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1. CONTEXT  

Situația în țara de origine –Ucraina 

Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie, 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 marionetă. 

Sursa: ERPS, 2022 

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, Oficiul Înaltului Comisar al ONU 

pentru Drepturile Omului (OHCHR) a documentat 2.510 victime civile, inclusiv 953 

decese, menționând totodată că este posibil ca cifrele reale să fie considerabil mai 

mari. Mai mult, de la izbucnirea conflictului pe 24 februarie, 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 de 

refugiați - aproape jumătate dintre ei copii - care au fugit din Ucraina în țările 

vecine. Sursa: Raportul Consiliului de Securitate al ONU – din 23 martie 2022 

Situația economică: se preconizează că economia Ucrainei se va contracta cu până 

la 35% în 2022, ca urmare a invaziei Rusiei, dar perspectivele s-ar putea înrăutăți 

drastic dacă conflictul va dura mai mult, a avertizat Fondul Monetar Internațional 

într-un raport publicat la jumătatea lunii martie. 

 

2. STRUCTURA DE COORDONARE A PREGĂTIRILOR ȘI A RĂSPUNSULUI ROMÂNIEI 

România 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, de la toate nivelurile Guvernului, să planifice, coordoneze și să 

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

Un Task-Force decizional la nivel înalt, sub coordonarea premierului, s-a 

constituit, la nivelul Guvernului, încă din prima zi a conflictului. 

În al doilea rând, 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 refugiați în toate 

domeniile de intervenție. 
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În al treilea rând, 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 criza refugiaților este structurat pe două niveluri de 

intervenție: primul răspuns, asistență de urgență și al doilea răspuns, de protecție. 

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

urgentă asigurată de România pentru refugiații nou sosiți 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 frontieră, pe sensul de 

intrare în țară, în asigurarea de transporturi umanitare, adăpost de urgență, 

alimente, asistență medicală de bază etc. Eforturile întreprinse de 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 refugiaților. 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 societatea civilă românească, de organizațiile internaționale 

neguvernamentale, agențiile ONU și actorii privați. 

Al doilea răspuns, cel 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. Pentru a doua etapă de intervenție, 

Guvernul a înființat șase grupuri de lucru cu rolul de a elabora măsuri vizând 

politica de incluziune și protecție în următoarele domenii: sănătate, educație, 

ocupare, locuire, persoane vulnerabile, copii și tineri. Grupurile de lucru au 

elaborat planuri sectoriale de acțiune, în colaborare cu experții din ministerele 

omoloage, agențiile ONU și reprezentanții societății civile. Planurile sectoriale de 

acțiune sunt integrate într-un Plan național de acțiune, reprezentând cel de-al 

doilea răspuns, de protecție, al României la criza umanitară a refugiaților.  

Măsurile vizând politica de incluziune și protecție urmează să fie dezbătute și se va 

colecta feedback și de la reprezentanții autorităților locale pentru a se asigura 

coerența și colaborare în implementarea măsurilor. Procesul este este coordonat de 

către Consilierul de stat responsabil de coordonarea strategică a a asistenței 

umanitare din cadrul Cancelariei Prim- Ministrului. 
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3. PUNCTELE DE TRECERE A FRONTIEREI 

 

 

Punctele de trecere a 

frontierei cu Ucraina, pe 

sensul de intrare în țară: 

 

o 2 -  Halmeu (feroviar),  

o  Halmeu (rutier),  

o  Isaccea,  

o Sighet,  

o  Siret  

o  Vicșani. 

 

 Puncte de trecere a frontierei 

cu Republica Moldova: 

o 3  Albița,  

o  Galați (feroviar),  

o  Galați (fluvial),  

o  Galați (rutier),  

o  Iași,  

o  Oancea,  

o  Rădăuți-Prut,  

o  Sculeni  

o  Stanca. 
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4. AFLUXUL DE REFUGIAȚI PE SENSUL DE INTRARE ÎN ȚARĂ 

 

Date dezagregate % din noile sosiri estimate 

Femei % din noile sosiri 51% 

Bărbați % din noile sosiri 18% 

Copii (0<18 ani) % din noile sosiri 31% 

 

Media sosirilor zilnice în decursul unei săptămâni  
        (04.04-11.04.2022)  

8.476 

Noi sosiri în decursul a 7 zile (04.04-11.04.2022) 59335 

Noi sosiri în 30 de zile (10.03-11.04.2022) 333.489 

 

5. OBIECTIVE STRATEGICE ALE RĂSPUNSULUI ROMÂNIEI 

 

Obiectivul strategic 1: Primul mecanism de răspuns, asistență de urgență 

 

Obiectivul strategic 2: Al doilea mecanism de răspuns, de protecție 
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6. STRATEGIA DE RĂSPUNS 

 

I. Primul mecanism de răspuns, asistență de urgență 

a. Accesul pe teritoriul României și politica de azil 

Fiecărui cetățean ucrainean care vine din Ucraina direct, sau prin Republica 

Moldova, i se permite accesul pe teritoriul României și, după caz, accesul la 

procedura de azil. Procedura de acordare a azilului în România intră în zona de 

competență a Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) – Ministerul Afacerilor 

Interne (MAI), în timp ce controlul de frontieră și decizia de a permite accesul pe 

teritoriul național se numără printre atribuțiile Inspectoratului General al Poliției 

de Frontieră. 

