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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

ORDONANȚA DE URGENȚĂ  

privind implementarea Planului național de măsuri destinat măsurilor de protecție și 

incluziune a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în 

România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii proiectului de act normativ 

 

2.1 Sursa proiectului de act normativ  

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a 

existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din 

Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare.  

 

2.2 Descrierea situației actuale 

Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie 2022, lansând cea mai mare ofensivă militară din Europa 

de după cel de-al Doilea Război Mondial. Incursiunea Moscovei pe teritoriul vecinului său din 

sud-vest și încercările de a captura orașe importante – în special capitala, Kievul, au întâmpinat o 

rezistență fermă, zădărnicind planurile președintelui Vladimir Putin de cucerire rapidă și instalare 

a unui guvern marionetă1.  

La aproape o lună de la ofensiva militară a Rusiei, Ucraina se confruntă cu o situație umanitară 

din ce în ce mai gravă. Pe 21 martie 2022, Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile 

Omului (OHCHR) a documentat 2.510 de victime civile, inclusiv 953 de decese, menționând 

totodată că este posibil ca cifrele reale să fie considerabil mai mari. Mai mult, de la izbucnirea 

conflictului pe 24 februarie 2022, peste zece milioane de oameni – aproape un sfert din populația 

Ucrainei – au fost strămutați forțat, potrivit purtătorului de cuvânt al secretarului general al ONU, 

Stéphane Dujarric. Această cifră include 6,5 milioane de persoane strămutate intern și 3,4 

milioane - aproape jumătate dintre ei copii - care au fugit din Ucraina în țările vecine2.  

România a stabilit o structură clară de luare a deciziilor și de coordonare pentru a permite 

instituțiilor cu diferite atribuții ținând de aplicarea legii și de organizare a protecției civile, de la 

toate nivelurile Guvernului, să planifice, să coordoneze și să interacționeze în mod eficient la fața 

locului, ca răspuns la această criză umanitară. 

 
1 Sursa: ERPS, 2022. 
2 Sursa: Raportul Consiliului de Securitate al ONU – din 23 martie 2022. 
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Un Task-Force decizional la nivel înalt sub coordonarea premierului s-a constituit la nivelul 

Guvernului încă din prima zi a conflictului. 

Un Task-Force operațional, denumit „Comisia Ucrainei”, condus de șeful Cancelariei Prim-

ministrului, a fost înființat pentru a supraveghea activitățile ministerelor implicate în gestionarea 

fluxului de persoane strămutate din Ucraina în toate domeniile de intervenție. 

La nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a fost înființat Grupul de Coordonare Strategică a 

Asistenței Umanitare, condus de un consilier de stat, pentru a asigura cadrul strategic de răspuns 

umanitar și pentru a facilita cooperarea între agenții și partenerii de la nivel național, european și 

internațional. 

Răspunsul României la această criză este structurat pe două niveluri de intervenție: primul 

răspuns, asistență de urgență, și cel de al doilea răspuns, cel de protecție. 

Primul răspuns, asistență de urgență reprezintă, practic, reacția și intervenția urgență asigurată de 

România pentru persoanele nou sosite, strămutate din Ucraina. Departamentul pentru Situații de 

Urgență (DSU), din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a condus operațiunile din această 

etapă, constând în dislocarea de resurse logistice și operaționale la principalele puncte de trecere 

a frontierei, pe sensul de intrare în țară, în asigurarea de transporturi umanitare, adăpost de 

urgență, alimente, asistență medicală de bază etc. Eforturile întreprinse de către Departamentul 

pentru Situații de Urgență au fost completate de munca legislativă și administrativă intensă de la 

nivelul diferitelor ministere din cadrul Guvernul României, care au emis un număr semnificativ 

de acte normative pentru a veni în întâmpinarea nevoilor stringente ale persoanelor strămutate din 

Ucraina. De asemenea, autoritățile locale și-au coordonat eforturile cu agențiile guvernamentale, 

dezvoltându-și propriile planuri operaționale pe baza evaluărilor nevoilor locale. Efortul public a 

fost susținut energic de către societatea civilă românească, de organizațiile internaționale 

neguvernamentale, de către agențiile ONU și actorii privați. 

Al doilea răspuns, cel de protecție, este un mecanism dezvoltat pentru a asigura măsurile de 

protecție și de incluziune pe termen mediu și lung pentru persoanele strămutate din Ucraina care 

aleg să locuiască în România. Pentru a doua etapă de intervenție, Guvernul a înființat șase grupuri 

de lucru cu rolul de a elabora măsuri vizând politica de incluziune și de protecție în următoarele 

domenii: sănătate, educație, ocupare, locuire, persoane vulnerabile, copii și tineri. Grupurile de 

lucru au elaborat planuri sectoriale de măsuri, în colaborare cu experții din ministerele omoloage, 

agențiile ONU și reprezentanții societății civile. Planurile sectoriale de măsuri au fost integrate 

într-un Plan național de măsuri, reprezentând cel de-al doilea răspuns, de protecție, al României 

la această criză umanitară a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție 

temporară, care face obiectul prezentei ordonanțe.  

La data de 17 mai 2022, datele oficiale arătau că peste 986.900 de cetățeni ucraineni au intrat pe 

teritoriul României de la izbucnirea conflictului și până în prezent, dintre care 86.100 se află încă 

în țara noastră, 39.000 sunt copii. S-au înregistrat în această perioadă peste 4.300 de solicitări de 

azil și 23.500 de solicitări de protecție temporară, iar tendința de accesare a statului de protecție 
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temporară este în creștere, dat fiind faptul că perioada legală de ședere a persoanelor strămutate 

din Ucraina în baza pașapoartelor turistice se apropie de expirare3. 

Măsurile cuprinse în ordonanță și în Planul de măsuri adresează efectele strămutării persoanelor 

ucrainene pe teritoriul țării noastre care sunt de natură să producă consecințe obiective imediate, 

dar și pe termen mediu și lung, asupra acestor categorii vulnerabile. În acest sens, se impune cu 

necesitate adoptarea, în regim de urgență, a unor măsuri cu caracter excepțional în domeniul 

sănătății, educației, ocupării, locuirii, al persoanelor vulnerabile și al copiilor și tinerilor pentru a 

facilita incluziunea acestora în dinamica socială națională, ținând cont de faptul că neluarea 

acestor măsuri, de natură să creeze cadrul necesar pentru facilitarea incluziunii persoanelor 

strămutate din Ucraina, este de natură să producă grave prejudicii cu efecte pe termen lung, uneori 

chiar iremediabile, deopotrivă asupra persoanelor strămutate din Ucraina și a familiilor acestora, 

dar și asupra populației naționale. Astfel, neluarea măsurilor pro-active necesare pentru integrarea 

persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, poate genera 

o criză socială cu impact în domeniul sănătății publice, dar și din perspectiva riscurilor asociate 

neîncadrării pe piața muncii și în educație a persoanelor strămutate din Ucraina în România pe 

termen mediu și lung. Mai mult, în absența unor măsuri coerente de protecție și incluziune, aceste 

persoane pot fi expuse diferitelor riscuri infracționale în contextul în care vor avea nevoie de 

mijloace de subzistență decente. 

De asemenea, ordonanța prevede un set de măsuri transversale, menite să adreseze nevoia de 

informare, de identificare și de facilitare a accesului la servicii pentru persoanele strămutate din 

Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, precum și un set de măsuri transversale 

care țintesc dezvoltarea de mecanisme de prevenire a riscurilor asociate traficului de persoane, 

dat fiind contextul de vulnerabilitate în care aceste persoane se află și a faptului că aproximativ 

70% dintre acestea sunt femei și mame cu copii minori. 

Având în vedere dinamica și formele de manifestare a fenomenului traficului de persoane se 

impune adaptarea permanentă a eforturilor în vederea îmbunătățirii modalităților de identificare a 

victimelor traficului de persoane și de referire a acestora, în vederea primirii de asistență, către 

serviciile specializate. Pe lângă victimele de naționalitate română, în contextul actual, generat de 

războiul din Ucraina, se impune desfășurarea unor activități concertate în toate sferele vieții 

sociale și realizarea unui răspuns prompt la toate aspectele neprevăzute care intervin în evoluția 

traficului de persoane. 

Astfel, în prezent, Mecanismul național de identificare și referire a victimelor traficului de 

persoane este aprobat prin ordin comun al ministrului administrației și internelor, al ministrului 

educației, cercetării, tineretului și sportului, al ministrului sănătății, al ministrului muncii, familiei 

și protecției sociale, al ministrului afacerilor externe, al procurorului general al Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al ministrului justiției și are ca obiect stabilirea 

 
3 Date oficiale Ministerul Afacerilor Interne. 
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modalităților de identificare a victimelor traficului de persoane și a procedurii de încredințare a 

acestora către furnizorii de servicii de protecție și asistență. 

Astfel, emiterea ordinului comun de aprobare a Mecanismul național de identificare și referire a 

victimelor traficului de persoane a constituit un prim pas în crearea unui mecanism unitar destinat 

identificării victimelor traficului de persoane și referire a acestora. 

Având în vedere asumarea la nivelul Guvernului României a coordonării Comitetului de 

monitorizare a implementării Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 

2018-2022 prin Hotărârea Guvernului nr. 104 din 19 ianuarie 2022 privind organizarea și 

funcționarea Departamentului pentru responsabilitate socială comunitară și grupuri vulnerabile, 

precum și pentru modificarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 

2018-2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2018, necesitatea implementării 

recomandărilor formulate de către Departamentul de Stat al SUA în Raportul privind traficul de 

persoane – Tip Report 2021, precum și nevoia practică de a asigura adaptarea mecanismului de 

lucru la dinamica și formele de manifestare a fenomenului traficului de persoane, inclusiv în 

contextul crizei umanitare a persoanelor strămutate din Ucraina, se impune adoptarea, în regim 

de urgență, a modificării Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de 

persoane, în sensul aprobării Mecanismului național de identificare și referire a victimelor 

traficului de persoane prin hotărâre a Guvernului. 

Modificarea propusă este necesară pentru a adapta la contextul actual și a îmbunătăți Mecanismul 

național de identificare și referire a victimelor traficului de persoane, conferindu-i astfel o 

efectivitate și o forță juridică sporite. 

Pe cale de consecință, elementele prezentate vizează un interes public și constituie o situație 

extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, care impune adoptarea de măsuri 

imediate, pe calea ordonanței de urgență, având ca obiect stabilirea mijloacelor și a procedurilor 

necesare pentru garantarea siguranței personale, sociale și economice a populației, precum și 

amenajarea legislativă a unor măsuri suplimentare de protecție socială în contextul crizei 

umanitare a persoanelor strămutate din Ucraina. 

