficace, inclusiv un sistem parlamentar pluripartit, cât și statul de drept, și să 

garanteze respectarea drepturilor omului. 

3.3. Comisia Europeană  

 28 februarie 2022 - Comisia a anunțat că alocă o sumă suplimentară de 90 milioane euro 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. 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. 

  2 martie 2022 - propunerea de decizie în scopul activării Directivei 2001/55 -  introduce măsuri 

de protecție temporară în beneficiul persoanelor menționate, resortisanți ucraineni și ai țărilor terțe și 

apatrizi, cu reședința legală în Ucraina, precum și membrilor familiilor acelora. Contextul promovării 

acestei decizii este sosirea în UE, prin Polonia, Slovacia, Ungaria și România, până la începutul lunii 

martie 2022, a peste 650 000 persoane strămutate. 

  8 martie 2022 -  comunicarea privind sprijinul substanțial pe care UE îl pune la dispoziție pentru 

a ajuta persoanele care fug din calea războiului din Ucraina, precum și țările UE care primesc aceste 

persoane anunță  acordarea de ajutor umanitar direct, asistență de urgență în materie de protecție civilă, 

sprijin la frontieră, precum și un statut juridic clar, care le permite refugiaților să beneficieze de protecție 

imediată în UE. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/07/12/council-adopts-additional-1-billion-assistance-to-ukraine/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0121_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0207_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0296_RO.html
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/ucraina-ue-coordoneaza-asistenta-de-urgenta-si-intensifica-ajutorul-umanitar-2022-02-28_ro
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-council-implementing-decision-implementing-temporary-protection-directive_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32001L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A107%3AFIN&qid=1646821949535
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 9 aprilie 2022 – sub egida Comisiei Europene și guvernului Canadei  au avut loc conferința și 

campania mondială a donatorilor „Susținem Ucraina” („Stand up for Ukraine”). Cu ocazia acestei acțiuni, 

a fost colectată suma de 9,1 miliarde euro (incluzând 1 miliard de euro din partea Comisiei Europene) în 

sprijinul persoanelor care fug din calea invaziei ruse, aflate în Ucraina sau în străinătate. Banca 

Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat o sumă suplimentară de 1 miliard euro sub formă 

de împrumut pentru a răspunde nevoilor persoanelor strămutate din cauza invaziei. 

 12 mai 2022 - a fost prezentat un plan de acțiune menit să ajute Ucraina să își exporte produsele 

agricole, îndeosebi cereale, și să importe bunurile necesare prin stabilirea unor culoare de solidaritate. 

Planul de acțiune expune măsuri urgente pe termen scurt și are în vedere măsuri pe termen mediu și lung, 

precum creșterea capacității de infrastructură a unor noi coridoare de export și stabilirea de noi conexiuni 

de infrastructură în contextul reconstrucției Ucrainei. 

 27 iunie 2022 - Comisia a anunțat mobilizarea noilor rezerve rescEU pentru situații de urgență, 

în valoare de 11,3 milioane euro, care va fi furnizată din stocurile de urgență ale UE.  

 1 iulie 2022 - Comisia Europeană a propus o nouă operațiune de asistență macrofinanciară în 

valoare de 1 miliard euro pentru Ucraina, ca primă parte a pachetului de asistență excepțională de până 

la 9 miliarde euro  anunțat de Comisie în luna mai. Aceasta va completa sprijinul acordat deja de UE, 

inclusiv împrumutul de urgență în valoare de 1,2 miliarde euro plătit în prima jumătate a anului, ceea ce 

face ca sprijinul total acordat Ucrainei   de la începutul războiului să se ridice la 2,2 miliarde euro, putând 

ajunge, în perspectivă,  la 10 miliarde euro odată ce întregul pachet de asistență excepțională pentru 

Ucraina va deveni operațional. Fondurile vor fi puse la dispoziția Ucrainei sub formă de împrumuturi pe 

termen lung în condiții avantajoase; bugetul UE va acoperi costurile dobânzilor aferente acestui 

împrumut.  

 1 august 2022 - Comisia Europeană, în numele UE, a plătit prima jumătate (500 de milioane 

euro) din noua tranșă de asistență macrofinanciară de 1 miliard euro pentru Ucraina. A doua tranșă a fost 

plătită pe 2 august. Această asistență financiară vine în completarea sprijinului oferit de UE până în 

prezent, în special asistența umanitară, pentru dezvoltare și apărare, suspendarea tuturor taxelor de import 

pentru exporturile ucrainene pentru un an sau alte inițiative de solidaritate. 

3.4. Comitetul Economic și Social European  

16 iunie 2022 – a fost adoptată o rezoluție – „Ucraina – de la sprijinire la reconstrucție – propuneri ale 

societății civile europene” - în care face, printre altele, precizări cu privire la problematica reconstrucției 

Ucrainei: 

 salută crearea unei „platforme internaționale pentru reconstrucția Ucrainei”, precum și rolul de 

lider asumat de UE în mobilizarea asistenței internaționale pentru Ucraina; 

 invită Uniunea Europeană să asigure finanțare de urgență pentru IMM-urile din Ucraina, care să 

vizeze mai întâi menținerea în activitate a acestor IMM-uri și ulterior sprijinirea lor pentru a se dezvolta; 

 insistă asupra faptului că accentul pus pe reformele statului de drept, pe combaterea corupției și 

pe tranziția verde și digitală nu poate duce la rezultate concrete fără implicarea reală a societății civile; 

 îndeamnă Consiliul și Parlamentul să ia în considerare utilizarea instalațiilor de stocare a gazelor 

din țările terțe învecinate, ceea ce va aduce o valoare adăugată în ce privește asigurarea securității 

aprovizionării, în special în Ucraina; 

 atrage atenția asupra crizei mondiale a prețurilor la alimente, exacerbată de războiul ucrainean și 

invită statele membre și instituțiile UE să ia măsurile necesare pentru a limita speculațiile excesive pe 

piața de mărfuri și pentru a spori transparența pieței; 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_2382
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_217_EN_ACT_part1_v6.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_4014
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_4264
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4783
https://www.eesc.europa.eu/en/documents/resolution/eesc-resolution-ukraine-relief-reconstruction-proposals-european-civil-society
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 subliniază că trebuie luate măsuri chiar acum pentru a-i sprijini pe agricultorii ucraineni în 

perspectiva următoarei recolte; pe lângă aceasta, solicită eliminarea temporară imediată a tuturor 

obstacolelor, atât administrative, cât și fizice, din calea circulației produselor agricole. 

3.5.  Alte instituții  

 19 mai 2022 – În contextul evenimentului de strângere de fonduri „Susținem Ucraina” („Stand 

Up for Ukraine”), Banca Europeană de Investiții a aprobat o linie de credit în valoare de 4 miliarde 

euro pentru sprijinirea integrării refugiaților din Ucraina în statele membre ale UE, precum și pentru 

dezvoltarea infrastructurii publice esențiale pentru refugiați și pentru comunitățile gazdă. Finanțarea BEI 

va acoperi și cheltuielile operaționale eligibile în legătură cu furnizarea de echipamente, facilități și 

servicii pentru integrarea refugiaților de război.  

 27 iunie 2022 - în declarația liderilor G7, care și-au reiterat poziția de condamnare a războiului 

de agresiune ilegal și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei, se arată, totodată, că țările din G7 au ajutat 

Ucraina cu peste 2,6 miliarde euro sub formă de ajutor umanitar; sunt gata să acorde sau s-au angajat să 

acorde ajutor bugetar în valoare de 28 de miliarde euro; sunt ferm hotărâte să sprijine reconstrucția 

Ucrainei prin intermediul unui plan și al unei conferințe internaționale privind reconstrucția. 

 4-5 iulie 2022 - participanții - reprezentanți din peste 40 de țări, ai Consiliului Europei, Comisiei 

Europene și ai organizațiilor multilaterale precum Banca Europeană de Investiții (BEI) și Organizația 

pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) – la Conferința internațională de recuperare a 

Ucrainei (URC 2022)4 de la Lugano, desfășurată între 4 și 5 iulie 2022,  au adoptat Declarația de la 

Lugano, prin care au fost stabilite principiile pentru reconstrucția și redresarea Ucrainei după terminarea 

războiului -  „Principiile de la Lugano”: 

 Parteneriat. Reconstrucția este impulsionată de Ucraina și se desfășoară în colaborare cu 

partenerii săi internaționali. „Efortul de reconstrucție trebuie să se bazeze pe un proces solid și continuu 

de evaluare a nevoilor, pe priorități coerente, pe o planificare comună în vederea obținerii de rezultate, 

pe responsabilitatea pentru fluxurile financiare și pe o coordonare eficientă”; 