Planul de măsuri se implementează pe durata valabilității măsurii de protecție temporară instituită 

prin Decizia Consiliului (UE) 382/2022, cu posibilitatea prelungirii acesteia în conformitate cu 

Deciziile ulterioare ale Consiliului. 

Cu privire la situația extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se reține că situația 

externă, obiectivă, independentă de voința Guvernului impune adoptarea unor măsuri de urgență 

în condițiile și cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată. 

Având în vedere faptul că războiul din Ucraina a generat un flux important de persoane strămutate 

care au intrat pe teritoriul țării noastre, fiind în nevoie de asistență umanitară, Guvernul României 

a stabilit o structură coerentă de luare a deciziilor și coordonare pentru a permite instituțiilor cu 

diferite atribuții ținând de aplicarea legii și organizare a protecției civile să planifice, coordoneze 

și să interacționeze în mod eficient ca răspuns la criza umanitară.  
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În considerarea faptului că efectele strămutării persoanelor ucrainene pe teritoriul țării noastre 

produc consecințe obiective imediate, dar și pe termen mediu și lung asupra acestor categorii 

vulnerabile, se impune cu necesitate adoptarea, în regim de urgentă, a unor măsuri cu caracter 

excepțional în domeniul sănătății, educației, ocupării, locuirii, al persoanelor vulnerabile și al 

copiilor și tinerilor pentru a facilita incluziunea acestora în dinamica socială națională.  

Neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, de natură să creeze cadrul necesar pentru 

facilitarea incluziunii persoanelor strămutate din Ucraina în domeniile sociale cheie precum 

sănătatea, educația, ocuparea, locuirea, persoane vulnerabile și copii este de natura sa producă 

grave prejudicii cu efecte pe termen lung, uneori chiar iremediabile, deopotrivă asupra 

persoanelor strămutate din Ucraina și a familiilor acestora, dar și asupra populației naționale.                                                                                                  

 Aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei 

reglementare nu poate fi amânată, ce impune adoptarea de măsuri imediate, pe calea ordonanței 

de urgență, având ca obiect stabilirea mijloacelor și procedurilor necesare pentru garantarea 

siguranței personale, sociale și economice a populației, precum și adoptarea unor măsuri 

legislative suplimentare de protecție socială în contextul crizei umanitare a persoanelor strămutate 

din Ucraina. 

2.3 Schimbări preconizate  

În scopul asigurării cadrului optim de protecție pentru persoanele strămutate din Ucraina, se 

aprobă Planul național de măsuri destinat măsurilor de protecție și incluziune a persoanelor 

strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România.  

Măsurile de sprijin cuprinse în Planul de măsuri vizează asigurarea unui pachet integrat de măsuri 

de protecție în domeniul sănătății, educației, ocupării, locuirii, al persoanelor vulnerabile și al 

copiilor și tinerilor. 

Domeniile de intervenție și măsurile Planului de măsuri: 

(1) Domeniul transversal: 

a) Facilitarea accesului la informații oficiale pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare 

de protecție temporară în România cu privire la drepturile, obligațiile și facilitățile puse la 

dispoziție; 

b) Prevenirea riscurilor de abuz și exploatare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de 

protecție temporară în România; 

c) Identificarea nevoilor și facilitarea accesului persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare 

de protecție temporară în România; 

(2) Domeniul ocupare: 

a) Facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de 

protecție temporară în România; 

b) Întărirea capacității administrative a serviciului public de ocupare pentru sprijinirea integrării 

pe piața muncii a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în 

România; 
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c) Măsuri pro-active pentru integrarea strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară 

în România; 

d) Creșterea gradului de informare a cetățenilor ucraineni privind accesul pe piața muncii; 

e) Creșterea gradului de informare și formare a angajatorilor români privind modalitatea de 

angajare a cetățenilor ucraineni; 

f) Inventarierea competențelor și a calificărilor cetățenilor ucraineni; 

(3) Domeniul locuire: 

a) Utilizarea locuințelor nealocate, construite de Agenția Națională pentru Locuire sau prin 

Programul de construcții sociale și de necesitate; 

b) Utilizarea locuințelor nealocate, aflate în proprietatea autorităților publice locale, a structurilor 

de cazare aflate proprietatea autorităților publice centrale și a unităților locative private 

disponibile; 

c) Reabilitare și/sau renovare construcții neutilizate în care poate fi cazat grupul țintă; 

d) Construirea de locuințe de necesitate; 

(4) Domeniul educație: 

a) Continuarea studiilor pentru copiii și studenții ucraineni; 

b) Asigurarea resursei umane necesare, cadre didactice române și ucrainene; 

c) Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de predare-învățare-evaluare; 

d) Îmbunătățirea dialogului într-un cadru de politici solid în vederea sprijinirii procesului de 

învățare pentru copiii și studenții din Ucraina; 

e) Digitalizare și informare; 

(5) Domeniul sănătate: 

a) Includerea în programele naționale de sănătate publică ce au drept scop prevenirea, 

supravegherea și controlul bolilor transmisibile, în situațiile de risc epidemiologic a persoanelor 

strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România; 

b) Acordarea serviciilor medicale, materialelor sanitare, a medicamentelor și dispozitivelor 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate persoanelor strămutate din Ucraina, 

beneficiare de protecție temporară în România; 

c) Integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România 

în cadrul sistemului de sănătate; 

d) Digitalizare și informare; 

(6) Domeniul copii și tineret: 

a) Protejarea copiilor din Ucraina împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricăror forme de 

violență; 

b) Participarea copiilor ucraineni este integrată în măsurile de răspuns;  

c) Înregistrarea copiilor din Ucraina în sistemul național de protecție a copilului și asigurarea 

accesului la servicii esențiale de protecție a copilului, inclusiv servicii de monitorizare și 

reunificare a familiei; 
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d) Asigurarea sprijinului personalizat pentru copiii din Ucraina cu nevoi speciale; 

e) Protejarea interesului superior al copiilor din Ucraina prin soluții durabile; 

f) Dezvoltarea competențelor profesioniștilor din sistemul de protecție a copilului; 

g) Extinderea activităților desfășurate în cadrul centrelor de tineret existente; 

h) Dezvoltarea rețelei naționale de Centre de tineret, inclusiv centre mobile; 

(7) Domeniul persoane vulnerabile: 

a) Identificarea nevoilor persoanelor vulnerabile, strămutate din Ucraina, beneficiare ale unei 

forme de protecție în România, a resurselor umane și materiale existente la nivel național și 

corelarea cu nevoile acestora; 

b) Informarea persoanei vulnerabile strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în 

România, cu privire la drepturile de asistență socială, servicii sociale și beneficii de asistență 

socială; 

c) Informarea autorităților publice locale asupra procedurilor de lucru în vederea creșterii 

capacității și urgentării reacției de răspuns în gestionarea răspunsului și intervenției cu privire la 

persoanele vulnerabile strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;  

d) Simplificarea și adaptarea actelor normative în vederea facilitării accesului la servicii sociale 

și beneficii de asistență socială; 

e) Facilitarea accesului la servicii sociale; 

f) Dezvoltarea capacității de management a furnizorilor publici și privați de servicii sociale. 

Totodată, se propune reglementarea situațiilor în care, centrele pentru persoanele adulte cu 

dizabilități sunt ocupate la capacitate maximă, singura soluție identificată pentru a răspunde 

nevoilor urgente fiind înființarea de noi servicii sociale dedicate persoanelor cu dizabilităţi, 

însoţite sau neînsoţite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România, și 

care beneficiază, la cerere, în mod gratuit, de servicii sociale, conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român 

cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat 

din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru a veni în întâmpinarea acestor situații se propune modificarea  Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 15/2022 cu modificările și completările ulterioare, prin completarea acesteia cu 

două noi articole, articolele 27-28  care vor asigura cadrul legal pentru înființarea, de către 

furnizorii publici de servicii sociale, acreditați în condițiile legii, de servicii sociale de tipul celor 

prevăzute la art. 51 din Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

pentru persoane adulte cu dizabilități care provin din zona conflictului armat din Ucraina, în 

funcție de nevoile acestora, pentru o durată determinată, dar nu mai mult de 3 ani.  

Serviciile sociale se pot înființa, prin hotărâre a consiliului județean/local al sectorului 

municipiului București, în regim de urgență, în condițiile art. 178 alin.(2) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 51 alin.(8) din Legea nr. 448/2006 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Totodată, se creează cadrul legal pentru licențierea provizorie,  în regim de urgență, a acestor 

servicii sociale înființate, pentru o perioadă de maximum trei ani.  
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Aceste măsuri rezolvă situațiile de urgență apărute în activitatea direcțiilor generale de asistență 

socială și protecția copilului, cu privire la persoanele adulte cu dizabilități, însoțite sau neînsoțite, 

intrate în România din zona conflictului armat din Ucraina. 

 

2.4 Alte informații 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic  

 

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a 

actului normativ 

Efectele strămutării persoanelor ucrainene pe teritoriul țării noastre produc consecințe obiective 

imediate, dar și pe termen mediu și lung asupra acestor categorii vulnerabile. Actul normativ 

vizează adoptarea unor măsuri cu caracter excepțional în domeniul sănătății, educației, ocupării, 

locuirii, al persoanelor vulnerabile și al copiilor și tinerilor pentru a facilita incluziunea acestora 

în dinamica socială națională. Se evită astfel producerea de grave prejudicii cu efecte pe termen 

lung, uneori chiar iremediabile, deopotrivă asupra persoanelor strămutate din Ucraina și a 

familiilor acestora, dar și asupra populației naționale. 

3.2 Impact social 

Actul normativ contribuie la crearea cadrului necesar pentru asigurarea unui pachet integrat de 

măsuri de protecție în domeniul sănătății, educației, ocupării, locuirii, al persoanelor vulnerabile 

și al copiilor și tinerilor pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție 

temporară în România. Acesta asigură măsurile de protecție și incluziune pe termen mediu și lung 

pentru beneficiarii de protecție care aleg să locuiască în România. 

În mod concret, actul normativ conturează măsurile de intervenție pe care Guvernul le va lua 

pentru a se asigura că persoanele din Ucraina care beneficiază de protecție în România pot accesa 

în mod real și efectiv drepturile pe care le au și cetățenii românii. 

Adaptarea instrumentelor de predare în școli, asigurarea accesului la programele de sănătate, 

oferirea de cursuri intensive de limba română pentru a putea accesa piața muncii sunt doar câteva 

exemple concludente despre modalitatea în care acest proiect de act normativ vine să 

reglementeze o situație excepțională cu impact social, care necesită intervenție imediată. 

3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 

Actul normativ vizează, printre altele, stabilirea mijloacelor și a procedurilor necesare pentru 

garantarea siguranței personale, sociale și economice, amenajarea legislativă a unor măsuri 

suplimentare de protecție socială și asigurarea, astfel, a respectării drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului în contextul crizei umanitare a persoanelor din Ucraina. Măsurile din 

domeniile cuprinse în anexa actului normativ vizează inclusiv informarea persoanelor strămutate 

din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România cu privire la drepturile, obligațiile și 

facilitățile puse la dispoziție, prevenirea riscurilor de abuz și exploatare ale acestora, respectiv 

facilitarea accesului nediscriminatoriu la servicii. Măsurile cuprinse în planul de acțiune au fost 

creionate cu respectarea principiului nediscriminării și vizează recunoașterea, folosința sau 

exercitarea, în condiții de egalitate, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. 
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3.4 Impactul macroeconomic 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial si domeniul ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.6 Impactul asupra mediului înconjurător 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării 

Actul normativ contribuie la realizarea unei soluții tehnice pentru preluarea centralizată, la un 

număr unic, și gestionarea, prin intermediul unei aplicații de management, a apelurilor cetățenilor 

și persoanelor strămutate din Ucraina în vederea solicitării de informații de bază în domeniul 

sănătății, educației, ocupării, locuirii. Pentru domeniul copiilor și al tinerilor se utilizează 

infrastructura tehnică a numărului unic pentru copii 119.  

 

 

3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 

Actul normativ urmărește sprijinirea persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție 

temporară în România și se subsumează noului cadru global care vizează eradicarea sărăciei și 

asigurarea dezvoltării durabile asumat de către Organizația Națiunilor Unite la 25 septembrie 

2015 prin Agenda 2030. Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă promovează echilibrul între 

cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile (economică, socială și de mediu) și mare parte din ele 

se regăsesc în măsurile și acțiunile cuprinse în cadrul actului normativ și în planul integrat de 

acțiune aferent fazei a doua de răspuns la criza umanitară a persoanelor dislocate din Ucraina: 

ODD 1 Fără sărăcie (eradicare sărăciei în toate formale sale și în orice context); ODD 3 Sănătate 

și bunăstare (asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor cetățenilor, 

indiferent de vârstă. Creșterea speranței de viață, reducerea mortalității infantile și a maladiilor 

grave ca HIV/SIDA, malarie, TBC etc.);  ODD 4 Educație de calitate (garantarea unei educații de 

calitate și promovarea oportunităților de învățarea de-a lungul vieții); ODD 5 Egalitatea de gen 

(realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor); ODD 8 Muncă decentă 

și creștere economică; ODD 16 Pace, justiție și instituții eficiente (promovarea unor societăți 

pașnice și incluzive, a accesului la justiție și crearea unor instituții eficiente); ODD 17 Parteneriate 

pentru realizarea ODD-urilor (consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizare a 

parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă). Criza umanitară a refugiaților a generat o 

nevoie urgentă de cooperare extinsă între diverși actori instituționali, privați, neguvernamentali și 

internaționali, Guvernul a dezvoltat un mecanism de comunicare și coordonare inter-

instituțională, bazat pe principiul complementarității cu eforturile Guvernului și mecanismul de 

răspuns. Anexa actului normativ este rezultatul grupurilor de lucru sectoriale coordonare de 

Grupul de coordonare strategică de la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului, în care au fost 

implicate agenții ONU în procesul de stabilire a măsurilor vizând politica de incluziune și de 

protecție pe termen mediu și lung în domeniile sănătate, educație, ocupare, locuire, persoane 

vulnerabile, copii și tineret, precum și în măsurile transversale. 
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3.9 Alte informații 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv cu 

privire la cheltuieli și venituri.***) 

 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 

patru ani 

Media pe cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuții de asigurări 

d) alte tipuri de venituri (se va menționa 

natura acestora) 

      

4.2 Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii  

d) alte tipuri de cheltuieli (se va menționa 

natura acestora) 

      

4. 3 Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat   

b) bugete locale 

      

4. 4 Propuneri pentru acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

      

4. 5 Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 
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4. 6 Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 

a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; 

b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi 

prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu 

plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

4.8 Alte informaţii   2.329.408       persoane vulnerabile 

88.335.500    sănătate 

24.245.393    copii și tineri 
148.799.000  educație 

662.520.000  locuire 

41.698.000    ocupare 

Total estimat: 967.917.301 lei = 195.934.676 Euro 

Toate acestea se realizează cu încadrare în prevederile 
bugetare aprobate cu această destinație în anul 2022. 

Domeniul ocupare     

Măsuri și activități UM Cant 
Impact 

financiar 
Justificare 

Facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru 

grupul țintă       

   

15,545,000    

Informare, consiliere, mediere pers. 500 0   

Burse ale locurilor de muncă, inclusiv online, mini 

burse 
burse 10 

         

100,000  

10 

burse*10.000/bur

sa 

Cursuri de limba română, inclusiv online, 

metodologie, suport de curs aplicat pe profesii 
curs 20 

         

140,000  

14 cursanți*500 

lei/curs*20 

cursuri 

Cursuri de formare profesională, suport cu curs, 
translatori, inclusiv la nivelul întreprinderilor sociale/ 

de inserție care vor să încadreze în muncă grupul țintă 

curs 30 
      

1,680,000  

14 
cursanți*4.000/cu

rs*30 cursuri 

Acordarea de subvenții angajatorilor pentru integrarea 

cetățenilor ucraineni pe piața muncii 
pers. 500 

     

13,500,000  

500 pers.*2.250 

lei/subv.*12 luni 

Prime de mobilitate pers. 10 
         

125,000  

10 

prime*12.500lei/

prima 
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Întărirea capacității administrative a SPO pentru 

sprijinirea integrării pe piața muncii a grupului 

țintă 

    
   

13,406,000  
  

Angajare personal, inclusiv cunoscători de limba 

ucraineană, similar facilității oferite de OUG nr. 

20/2022 

pers. 42 
     

12,096,000  

42 pers.*8.000 

lei/lună*36 luni 

Formare personal propriu  pers. 100 
         

100,000  

100 pers.*1.000 

lei/pers. 

Asigurare suport tehnic și logistic – IT (Aplicație de 

traducere simultană, 42 stații de lucru ) 
    

      

1,210,000  

1 aplicație de 

traducere 

simultană 

1.000.000 lei 42 

stații de 

lucru*5.000 

lei/stație 

Sprijin pentru integrarea grupului țintă     
    

9,150,000  
  

Mentorat (rețele de sprijin) şi/sau îndrumare pe 

parcursul procesului de integrare socio-profesională la 

noul loc de muncă, inclusiv la nivelul întreprinderilor 

sociale/ de inserție care vor să încadreze în muncă 

grupul țintă 

pers. 500 
         

150,000  

6 îndrumări*500 

pers.*50 lei  

Oferirea de cursuri de limba română la locul de 

muncă - nivel de bază adaptat specificului locului de 

muncă și ocupației, inclusiv la nivelul întreprinderilor 

sociale/ de inserție care vor să încadreze în muncă 

grupul țintă 

pers. 15,000 
      

6,000,000  

15.000 *  400 

lei/persoană 

(costurile cuprind 

un modul 40 ore 

nivel bază + un 

modul 40 ore limba 

română 

specifică ocupației, 

materiale de 

învățare (manual și 

caiet, materiale 

tipărite și materiale 

video),  asigurare 

infrastructură  

(online sau 

clasică, față în 

față). 
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Cursuri adresate grupului țintă privind 

antreprenoriatul în România 

Module: accesare de fonduri, oportunităţi de afaceri, 

elemente de interculturalitate, legislaţie și proceduri 

administrative, mediul de afaceri în România, 

dezvoltarea de materiale și resurse în limba 

ucraineană (info-packs, video-uri, materiale 

informative, instrumente digitale) 

pers. 5,000 
      

3,000,000  

5000 * 

600lei/persoană  

(costurile cuprind 

livrarea 

modulelor de 

curs, elaborarea 

info-pack-urilor, 

materiale tiparite 

și video, 

tutoriale, 

webinarii etc.),  

asigurare 

infrastructură 

(online sau 

clasică, față în 

față). 

Creşterea gradului de informare a cetăţenilor 

ucraineni privind accesul pe piaţa muncii 
    

    

2,839,000  
  

Elaborarea, tipărirea şi difuzarea de materiale 

informative, pliante, broșuri, flayere privind 

modalitatea de acces a cetăţenilor ucraineni pe piaţa 

muncii şi drepturile de care beneficiază în calitate de 

salariaţi – în limba română şi în ucraineană 

buc.   9,500  
           

19,000  

9.500 pliante*2 

lei/pliant 

Promovarea măsurilor furnizate de ANOFM, de 

întreprinderile sociale/de inserţie, ONG-uri, parteneri 

privați, în media, inclusiv prin spoturi publicitare, dar 

și în centrele de cazare, UAT-uri 

 spot 1 
      

2,820,000  

creație un spot 

TV si un spot 

radio-120.000 lei 

difuzare spoturi 

Tv și radio 

(difuzare spot tv 

5 apariții/zi*2 

posturi Tv*60 

zile*2.500 

lei=1.500.000 lei; 

difuzare spot 

radio 5 apariții *2 

posturi radio*60 

zile*2.000 

lei=1.200.000 lei 

Măsura 8:  Creșterea gradului de informare şi 

formare a angajatorilor români privind 

modalitatea de angajare a cetățenilor ucraineni 

    
       

758,000  
  

Elaborarea, tipărirea şi difuzarea de broşuri cu 

informaţii relevante privind modalitatea de angajare a 

cetăţenilor ucraineni, inclusiv procedura de 

completare în REVISAL – în limba română  

broșură 4000 
            

8,000  

4.000 pliante*2 

lei/pliant 
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Sesiuni de formare și suport pentru angajatorii 

interesaţi de forţa de muncă străină: legislaţie, 

proceduri administrative, managementul diversității la 

locul de muncă, integrarea și acompanierea la locul de 

muncă, elemente de interculturalitate. 

sesiuni 42 750,000 

2500 

reprezentanți 

angajatori (sector 

public şi privat) 

la nivel naţional, 

în următoarele 12 

luni cost/persoan

ă: estimat 

300lei/persoană 

(costurile cuprind 

livrarea 

modulelor de 

informare şi 

training, 

elaborarea info-

packurilor, 
materiale tipărite 

şi video, 

tutoriale, 

webinarii, 

networking şi 

suport la cerere 

etc.),  asigurare 

infrastructură (on

line sau  faţă în 

faţă). 