 Accent pe reformă. „Procesul de reconstrucție trebuie să contribuie la accelerarea, aprofundarea, 

extinderea și realizarea eforturilor de reformă și de reziliență ale Ucrainei, în conformitate cu obiectivele 

privind calea europeană a Ucrainei”; 

 Transparență, responsabilitate și stat de drept. „Procesul de reconstrucție trebuie să fie transparent 

și să răspundă în fața populației ucrainene. Statul de drept trebuie să fie consolidat în mod sistematic, iar 

corupția eradicată. Toate finanțările pentru reconstrucție trebuie să fie echitabile și transparente”; 

 Participare democratică. „Procesul de reconstrucție trebuie să fie un efort al întregii societăți, 

bazat pe participarea democratică a populației, inclusiv a celor strămutați sau care se întorc din 

străinătate, pe autoguvernarea locală și pe o descentralizare eficientă”; 

 Implicarea mai multor părți interesate. „Procesul de reconstrucție trebuie să faciliteze colaborarea 

între autoritățile naționale și internaționale, actori internaționali, inclusiv din sectorul privat, societatea 

civilă, mediul academic și administrația locală”; 

 Egalitate de gen și incluziune. Procesul de reconstrucție trebuie să fie incluziv și să asigure 

egalitatea de gen și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor economice, sociale și culturale. 

                                                           
4 Conferința continuă,  în fapt, alte patru ediții anterioare desfășurate în Marea Britanie, Canada, Danemarca și Lituania,  

respectiv Londra (2017) , Copenhaga (2018) , Toronto (2019) și Vilnius (2021).  

Acestea luaseră în dezbatere progresele realizate de Ucraina în ceea ce privește reformarea democratică a statului, precum și 

perspectivele în acest sens. Pe fondul războiului din 2022, Ucraina și Elveția au decis împreună să continue organizarea 

conferinței, dar să reorienteze prioritățile către procesul de  redresare al Ucrainei. 

https://www.eib.org/en/press/all/2022-193-stand-up-for-ukraine-eib-pledges-additional-eur4-billion-to-support-ukrainian-war-refugees.htm
https://www.eib.org/en/press/all/2022-193-stand-up-for-ukraine-eib-pledges-additional-eur4-billion-to-support-ukrainian-war-refugees.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_3202
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/06/27/g7-statement-on-support-for-ukraine/
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/18%20-%20PDF/2022/05.07/Lugano%20Declaration%20URC2022.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/18%20-%20PDF/2022/05.07/Lugano%20Declaration%20URC2022.pdf
https://www.urc2022.com/ukraine-reform-conference-2017
https://www.urc2022.com/ukraine-reform-conference-2018
https://www.urc2022.com/ukraine-reform-conference-2019
https://www.urc2022.com/ukraine-reform-conference-2021
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Reconstrucția trebuie să fie în beneficiul tuturor și nicio parte a societății nu ar trebui să fie lăsată în 

urmă. Disparitățile trebuie reduse”; 

 Sustenabilitate. Reconstrucția trebuie să în conformitate cu „Agenda 2030 a ONU pentru 

dezvoltare durabilă și cu Acordul de la Paris, integrând dimensiunile sociale, economice și de mediu, 

inclusiv tranziția ecologică”. 

Pe baza acestor decizii, în iulie 2022  a fost publicat planul național de redresare al Ucrainei.  

 25 iulie 2022 – Banca Europeană de Investiții contribuie cu 1,59 miliarde euro, cu garanții de la 

bugetul UE, pentru a ajuta Ucraina să refacă infrastructurile esențiale și să reia proiecte de importanță 

critică. Acesta este al doilea pachet de sprijin pentru Ucraina în cadrul răspunsului urgent de solidaritate 

BEI-Ucraina, dezvoltat în cooperare cu Comisia Europeană.  

 

4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA POZIȚIONAREA ȘI IMPLICAREA 

ROMÂNIEI ÎN PROCESUL DE RECONSTRUCȚIE AL UCRAINEI 

 4 aprilie 2022 – într-un  discurs susținut cu ocazia prezenței președintelui Ucrainei în Parlamentul 

României, prim-ministrul Nicolae Ciucă, a reiterat solidaritatea cu poporul ucrainean, a prezentat 

sprijinul acordat celor peste 650.000 ucraineni refugiați, măsurile concrete luate. 