Măsura 9:  Inventarierea competenţelor şi 

calificărilor cetăţenilor ucraineni 
    0   

Inventarierea competenţelor şi calificărilor cetăţenilor 

ucraineni înregistraţi în baza de date a ANOFM la 

nivel judeţean/naţional - corelarea cu FEP 

pers 300 0   

Centralizare a disponibilului forţei de muncă 

reprezentată de cetăţeni ucraineni (pe sectoare & 

competenţe) la nivel național şi județean 

sit 1 0   

Total impact      
   

41,698,000   
  

Domeniul locuire 

Măsuri și activități 
Indicatori cantitativi 

estimativi 
Buget estimat 

   

Atribuirea locuințelor Număr locuințe 

atribuite 

1.500 lei / lună / apartament x 

169 ul = 253.500 lei/lună 

Activități:   

Atribuirea unităților locative Număr persoane 

strămutate din Ucraina, 

beneficiare de protecție 

9.971 locuri de cazare x 1.500 

lei/lună = 14.956.500 lei/lună 
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temporară în România 

cazate în unitățile 

locative 

Activități:   

Identificarea construcțiilor aflate în 

proprietatea autorităților publice centrale și 

locale ce pot face obiectul programului de la 

punctul 12.1. 

 1.000 ul x 60 mp x 800 euro= 

48.000.000 euro = 240.000.000 

lei 

Activități:   

Asigurarea unui buget adecvat pentru 

programul de locuințe de necesitate pentru 

completarea stocului (1.000 de locuințe la 

nivel național). 

Buget suplimentat 1000 ul x 60 mp x 800 euro= 

48.000.000 euro = 240.000.000 

lei 

Total impact    662.520.000 lei 

Domeniul educație 

Măsuri și activități Sursa de finanțare 
Indicatori cantitativi 

estimativi 

Acordarea de asistență 

psihopedagogică și consiliere, cu 

sprijinul persoanelor care pot facilita 

comunicarea, acolo unde este nevoie.  

Fonduri europene / Bugetul de Stat prin 

Bugetul Ministerului Educației în situația 

în care nu se pot deconta / Alte surse 

atrase 

Buget estimat: 234.000 lei (6.500 

lei/lunar) 

200 de cereri soluționate 

lunar 

Organizarea de cursuri de inițiere în 

limba română pentru elevi și adulți. 

Fonduri europene / Bugetul de Stat prin 

Bugetul Ministerului Educației în situația 

în care nu se pot deconta / Alte surse 

atrase 

Buget estimat: 

108.000.000 lei (36.000.000 lei anual, 

2.000 lei/cursant, curs de 6 orex36 

săptămâni) 

Cadrul normativ modificat 

și completat 

1.500 de participanți lunar 

Organizarea de cursuri intensive 

pentru învățarea limbii române, 

inclusiv în cadrul școlilor de vară. 

 

Fonduri europene / Bugetul de Stat prin 

Bugetul Ministerului Educației în situația 

în care nu se pot deconta / Alte surse 

atrase 

Buget estimat: 826.200 lei (2 cursuri/județ 

anual, 8100 lei/curs de 90 ore) 

 

Cadrul normativ modificat 

și completat/Procedură 

specifică elaborată 

Cursuri intensive/școli de 

vară organizate în cel 

puțin 17 județe (în care se 

înregistrează cel mai mare 

număr de cereri) 

Acordarea alocației de hrană și 
rechizite, îmbrăcăminte, 

încălțăminte. 

Fonduri europene / Bugetul de Stat prin 
Bugetul Ministerului Educației / Bugete 

APL în situația în care nu se pot deconta / 

Alte surse atrase 

Buget estimat:  cost/elev –  

16,6 * 20 * 8,7 (alocație hrană) + 844 

(cazarmament)=2888,4 + 844 = 3732.4 

lei/elev. 

500 * 3.732,4 = 1866200 lei lunar 

500 de cereri soluționate 
lunar 

 

Extinderea ofertei de studiu a limbii 

materne ucrainene și de școlarizare 

în limba maternă, în funcție de 

solicitări.  

Fonduri europene / Bugetul de Stat prin 

Bugetul Ministerului Educației în situația 

în care nu se pot deconta / Alte surse 

atrase 

Buget estimat: 49.920 mii lei 

50 de formațiuni de studiu 

anual 
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La 50 formațiuni de studiu rezultă 80 

cadre didactice plătite la plata cu ora 10 

luni*3 ani*65 lei brut/oră 

ME alocă locuri finanțate de la 

bugetul de stat pentru cetățenii 

ucraineni care doresc să-și continue 

studiile în instituții de învățământ 

superior de stat din România. 

24.667.500 lei pentru anul financiar 2022; 

98.670.000 lei 

Pentru anul financiar 2023 

 

Locuri alocate anual 

Acordarea unor subvenții pentru 

grupul țintă  cazat în spațiile 

instituțiilor de învățământ superior 

de 50 lei/zi pentru cazare și 20 lei/zi 

pentru masă, pentru o perioadă de 

până la 90 de zile. 

Luna Martie 2022  

Buget estimat: 1.817.100 

lei 

 

subvenții alocate lunar 

Organizarea de cursuri de învățare a 

limbii române. 

6.200 lei/cursant/28 săptămâni x 1000 

elevi estimați 

6.200.000 

cursuri organizate – 

Minimum 28 săptămâni 

Echivalarea perioadelor de studii 

pentru studenți 

100 lei/dosar echivalat 

X5.000 studenți estimați 

500.000 

cereri soluționate lunar 

Încurajarea universităților pentru 

organizarea activităților de consiliere 

și evaluare, informare de tip 

InfoPoint, programe de inducție 

(Orientation week), activități 

remediale, activități non-formale și 

de integrare în comunitatea 

universitară și în România, inclusiv 

implementarea unui sistem de tip 

buddy  

1500 lei/student x 1000( estimati ) 

 

1.500.000 

Participanți/lună  

Cazarea în spațiile universitare, 

acordată cu prioritate în sistemul de 

management al DSU față de alte 

categorii de membrii ai grupului 

țintă, pentru locurile declarate libere 

de către universități. 

2.430 lei/student cazat per an universitar 

X5.000 estimați 

12.150.000 

persoane beneficiare 

stabilite în funcție de 

disponibilul universităților  

Angajarea pe perioadă determinată a 

unor cadre didactice pensionate sau 

asociate și studenți, cunoscători ai 

limbii ucrainene, în UIP în care sunt 

înscriși, în calitate de audienți, 

copii/elevi ucraineni. 

Fonduri europene / Bugetul de Stat prin 

Bugetul Ministerului Educației în situația 

în care nu se pot deconta / Alte surse 

atrase 

Buget estimat: 11.700.000 lei (6500 

lei/cadru didactic/lună) 

 

50 de cadre didactice 

angajate lunar, pe perioada 

desfășurării activităților 

Implicarea cadrelor didactice / 

studenților care cunosc limba 

ucraineană în desfășurarea de 

activități educative în cadrul UIP, al 

palatelor și cluburilor copiilor.  

Fonduri europene / Bugetul de Stat prin 

Bugetul Ministerului Educației în situația 

în care nu se pot deconta / Alte surse 

atrase 

Buget estimat: 11.700.000 lei (6.500 

lei/cadru didactic/lună) 

50 de cadre 

didactice/studenți 

implicați lunar, pe 

perioada desfășurării 

activităților 

Formarea profesorilor pentru a preda 

cursul pregătitor intensiv de limba 

română pentru copiii ucraineni 

Fonduri europene / Bugetul de Stat prin 

Bugetul Ministerului Educației în situația 

în care nu se pot deconta / Alte surse 

atrase 

Buget estimat: 300.000 lei (1.000 

lei/cursant) 

100 de profesori formați 

anual 
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Formarea continuă a cadrelor 

didactice pentru susținerea  socio-

emoțională a copiilor/elevilor 

ucraineni și pentru comunicarea cu 

părinții acestora, pentru a facilita 

integrarea. 

Fonduri europene / Bugetul de Stat prin 

Bugetul Ministerului Educației în situația 

în care nu se pot deconta / Alte surse 

atrase 

Buget estimat: 1.800.000 lei (1.000 

lei/cursant) 

50 de cadre didactice 

formate lunar 

Recunoașterea de către CNRED, 

Centrul ENIC/NARIC a calificărilor 

de IS ale persoanelor din Ucraina 

care au dobândit o formă de protecție 

și care pot fi dovedite prin acte, 

inclusiv a calificărilor de nivel 

licență, master, doctorat, care pot 

conduce la exercitarea profesiei de 

cadru didactic.  

Fonduri europene / Bugetul de Stat prin 

Bugetul Ministerului Educației în situația 

în care nu se pot deconta / Alte surse 

atrase 

Buget estimat: 180.000 lei (100 

lei/dosar = 5.000 lei/lunar ) 

50 de cereri soluționate 

lunar 

 

Colaborarea cu autoritățile locale în 
sensul punerii la dispoziție, în 

măsura resurselor disponibile, de 

spații și sprijin logistic copiilor care 

vor să urmeze cursurile în sistemul 

ucrainean sau vor să participe la alte 

activități de învățare, pe baza 

bunelor practici dezvoltate deja.   

Fonduri europene / Bugetul de Stat prin 
Bugetul Ministerului Educației / Bugete 

APL în situația în care nu se pot deconta / 

Alte surse atrase 

Buget estimat:  Aproximativ 20 de spații 

identificate lunar 

Pentru 50 elevi *150lei/luna *3 

ani=270.000 lei pentru 1 locație  cazare + 

masă   

Aproximativ 20 de spații 
identificate lunar 

Maparea antepreșcolarilor, 

preșcolarilor și a elevilor, atât a celor 

înregistrați, cât și a celor 

neînregistrați, pentru monitorizarea 

situației copiilor  

Fonduri europene / Bugetul de Stat prin 

Bugetul Ministerului Educației în situația 

în care nu se pot deconta / Alte surse 

atrase 

Buget estimat:  100.000 lei 

Bază de date dezvoltată 

Total impact  148,799.200 

Domeniul copii și tineri 

Măsuri și activități 
Sursa de 

finanțare 

Indicatori 

cantitativi estimativi 
Termene 

Traducerea în limbile ucraineană și 

rusă a ghidului de utilizare în 

siguranță a internetului de către copii, 

adaptat la diferite niveluri de vârstă. 

Fonduri europene 

/ Bugetul de Stat 

prin Bugetul 

MFTES în 

situația în care nu 

se pot deconta / 

Alte surse atrase 

14.112 lei  

Ghid de utilizare în 

siguranță a 

internetului tradus în 

limbile ucraineană și 

rusă 

2 luni 

Asigurarea de terminale IT mobile 

(telefoane sau tablete) necesare 

operaționalizării aplicației prevăzută 

la activitatea 3.4. 

Fonduri europene 

/ Bugetul de Stat 

prin Bugetul 

MFTES în 

situația în care nu 

se pot deconta / 

Alte surse atrase 

150.000 lei 

300 terminale 

achiziționate 

2 luni 

Activitatea 3.6. Formarea  

reprezentanților  desemnați care 
susțin drepturile copiilor neînsoţiți, 

cetăţeni străini sau apatrizi, inclusiv 

cei care solicită azil sau beneficiază 

Fonduri europene 

/ Bugetul de Stat 
prin Bugetul 

MFTES în 

situația în care nu 

150 de persoane 

formate 

3 luni 
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de protecţie internaţională în 

România, în condiţiile Legii 

nr.122/2006, cu modificările și 

completările ulterioare.  

se pot deconta / 

Alte surse atrase 

240.624 lei 

 

 

Activități    

Extinderea capacității serviciilor de 

tip familial în vederea preluării 

copiilor din Ucraina neînsoțiți. 

Fonduri europene 

/ Bugetul de Stat 

prin Bugetul 

MFTES în 

situația în care nu 

se pot deconta / 

Alte surse atrase 

8.516.235 lei/ an 

200 de asistenți 

maternali 

Pe perioada implementării 

planului de măsuri, dacă se 

impune 

Extinderea capacității serviciilor de 

îngrijire de zi existente (centre de zi, 

centre de recuperare, centre de 

consiliere) și, după caz, înființarea de 

servicii noi în unitățile administrativ 

teritoriale în care cererea de servicii 

depășește capacitatea celor existente. 

Fonduri europene 

/ Bugetul de Stat 

prin Bugetul 

MFTES în 

situația în care nu 

se pot deconta / 

Alte surse atrase 

10.695.000 lei/an 

500 de copii 

ucraineni 

Pe perioada implementării 

planului de măsuri 

Formarea profesioniștilor din 

domeniul protecției drepturilor 

copilului care lucrează cu copiii 

strămutați din Ucraina. 

Fonduri europene 

/ Bugetul de Stat 

prin Bugetul 

MFTES în 

situația în care nu 

se pot deconta / 

Alte surse atrase 

288.624 lei 

200 persoane formate 2 luni 

Activități    

Angajarea de personal specializat în 

cadrul centrelor de tineret, care să 

furnizeze servicii de consiliere 

psihologică, informare și consiliere, 

consultanță juridică, consiliere 

vocațională, consiliere în carieră etc. 

grupului țintă 

Fonduri europene 

/ Bugetul de Stat 

prin Bugetul 

MFTES în 

situația în care nu 

se pot deconta / 

Alte surse atrase 

2.798.174 lei/ an 

50 de persoane 

angajate 

 

Pe perioada de 

implementare a planului de 

măsuri 

Formarea profesioniștilor din 

domeniul tineretului care lucrează cu 

tinerii din grupul țintă  

Fonduri europene 

/ Bugetul de Stat 

prin Bugetul 

MFTES în 
situația în care nu 

se pot deconta / 

Alte surse atrase 

192.624 lei 

100 de persoane 

formate 

 

Pe perioada de 

implementare a planului de 

măsuri 

Extinderea capacității centrelor de 

tineret din județele de graniță și din 

orașele mari, prin recompartimentare, 

dotare în vederea oferirii de servicii 

tinerilor ucraineni (zugrăvit, 

schimbare de mobilier, dotare cu 

echipamente, compartimentare spații 

în funcție de serviciile oferite). 

Fonduri europene 

/ Bugetul de Stat 

prin Bugetul 

MFTES în 

situația în care nu 

se pot deconta / 

Alte surse atrase 

600.000 lei 

Centre de tineret cu 

capacitate extinsă în 

județele de graniță 

Pe perioada de 

implementare a planului de 

măsuri 
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Organizarea de tabere de vară pentru 

tinerii din grupul țintă în cadrul 

centrelor de agrement și în bazele 

turistice. 

Fonduri europene 

/ Bugetul de Stat 

prin Bugetul 

MFTES în 

situația în care nu 

se pot deconta / 

Alte surse atrase 

37.500 lei/an 

Tabere organizate Pe perioada de 

implementare a planului de 

măsuri 

Extinderea facilităților de petrecere a 

timpului liber în cadrul centrelor de 

agrement / bazelor turistice  prin 

dotarea   suplimentară a acestora. 

Fonduri europene 

/ Bugetul de Stat 

prin Bugetul 

MFTES în 

situația în care nu 

se pot deconta / 

Alte surse atrase 

37.500 lei/an 

Centre de 

agrement/baze 

turistice dotate 

suplimentar 

Pe perioada de 

implementare a planului de 

măsuri 

Activități    

Înființarea de centre de tineret, 

inclusiv centre mobile, cu precădere 

în județele în care acestea nu există. 

Fonduri europene 

/ Bugetul de Stat 

prin Bugetul 

MFTES în 

situația în care nu 

se pot deconta / 

Alte surse atrase 

675.000 lei 

Centre de tineret 

înființate în toate 

județele 

Pe perioada de 

implementare a planului de 

măsuri 

Total impact  24.245.393  

Domeniul sănătate 

Măsuri și activități Sursa de finanțare Indicatori cantitativi estimativi 

Realizarea triajului epidemiologic  în 

taberele cu persoane dislocate din Ucraina 

în vederea depistării bolilor transmisibile 

acute 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

deconta / Alte surse 

atrase 

18.000.000 lei 

Raport zilnic numeric de către DSP către 

INSP, centralizarea acestora și trimitere 

către MS (număr persoane bolnave 

identificate/zi în taberele cu persoane 

dislocate din Ucraina) 

 

Depistarea bolilor transmisibile  legate de 

afluxul de persoane din Ucraina prin 

sistemul de supraveghere de tip sindromic  

instituit atât în taberele cu persoane 

dislocate din Ucraina, cât și la nivelul 

întregii populații.       

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

deconta / Alte surse 

atrase 

3.000.000 lei 

Raport nominal conform Ord. MS 883/2007 

(nume/număr persoane bolnave 

identificate/zi) 

Vaccinarea/recuperarea la vaccinare a 

copiilor ucraineni se face conform 

Programului Național de Vaccinare din 

România 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

deconta / Alte surse 

atrase 

900.000 lei 

Raportare numerică săptămânală a 

vaccinărilor la copiii ucraineni de către DSP 

către INSP, centralizarea acestora și 

trimitere către MS 

Evidența vaccinărilor se va face în Registrul 

electronic Național de Vaccinare (RENV) 

sau în evidențe separate, cu eliberarea 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

Raport RENV privind situația vaccinărilor 

(număr de persoane vaccinate pe tip de 

vaccin din PNV) 
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documentelor care atestă efectuarea 

vaccinărilor. 

deconta / Alte surse 

atrase 

30.000 lei 

Vaccinarea cu vaccinuri opționale, a 

copiilor și a adulților ucraineni (antigripală, 

împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2, 

altele). 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

deconta / Alte surse 

atrase 

900.000 lei 

Număr de persoane vaccinate pe tip de 

vaccin opțional 

Întărirea supravegherii de mediu în 

contextul existenței riscului de import 

pentru boli care nu mai sunt notificate în 

România (supravegherea existenței virusului 

poliomielitic în ape uzate). 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

deconta / Alte surse 

atrase 
5.350.000 lei 

Număr probe testate (290 probe în anul 

2022) 

Informare și educare pentru sănătate în 

rândul persoanelor strămutate din Ucraina, 

beneficiare de protecție temporară în 

România, inclusiv acțiuni de creștere a 

acceptării la vaccinare. 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

deconta / Alte surse 

atrase 

75.000 lei 

Număr materiale informative tipărite (10.000) 

Număr materiale informative diseminate 

(10.000) 

 Număr acțiuni educare informare (500) 

Informare și educare pentru comportamente 

sănătoase: alăptare, nutriția copilului în 

rândul grupului țintă. 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

deconta / Alte surse 

atrase 

18.000 lei 

Număr materiale informative tipărite (3.000) 

Număr materiale informative 

diseminate(3.000) 

Intensificarea activităților de informare și 

educare și în rândul populației autohtone, 

mai ales din județele de graniță, în sensul 

creșterii acceptării vaccinării. 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

deconta / Alte surse 

atrase 

7.500 lei 

Număr materiale informative tipărite (1.000) 

Număr materiale informative diseminate 

(1.000) 

 Număr acțiuni educare informare (50) 

Intensificarea acțiunilor de informare a 

grupului țintă cu privire la serviciile de 

sănătate disponibile:  

1. Producerea și distribuirea broșurilor și 

pliantelor cu informații privind serviciile de 

sănătate (lista serviciilor de sănătate (de 

urgență, pachete de asistență medicală 

primară și boli prevenibile prin vaccin) 

dincolo de punctele de trecere a frontierei și 

din județele de graniță  

2. Producerea și distribuirea unui carnet de 

sănătate multilingv cu istoricul personal 

care să fie utilizat în România, dar și în alte 

țări, fie digital/hârtie, ambele. 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

deconta / Alte surse 

atrase 

120.000 lei 

Număr de broșuri/ pliante tipărite (10.000) 

Număr de broșuri/ pliante diseminate 

(10.000) 

Număr de carnete tipărite (10.000) 

Număr de carnete diseminate (10.000) 

 

Identificarea barierelor și obstacolelor de 
accesare a serviciilor de sănătate 

disponibile, inclusiv vaccinarea, în rândul 

grupului țintă; identificarea rapidă a 

Fonduri europene / 
Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

- 
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nevoilor de sănătate neacoperite în rândul 

grupului țintă, inclusiv persoane LGBTIQ. 

deconta / Alte surse 

atrase 

300.000 lei 

Screening la internare pentru portajul de 

germeni multidrog rezistenți (MDRO) a 

pacienților transferați din Ucraina. 

30.000 lei Număr pacienți testați (1.000) 

Website standardizat (vizibil si pe fiecare 

web DSP) cu servicii de sănătate (vaccinare, 

unde etc.) și medicale disponibile (de la 

cabinete MF la spitale urgențe / acuți / 

cronici / infecțioase) la maternități și 

dispensare TB, pliante. 