 27 aprilie 2022 – într-o conferință de presă, consecutivă vizitei în Ucraina a prim-ministrului 

Nicolae Ciucă, s-au prezentat măsurile pentru sprijinirea guvernului ucrainean în ceea ce înseamnă 

limitarea efectelor războiului asupra economiei ucrainene, s-a pus problema modului în care România va 

fi implicată în procesul de reconstrucție al Ucrainei. 

 16 mai 2022 – într-un comunicat de presă, în urma participării ministrul român al Afacerilor 

Externe la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE - Consiliul Afaceri Externe,  

se arată că au fost a prezentate măsurile cuprinzătoare de sprijin ale României, pe multiplele paliere, 

inclusiv în contextul contactelor bilaterale recente la nivel înalt de la București,  că România va continua 

eforturile în plan umanitar, inclusiv prin asistența oferită refugiaților ucraineni care au intrat și continuă 

să intre pe teritoriul României,  a exprimat susținere pentru pachetul al șaselea de sancțiuni împotriva 

Rusiei.  

 4-5 iulie 2022 – la Conferința privind reconstrucția Ucrainei de la Lugano a participat secretarul 

de stat pentru afaceri europene, Daniela Gîtman. În intervenția sa, aceasta a evidențiat că sprijinirea 

eforturilor de redresare și reconstrucție ale Ucrainei reprezintă o prioritate pentru România, sens în care 

a anunțat angajamentul țării noastre de continuare a procesului de susținere a Ucrainei în plan politic, 

economic și umanitar. 

 18 iulie 2022 – în comunicatul de presă referitor la participarea ministrului român al Afacerilor 

externe la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE - Consiliul Afaceri Externe 

– se reafirmă sprijinul României pentru atingerea de către Ucraina a obiectivelor cuprinse în planul de 

reconstrucție, a încurajat Ucraina să continue pe calea reformelor, dar a evidențiat contextul dificil în 

care acestea trebuie realizate, ca urmare a agresiunii Rusiei, fiind necesar sprijinul UE și al statelor 

membre în acest sens, precum și continuarea  susținerii ferme a UE și a statelor membre pentru Ucraina 

pe toate palierele, financiar, umanitar, militar și economic.  De asemenea, a fost exprimat sprijinul pentru 

consolidarea regimului de sancțiuni la adresa Rusiei, precum și cu privire la sprijinirea Ucrainei de către 

UE, inclusiv prin alocarea unei noi tranșe financiare prin Facilitatea Europeană pentru Pace.  Au fost 

prezentate cele mai recente măsuri adoptate de România pentru facilitarea exporturilor de cereale, arătând 

că, potrivit datelor disponibile, aproximativ 2,7 milioane de tone de cereale ucrainene au tranzitat 

https://uploads-ssl.webflow.com/621f88db25fbf24758792dd8/62c166751fcf41105380a733_NRC%20Ukraine%27s%20Recovery%20Plan%20blueprint_ENG.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_4705
https://gov.ro/ro/stiri/discursul-premierului-nicolae-ionel-ciuca-la-edinta-comuna-a-camerei-deputatilor-i-senatului-romaniei-prilejuita-de-interventia-pre-edintelui-ucrainei-volodimir-zelenski
https://gov.ro/ro/stiri/conferinta-de-presa-sustinuta-de-prim-ministrul-romaniei-nicolae-ionel-ciuca-pe-tema-vizitei-in-ucraina
https://www.mae.ro/node/58670
https://www.mae.ro/node/59104
https://www.mae.ro/node/59241
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România până acum, reprezentând aproximativ jumătate din totalul cantității de cereale exportate de 

Ucraina. 

 

5. Alte resurse utile  

 Economic repercussions of Russia’s war on Ukraine – Weekly Digest – studiu al Think tank ului 

Parlamentului European  

 A Blueprint for the Reconstruction of Ukraine  – studiu realizat de Centre for economic policy 

research 

 Relief, Recovery and Resilient Reconstruction –Supporting Ukraine`s Immediate and Medium-

Term Economic Needs – studiu realizat de Banca Mondială 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/699522/IPOL_IDA(2022)699522_EN.pdf
https://cepr.org/content/blueprint-reconstruction-ukraine
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099608405122216371/pdf/IDU08c704e400de7a048930b8330494a329ab3ca.pdf