215.000 lei Număr rapoarte 

Infografice simple/trasee pacienți pe 

categorii (prevenție, cronici, infecțioase, 

etc.) 

300.000 lei Tiparit 

Online 

(Video) 

Asigurarea fondurilor necesare pentru 

acoperirea costurilor serviciilor medicale. 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS / 

FNUASS în situația în 

care nu se pot deconta 

/ Alte surse atrase 

 

Din cele aproximativ 

600.000 de persoane 

care au intrat pe 

teritoriul României 

urmare a conflictului 

armat din Ucraina, un 

număr de 2438 au 

accesat serviciile 

medicale, 

dispozitivele medicale 

și medicamentele 

acordate în sistemul 

asigurărilor sociale de 

sănătate. În 

consecință, acordarea 

acestor drepturi s-a 

realizat cu încadrare 

în bugetul FNUASS 

aprobat pentru anul 
2022 prin Legea 

bugetului de stat nr. 

317/2021. 

 

Estimare pentru 3 ani 

de implementare a 

planului de acțiuni 

 

28.080.000 

Rectificarea Legii bugetului de stat sau 

Fondul de Rezervă la dispoziția Guvernului 

Traseul pacientului cu afecțiuni acute sau 

cronice (site dedicat în limba ucraineană cu 

furnizorii de servicii medicale, în special 

pentru tratamentul patologiilor cronice/rețea 

de navigatori – corelare cu FEP. 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

deconta / Alte surse 

atrase 

Platformă (website) cu functionalități utile 

(căutare/filtrare, distribuire) cu ghiduri info, 

date contact servicii medicale, materiale 

adiționale  
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500.000 lei 

Eliminarea barierelor de comunicare în 

relația medic-pacient - creșterea capacității 

personalului medical de comunicare 

interpersonală cu pacienții, inclusiv în 

privința practicilor nediscriminatorii. 

3.000.000 lei Materiale suport pentru informare, educare, 

prevenție, traininguri (tipar, online, video). 

 

Asigurarea serviciilor medicale de urgență Buget de stat 

33.684.000 

 

Număr de beneficiari 

Depistare tulburări mintale în cadrul 

grupului țintă  

Buget de stat 

ONG 

500.000 lei 

Număr de beneficiari 

Prevenire cronicizarea tulburărilor acute de 

stres, focus depresie (atenție deosebită la  

persoane vulnerabile copii, tineri, persoane 

cu premorbidități, persoane LGBTIQ+). 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

deconta / Alte surse 

atrase 

500.000 lei 

Număr de beneficiari 

Suport psihoemoțional, psiho-social - 

gestionarea situației de criza și stabilizare, 

inclusiv pentru persoane LGBTIQ+ 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

deconta / Alte surse 

atrase 

500.000 lei 

Număr de beneficiari  

Activități:   

Angajarea pe durata conflictului a unor 

mediatori de sănătate ucraineni care să facă 

legătura între persoanele strămutate din 

Ucraina, beneficiare de protecție temporară 

în România și autorități pentru ca măsurile 

introduse să răspundă nevoilor reale ale 

acestora. 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

deconta / Alte surse 

atrase 

3.000.000 lei 

Număr de mediatoare angajate 

Identificarea în județe (prioritate frontiera 

cu Ucraina și centre pentru persoane 

strămutate) de  personal medical (medici, 

asistenți) și psihologi din rândul persoanelor 

strămutate din Ucraina, beneficiare de 

protecție temporară în România. Pot fi 

angajați în prima etapă, nu ca personal 
medical, ci navigatori medicali, personal de 

sprijin pentru comunicarea (a) medic-

pacient/persoană dislocată din Ucraina; (b) 

comunicarea informațiilor către familiile 

persoanelor dislocate din Ucraina internate 

când solicită informații în spitale, la DSP, la 

dispeceratul unic pentru asistență medicală. 

3.000.000 lei Număr de personal medical angajat 

 

ICAR - Centru de resurse și servicii de 

sănătate pentru migrați (creat prin EEA 

grants, contract RO2013_C4_021): 

Reactivarea centrului, colaborare 

intersectorială intervenție medico-psiho-

socială, facilitarea accesului la programele de 

prevenție și tratament. 

1.000.000 lei Număr beneficiari 
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Instruire interpreți/mediatori culturali în 

domeniul medical/psihologic. 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

deconta / Alte surse 

atrase 

500.000 lei 

Curs de instruire 

Număr  participanți 

Training pentru medicii de familie 

„Particularitățile lucrului cu interpreții în 

acordarea asistenței medicale pentru migrați" 

cu acordarea de credite EMC. 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

deconta / Alte surse 

atrase 

500.000 lei 

Curs de instruire 

Număr participanți 

Training pentru psihologi „Particularitățile 

lucrului cu interpreții în acordarea asistenței 
medicale pentru migranți" cu acordarea de 

credite CP. 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 
Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

deconta / Alte surse 

atrase 

500.000 lei 

Curs de instruire 

Număr participanți 

Dezvoltarea competențelor lucrătorilor din 

prima linie (poliția de frontieră, ONG-uri, 

autorități locale și navigatori medicali) în 

primirea și gestionarea situațiilor de traumă 

în rândul grupului țintă  (abordare centrată 

pe traumă - trauma-informed approach). 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

deconta / Alte surse 

atrase 

500.000 lei 

Curs de instruire 

Număr participanți 

Materiale suport pentru informare, educare, 

prevenție, traininguri (tipar, online, video). 

Activități:   

Platformă digitală de informare și 

vizualizare date relevante din domeniul 

sănătății pentru integrarea grupului țintă. 

În funcție de datele colectate se vor stabili 

tipul de vizualizare / afișare și alte 

funcționalități (căutare, filtrare, descărcare, 

distribuire etc.) 

 

 

 

 

 

 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

deconta / Alte surse 

atrase 

Dezvoltare 

496.000 lei 

Mentenanță (3 ani) 

495.000 lei 

Platformă digitală de vizualizare date  

Platformă unitară de informare/comunicare 

(website) cu ghiduri informative, campanii 

naționale/locale, date contact și localizare 

servicii medicale, alte  materiale adiționale. 

Să fie ușor de utilizat, accesat, pe înțelesul 

tuturor, adaptabilă oricărui dispozitiv de 

afișare (telefon mobil, tv, tabletă), să aibă 

funcționalități utile (căutare/filtrare, 

distribuire etc.) 

Fonduri europene / 

Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

deconta / Alte surse 

atrase 

Dezvoltare 

250.000 lei 

Mentenanță (3 ani) 

495.000 lei 

Platformă unitară de informare/comunicare 

(website)  

Creare, validare și actualizare diagrame / 
scheme logice de fluxuri si procese de 

lucru/operaționale. 

Oferă o imagine clară de ansamblu și un 

Fonduri europene / 
Bugetul de Stat prin 

Bugetul MS în situația 

în care nu se pot 

Diagrame - mapare fluxuri și procese de 
lucru (identificare nevoi, obstacole, 

determinare grup țintă, entități responsabile) 
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sistem structurat/organizat care poate fi 

derivat pe nevoile grupului țintă și ale celor 

care oferă ajutor, dar și pe interacțiunea 

dintre entități (instituții – ONG-uri locale - 

organizații internaționale). 

 

deconta / Alte surse 

atrase 

 

250.000 lei 

Crearea profesionistă (comunicare vizuală) 

de materiale de informare, declinate în 

diferite formate (tipar, video, online) pentru 

grupuri țintă specifice, cu mesaj adaptat 

corespunzător. 

720.000 lei Materiale suport pentru informare, educare, 

prevenție, traininguri (tipar, online, video) 

Total impact  88.335.500 

Domeniul persoane vulnerabile 

Măsuri și activități 
Indicatori cantitativi 

estimativi 
Buget estimat 

Dezvoltarea capacității de management a 

furnizorilor publici si privați de servicii 

sociale 

  

Activități:   

Finanțarea activităților de management și 

logistică a furnizorilor publici și privați de 

servicii sociale pentru gestionarea 

activităților și resurselor materiale, umane și 

financiare destinate grupului țintă, inclusiv 

pentru dezvoltarea procedurilor specifice, 

pentru evaluare, monitorizare și raportare, 

pentru asigurarea mobilității etc. 

Număr specialiști 

angajați în Suceava, 

Bihor, Maramureș, Iași, 

Galați, 6 sectoare din 

București 

1 persoana x 11 (5 județe+6 

sectoare) x 6.172 LEI/LUNĂ 

(salariul brut) X minimum 12 luni = 

814.704 lei 

Facilitarea accesului la servicii sociale 

Activități: 

  

Formarea resurselor umane specializate 

(asistent social sau alt personal de 

specialitate) din cadrul furnizorilor publici 

și privați de servicii sociale care furnizează 

servicii s în care sunt beneficiari din grupul 

țintă 

 

10 cicluri formare Total 10 cicluri de formare cu 

cheltuieli neprevăzute pentru 2.000 

persoane = (12.900 euro + 1.100 

EURO) x 10 = 14.000 EURO x 10 = 

700.000 lei 

   

Extinderea capacității serviciilor de 

îngrijire de zi existente adresate 

persoanelor vârstnice și persoanelor cu 

dizabilități (centre de zi pentru persoane 

vârstnice, centre de zi pentru persoane 

cu dizabilități) și, după caz, înființarea 

de servicii noi în unitățile administrativ 

teritoriale în care cererea de servicii 

depășește capacitatea celor existente. 

500   persoane cu 

dizabilități și persoane 

vârstnice dependente 

provenite din Ucraina 

500x25.439=12.719.500/an 

Finanțarea unor activități specifice de 

interes general, cu caracter permanent, 

ale ONG  prevăzute la art.98 din Legea 
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nr.448/2006 pentru gestionarea 

activităților, resurselor materiale  și 

umane destinate grupului țintă, inclusiv 

pentru dezvoltarea procedurilor 

specifice, pentru evaluare, monitorizare, 

raportare, pentru asigurarea mobilității, 

comunicare etc 
Total impact:     

 
 

Măsuri și activități 

Indicatori 

cantitativi 

estimativi 

 

Buget estimat 

STS Activități: Anul curent 
  

Următorii patru 
ani 

Media pe  
5 ani 

Operaționalizarea unui număr 

unic pentru informații de bază 

în domeniul sănătății, 

educației, ocupării, locuirii, 

persoanelor vulnerabile și 

copiilor, destinat persoanelor 

strămutate din Ucraina, 

beneficiare de protecție 

temporară în România 

778.600 346.600  x 4 433.000 

Total impact:    1,211,600 

  

lei 

 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

5.1 Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

- Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, se modifică și se 

completează; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență 

umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, 

proveniți din zona conflictului armat din Ucraina se modifică și se completează.  

5.2 Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice 

 

5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce 

transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE): 

 

5.3.1 Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

 

5.3.2 Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 
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5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene 

 

5.5 Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente 

asumate 

 

5.6. Alte informații 

 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

6.1 Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative 

Sunt aplicabile prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, cu modificările ulterioare. 

- procedură de urgență  

6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de 

cercetare și alte organisme implicate  

Organizațiile neguvernamentale au participat la sesiunile de lucru ale grupurilor constituite la 

nivelul ministerelor în baza unui apel liber de desemnare a delegaților societății civile. 

6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale  

Au fost consultate structurile asociative ale autorităților locale și s-a colectat feed-back de la 

instituțiile cu atribuții în domeniu.  

6.4 Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite 

prin acte normative  

6.5 Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Prezentul proiect de act normativ urmează a fi avizat de Consiliul Economic și Social și Consiliul 

Legislativ.  

6.6 Alte informații 

Mecanismul de elaborare a Planului de măsuri a presupus consultări interinstituționale în 

contextul celor șase grupuri de lucru organizate la nivelul Ministerului Sănătății, Ministerului 

Educației, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse cu reprezentanți ai 

organizațiilor neguvernamentale și interguvernamentale, experți din ministere și organizații 

internaționale. 

Procesul este coordonat de către Consilierul de stat responsabil de coordonarea strategică a 

asistenței umanitare din cadrul Cancelariei Prim- Ministrului. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 
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7.1 Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 

 

7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

 

7.3. Alte informaţii 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri privind  implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ  

 

8.1 Măsurile de punere în aplicare a actului normativ  

 

 

8. 2  Alte informaţii 
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Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Ordonanță de urgență a Guvernului privind 

implementarea Planului național de măsuri destinat măsurilor de protecție și incluziune a 

persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative, pe care o supunem Guvernului spre adoptare.  

 
Șeful Cancelariei Prim-Ministrului 

 

MIRCEA ABRUDEAN 

Secretarul General al Guvernului 

 

MARIAN NEACȘU 

 
 

Ministrul Afacerilor Interne 

 

LUCIAN NICOLAE BODE 

 

 

Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității 

de Șanse 

 

GABRIELA FIREA  

 

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice Și 

Administrației  

 

CSEKE ATTILA-ZOLTÁN 

 

 

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale 

 

MARIUS-CONSTANTIN BUDĂI 

Ministrul Educației  

 

SORIN-MIHAI CÎMPEANU 

 

 

Ministrul Sănătății 

 

ALEXANDRU RAFILA 

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 

 

ADELA COJAN 

 

Avizăm: 

 

Viceprim-ministru 

 

KELEMEN HUNOR 

 

 

Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale 

 

IONEL - SORIN BĂLAN 

 

 

Ministrul Finanțelor 

 

ADRIAN CÂCIU 

 

 

Ministrul Investițiilor și Proiectelor 

Europene 

 

MARCEL – IOAN BOLOȘ 

 

 

Ministrul Apărării Naționale 

 

VASILE DÎNCU 

 

Ministrul Justiției 

 

MARIAN – CĂTĂLIN PREDOIU 



 
G U V E R N U L   R O M Â N I E I 

 

ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ 

privind implementarea Planului național de măsuri cu privire la protecția și 

incluziunea a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție 

temporară în România, precum și pentru modificarea și completarea unor 

acte normative 

 

Având în vedere faptul că războiul din Ucraina a generat un flux important de 

persoane strămutate care au intrat pe teritoriul țării noastre, fiind în nevoie de 

asistență umanitară, Guvernul României a stabilit o structură coerentă de luare a 

deciziilor și coordonare pentru a permite instituțiilor cu diferite atribuții ținând de 

aplicarea legii și organizare a protecției civile să planifice, coordoneze și să 

interacționeze în mod eficient, ca răspuns la criza umanitară a refugiaților, 

Răspunsul României la criza refugiaților este structurat pe două niveluri de 

intervenție: răspunsul primar destinat asistenței de urgență și răspunsul secundar 

destinat măsurilor de protecție pe termen mediu și lung, 

Răspunsul primar reprezintă, practic, reacția și intervenția urgentă asigurate 

de România pentru refugiații nou sosiți din Ucraina. Răspunsul secundar, de 

protecție, este un mecanism dezvoltat pentru a asigura măsurile de protecție și 

incluziune pe termen mediu și lung pentru refugiații ucraineni care aleg să locuiască 

în România,  

În considerarea faptului că efectele strămutării persoanelor ucrainene pe 

teritoriul țării noastre produc consecințe obiective imediate, dar și pe termen mediu 

și lung asupra acestor categorii vulnerabile, se impune cu necesitate adoptarea, în 

regim de urgență, a unor măsuri cu caracter excepțional în domeniul sănătății, 

educației, ocupării, locuirii, al persoanelor vulnerabile și al copiilor și tinerilor pentru 

a facilita incluziunea acestora în dinamica socială națională, 

Ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter 

excepțional, de natură să creeze cadrul necesar pentru facilitarea incluziunii 

persoanelor strămutate din Ucraina în domeniile sociale cheie precum sănătatea, 

educația, ocuparea, locuirea, persoane vulnerabile și copii este de natură să producă 

grave prejudicii cu efecte pe termen lung, uneori chiar iremediabile, deopotrivă 



asupra persoanelor strămutate din Ucraina și a familiilor acestora, dar și asupra 

populației naționale;  

Având în atenție faptul că aceste elemente vizează un interes public și 

constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, care 

impune adoptarea de măsuri imediate, pe calea ordonanței de urgență, având ca 

obiect stabilirea mijloacelor și procedurilor necesare pentru garantarea siguranței 

personale, sociale și economice a populației, precum și amenajarea legislativă a unor 

măsuri suplimentare de protecție socială în contextul crizei umanitare a persoanelor 

strămutate din Ucraina,  

 

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI adoptă prezenta ordonanță de urgență: 

 

CAPITOLUL I 

SECȚIUNEA – 1 - Dispoziții Generale 

 

Art. 1 - (1) În scopul asigurării cadrului optim de protecție pentru persoanele 

strămutate din Ucraina, se aprobă Planul național de măsuri cu privire la  protecția 

și incluziunea a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție 

temporară în România, denumit în continuare Planul de măsuri, prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. 

(2) Măsurile de sprijin cuprinse în Planul de măsuri vizează asigurarea unui 

pachet integrat de măsuri de protecție în domeniul sănătății, educației, ocupării, 

locuirii, al persoanelor vulnerabile și al copiilor și tinerilor. 

(3) Planul de măsuri se implementează pe durata valabilității măsurii de 

protecție temporară instituită prin Decizia Consiliului (UE) 382/2022, cu 

posibilitatea prelungirii acesteia în conformitate cu Deciziile ulterioare ale 

Consiliului.  

 

SECȚIUNEA a – 2 – a Definiții 

 

Art. 2 - În sensul prezentei ordonanțe, prin termenul de persoane strămutate 

din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, se înțelege beneficiarul 

de statut de protecție temporară conform prevederilor Hotărârii Guvernului  

nr.367/2022 privind stabilirea unor condiții de asigurare a protecției temporare, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

străinilor; 

https://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-romaniei-republicata-in-2003?pid=43226770&d=2020-04-12#p-43226770


 

SECȚIUNEA a – 3 – a Domeniile de intervenție și măsurile Planului de 

măsuri 

 

Art. 3 - Domeniile de intervenție și măsurile Planului de măsuri: 

(1) Domeniul transversal: 

a) Facilitarea accesului la informații oficiale pentru persoanele strămutate din 

Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România cu privire la drepturile, 

obligațiile și facilitățile puse la dispoziție; 

b) Prevenirea riscurilor de abuz și exploatare a persoanelor strămutate din 

Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România; 

 (2) Domeniul ocupare: 

a) Facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor strămutate din Ucraina, 

beneficiare de protecție temporară în România; 

b) Întărirea capacității administrative a serviciului public de ocupare pentru 

sprijinirea integrării pe piața muncii a persoanelor strămutate din Ucraina, 

beneficiare de protecție temporară în România; 

c) Măsuri pro-active pentru integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, 

beneficiare de protecție temporară în România; 

d) Creșterea gradului de informare a cetățenilor ucraineni privind accesul pe 

piața muncii; 

e) Creșterea gradului de informare și formare a angajatorilor români privind 

modalitatea de angajare a cetățenilor ucraineni; 

f) Inventarierea competențelor și calificărilor cetățenilor ucraineni; 

(3) Domeniul locuire: 

a) Asigurarea accesului la locuințele nealocate, construite de Agenția 

Națională pentru Locuințe sau prin Programul de construcții sociale și de necesitate; 

b) Asigurarea accesului la locuințele nealocate, aflate în proprietatea 

autorităților administrației publice locale, a structurilor de cazare aflate în 

proprietatea autorităților publice centrale și a unităților locative private disponibile; 

c) Reabilitarea și/sau renovare construcțiilor neutilizate, aflate în proprietatea 

autorităților administrației publice locale, în care pot fi cazate persoanele strămutate 

din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România; 

d) Construirea de locuințe de necesitate; 

(4) Domeniul educație: 

a) Continuarea studiilor pentru copiii și studenții ucraineni; 

b) Asigurarea resursei umane necesare, cadre didactice române și ucrainene; 



c) Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de predare-învățare-

evaluare; 

d) Îmbunătățirea dialogului într-un cadru de politici solid în vederea sprijinirii 

procesului de învățare pentru copiii și studenții din Ucraina; 

e) Digitalizare și informare; 

(5) Domeniul sănătate: 

a) Includerea în programele naționale de sănătate publică ce au drept scop 

prevenirea, supravegherea și controlul bolilor transmisibile, în situațiile de risc 

epidemiologic a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție 

temporară în România; 

b) Acordarea serviciilor medicale, materialelor sanitare, a medicamentelor și 

dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România; 

c) Integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție 

temporară în România, în cadrul sistemului de sănătate; 

d) Digitalizare și informare; 

(6) Domeniul copii și tineret: 

a) Protejarea copiilor din Ucraina împotriva abuzului, neglijării, exploatării și 

a oricăror forme de violență; 

b) Participarea copiilor ucraineni este integrată în măsurile de răspuns;  

c) Înregistrarea copiilor din Ucraina în sistemul național de protecție a 

copilului și asigurarea accesului la servicii esențiale de protecție a copilului, inclusiv 

servicii de monitorizare și reunificare a familiei; 

d) Asigurarea sprijinului personalizat pentru copiii din Ucraina cu nevoi 

speciale; 

e) Protejarea interesului superior al copiilor din Ucraina prin soluții durabile; 

f) Dezvoltarea competențelor profesioniștilor din sistemul de protecție a 

copilului; 

g) Extinderea activităților desfășurate în cadrul centrelor de tineret existente; 

h) Dezvoltarea rețelei naționale de Centre de tineret, inclusiv centre mobile; 

(7) Domeniul persoane vulnerabile: 

a) Identificarea nevoilor persoanelor vulnerabile, strămutate din Ucraina, 

beneficiare de protecție temporară în România, a resurselor umane și materiale 

existente la nivel național și corelarea cu nevoile acestora; 

b) Informarea persoanei vulnerabile strămutate din Ucraina, beneficiare de 

protecție temporară în România, cu privire la drepturile de asistență socială, servicii 

sociale și beneficii de asistență socială; 



c) Informarea autorităților administrației publice locale asupra procedurilor de 

lucru în vederea creșterii capacității și urgentării reacției de răspuns în gestionarea 

răspunsului și intervenției cu privire la persoanele vulnerabile strămutate din 

Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;  

d) Simplificarea și adaptarea actelor normative în vederea facilitării accesului 

persoanelor vulnerabile la servicii sociale și beneficii de asistență socială; 

e) Facilitarea accesului la servicii sociale; 

f) Dezvoltarea capacității de management a furnizorilor publici și privați de 

servicii sociale; 

 

Art. 4 - Activitățile subscrise fiecărei măsuri aferente celor șapte domenii de 

intervenție, transversal, sănătate, educație, ocupare, locuire, persoane vulnerabile, 

copii și tineri, se implementează de către autoritățile administrației publice centrale 

și/sau locale desemnate conform Planului de măsuri.  

 

Art. 5 – Implementarea măsurii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) se realizează 

după cum urmează: 

(1) În scopul informării corecte în domeniul sănătății, educației, ocupării, 

locuirii, persoanelor vulnerabile al copiilor și tinerilor destinat persoanelor 

strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România: 

a) Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția Departamentului 

pentru Responsabilitate Socială și Grupuri Vulnerabile, prin Secretariatul General al 

Guvernului, o soluție tehnică pentru preluarea centralizată, la un număr unic, și 

gestionarea, prin intermediul unei aplicații de management, a apelurilor cetățenilor 

și persoanelor strămutate din Ucraina în vederea  solicitării de informații de bază în 

domeniul sănătății, educației, ocupării, locuirii, persoanelor vulnerabile; 

b) Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale asigură preluarea apelurilor transferate prin intermediul 

numărului unic prevăzut la lit. a), prin personal propriu sau, după caz, prin personal 

al instituțiilor aflate în subordinea sau coordonarea acestora;  

c) Pentru domeniul copiilor și al tinerilor se utilizează infrastructura tehnică a 

numărului unic pentru copii 119 și operatorii existenți la nivelul Direcțiilor Generale 

de Asistență Socială și Protecție a Copilului; 

d) Pentru domeniul locuire se utilizează platforma informatică gestionată de 

Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

prin Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției;  

e) Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale desemnează la nivelul structurilor subordonate stabilite în Planul de măsuri 



specialiștii care răspund la apelurile înregistrate la numărul unic, conform 

competențelor; 

f) Ministerul Sănătății, Ministerului Educației, Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 

elaborează proceduri interne de gestionare a apelurilor de la persoanele strămutate 

din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România și asigură formarea 

personalului; 

g) Autoritățile administrației publice centrale asigură operatorii care preiau 

apelurile transferate prin intermediul numărului unic prevăzute la lit. a) pot angaja 

și/sau contracta traducători de limba ucraineană în condițiile legii; 

h) Departamentul pentru Responsabilitate Socială Comunitară și Grupuri 

Vulnerabile, denumit în continuare Departamentul, elaborează, în colaborare cu 

ministerele de resort, cu sprijinul organizațiilor neguvernamentale și internaționale 

un pachet unitar de informare, de tip traseu de protecție în România pentru 

persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România. 

(2) Implementarea măsurii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) se realizează după 

cum urmează: 

a) Departamentul elaborează, în colaborare cu ministerele de resort, 

organizațiile neguvernamentale și internaționale, un pachet destinat prevenirii 

riscurilor de abuz și exploatare, constând în materiale de informare și prevenire, 

precum și campanii de formare și informare internă și publică; 

b) Departamentul propune constituirea, prin decizie a prim-ministrului, emisă 

în condițiile legii, a unui grup de lucru pentru prevenirea exploatării sexuale, 

abuzului și a riscurilor asociate traficului de persoane destinat persoanelor strămutate 

din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, denumit în continuare 

grupul de lucru, care funcționează în coordonarea Comitetului de monitorizare a 

implementării strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 

2018-2022, denumit în continuare Grupul; 

c) Grupul de lucru funcționează pe durata implementării măsurilor prevăzute 

în Planul de măsuri și este alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor responsabile, 

reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate 

prevenirea traficului de persoane și ai organizațiilor internaționale, în baza unui 

Regulament de organizare și funcționare aprobat în cadrul Comitetului de 

monitorizare a implementării strategiei naționale împotriva traficului de persoane 

pentru perioada 2018-2022; 

d) Scopul Grupului este de a elabora mecanisme de prevenire a exploatării 

sexuale, abuzului și a riscurilor asociate traficului de persoane destinat persoanelor 



strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, care sunt 

implementate în colaborare cu autoritățile competente și societatea civilă; 

e) Grupul este coordonat de consilierul de stat din cadrul Cancelariei Prim-

ministrului, care conduce Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară 

și grupuri vulnerabile. 

 

CAPITOLUL 2 

SECȚIUNEA 1 – Coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării 

Planului de măsuri 

 

Art. 6 - (1) Ministerele de resort și autoritățile administrației publice centrale 

desemnate în Planul de măsuri coordonează și asigură implementarea măsurilor în 

domeniile stabilite; 

(2) Conducătorii ministerelor desemnate în Planul de măsuri stabilesc 

secretarii de stat responsabili cu coordonarea implementării planului de măsuri în 

domeniile de competență; 

 

Art. 7 - (1) Departamentul asigură monitorizarea și evaluarea integrată a 

modului de implementare a Planului de măsuri, pe baza datelor colectate de la 

ministerele responsabile. 

(2) În exercitarea acestui rol, Departamentul organizează întâlniri periodice 

cu reprezentanții prevăzuți la art.6 alin.(2) din cadrul ministerelor responsabile.  

 

Art. 8 - Departamentul raportează lunar către prim-ministru stadiul 

implementării măsurilor din Planul de măsuri, realizează rapoarte, materiale de 

analiză și evaluare pe baza datelor colectate de la ministerele de resort prin 

intermediul Secretarilor de stat desemnați. 

 

SECȚIUNEA a – 2 – a Informarea persoanelor strămutate din Ucraina, 

beneficiare de protecție temporară în România 

 

Art. 9 – Departamentul elaborează și implementează în colaborare cu 

ministerele de resort, autoritățile administrației publice locale și centrale, 

organismele internaționale și organizațiile neguvernamentale o campanie de 

informare publică privind accesarea statutului de beneficiar de protecție temporară 

pe teritoriul României, drepturile, obligațiile și facilitățile puse la dispoziția 

persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România. 

 



CAPITOLUL 3  

Dispoziții finale 

 

Art. 10 – (1) Sumele aferente Planului de măsuri se asigură de la bugetul de 

stat, bugetul instituțiilor centrale sau din alte surse de finanțare, inclusiv fonduri 

externe rambursabile și nerambursabile, potrivit legii prin bugetele ministerelor de 

resort, bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale și, după caz, prin derogare 

de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, 

cu modificările și completările ulterioare, din fondul de rezervă bugetară aflat la 

dispoziția Guvernului.  

 

Art. 11 – La articolul 272 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și 

combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, 

alineatul (2) se modifică și va avea va avea următorul cuprins:  

„(2) Mecanismul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului și 

are ca obiect stabilirea modalităților de identificare a victimelor traficului de 

persoane și a procedurii de încredințare a acestora către furnizorii de servicii de 

protecție și asistență.” 

 

Art. 12 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind 

acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini 

sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din 

Ucraina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.193 din 27 februarie 

2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după 

cum urmează: 

 

1. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) Persoanele cu dizabilităţi, însoţite sau neînsoţite, care provin din zona 

conflictului armat din Ucraina şi intră în România, beneficiază, la cerere, în mod 

gratuit, de serviciile sociale din centrele prevăzute la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și de cele prevăzute 

la art. 27, fiind preluate în evidenţele direcţiilor generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 

 

2. După articolul 26 se introduc două articole noi, art. 27-28, cu următorul 

cuprins: 

https://lege5.ro/App/Document/geytinrsgi/legea-nr-448-2006-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-persoanelor-cu-handicap?pid=263554632&d=2022-04-18#p-263554632


,,Art. 27 (1) Furnizorii publici de servicii sociale, acreditați în condițiile legii, 

pot înființa servicii sociale de tipul celor prevăzute la art. 51 din Legea nr. 448/2006 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoane adulte cu 

dizabilități care provin din zona conflictului armat din Ucraina, în funcție de nevoile 

acestora, pentru o durată determinată, dar nu mai mult de 3 ani.  

(2) Serviciile sociale prevăzute la alin.(1) al prezentului articol se pot înființa, 

prin hotărâre a consiliului județean/local al sectorului municipiului București, în 

regim de urgență, în condițiile art. 178 alin.(2) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 51 alin.(8) din Legea nr. 448/2006 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 28 - (1) În termen de 72 de ore de la înființarea serviciilor sociale în 

condițiile prevăzute la art. 27 alin.(2), direcțiile generale de asistență socială și 

protecția copilului au obligația să solicite Autorității Naționale pentru Protecția 

Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, obținerea licenței de funcționare. 

(2) Prin derogare de la prevederile art. 11 din Legea nr. 197/2012 privind 

asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările 

ulterioare, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu 

Dizabilități eliberează licența de funcționare, pentru o perioadă de maximum trei 

ani.” 

 

PRIM - MINISTRU 

 

 

NICOLAE - IONEL CIUCĂ 

                 

 

    Bucureşti, ........  

    Nr. 