În ceea ce privește accesul și procesul de înregistrare, Inspectoratul General pentru 

Imigrări acționează prin cele 6 Centre Regionale și a dislocat personal în scopul 

derulării procesului de înregistrare în 4 puncte cheie de trecere a frontierei, pe 

sensul de intrare în țară: Sighet, Siret, Huși și Isaccea. 

4342 cereri de azil au fost depuse, în medie, 94,3 pe zi. Cele mai multe cereri s-au 

înregistrat în Suceava, Timișoara și Maramureș. 

Afluxul masiv de persoane strămutate din Ucraina, ca urmare a conflictului, a 

reprezentat o provocare în termeni de reglementare semnificativă pentru România, 

Guvernul fiind nevoit să emită în timp real prevederi legislative de reglementare a 

statutului juridic al persoanelor strămutate din Ucraina, pentru a asigura un pachet 

adecvat de protecție. În primele zile ale crizei umanitare, statutul juridic al 

populației strămutate din Ucraina era următorul: 

1. Persoane cu pașaport biometric 

2. Persoane cu pașaport simplu electronic 

3. Persoane cu cărți naționale de identitate sau fără documente 

Potrivit legii, primele două categorii de cetățeni ucraineni aveau statut legal de 

turiști care călătoresc în România, întrucât li se permite acces liber pe teritoriul UE 

pentru 90 sau 15 zile. Ultima categorie are acces prin lege la procedura de azil. 

Având în vedere această situație complexă și sensibilă, Guvernul României a emis 

două Ordonanțe de Guvern nr. 15 și 20/2022 prin care se acordă un pachet minim 

de servicii și protecție persoanelor strămutate din Ucraina, pentru a preîntâmpina 

nevoile acestora în faza de asistență de urgență. 
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Directiva 2001/55/CE a fost activată două săptămâni mai târziu, și pe 4 martie 2022, 

a fost emisă Decizia Consiliului (UE) 382/2022. Prin această Decizie, s-a acordat o 

formă de protecție temporară persoanelor strămutate din Ucraina, care asigură 

protecție și acces la servicii adecvate în toate statele membre pentru persoanele 

care se refugiază din calea războiului. 

În baza Deciziei Consiliului, Guvernul României a emis H.G. 367/18.03.2022 privind 

Protecția temporară a persoanelor strămutate din Ucraina. Inspectoratul General 

pentru Imigrări (IGI) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) derulează 

întreaga procedură de acordare a protecției temporare. A fost de asemenea instituit 

un mecanism accesibil de înregistrare și atribuire de coduri numerice personale. 

Statutul de protecție temporară oferă persoanelor strămutate din Ucraina acces 

gratuit la servicii de sănătate, servicii sociale, cazare, transport intern și o sumă 

forfetară pentru asigurarea strictului necesar. 

La 3 săptămâni de la Hotărârea Guvernului vizând acordarea protecției temporare, 

aproape 5.000 de cereri pentru dobândirea acest statut au fost depuse la 

Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

(MAI). 

b. Măsuri de siguranță 

La granița cu Ucraina și Moldova, pentru supravegherea și controlul trecerii 

frontierei și asigurarea ordinii publice în zona de frontieră, au fost dislocați peste 

5.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, dintre care peste 2.000 de 

polițiști de frontieră, peste 2.000 de polițiști, aproape 600 de jandarmi, 600 de 

ofițeri pentru situații de urgență și 16 ofițeri ai Inspectoratului General pentru 

Imigrări (IGI). În plus, 123 de lucrători FRONTEX sunt, de asemenea, implicați în 

activități de sprijinire a refugiaților. Angajații Ministerului Afacerilor Interne 

acționează în vederea combaterii diferitelor tipuri de infracțiuni, inclusiv a 

traficului de persoane, derulând activități de prevenire și combatere. 

A fost instituit un mecanism simplificat de identificare a cazurilor de trafic de 

persoane și au fost diseminați indicatorii de identificare și proceduri de referire 

directă a victimelor traficului de persoane către polițiștii de frontieră și către 

centrele de primire a azilanților. Cooperarea cu societatea civilă în domeniul 

prevenirii și asistenței victimelor este un element cheie al luptei împotriva traficului 

de persoane în contextul crizei umanitare a refugiaților. 
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c. Protecția Civilă 

Mecanismul de protecție civilă intră în sfera de competență a Departamentului 

pentru Situații de Urgență (DSU) – MAI, care, începând cu 24 februarie 2022, a condus 

primul mecanism de răspuns al țării noastre, la criza umanitară a refugiaților, anume 

asistență de urgență. 

Departamentul pentru Situații de Urgență a activat Centrul Naţional de Conducere 

şi Coordonare a Intervenţiei prin care coordonează întreaga intervenție de urgență 

la nivel național, în strânsă colaborare cu autoritățile locale, organizațiile naționale 

neguvernamentale și organizațiile internaționale prezente în România. 

Prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), DSU operează 15 

tabere mobile pentru refugiați în 8 județe, în localitățile Siret (2), Rădăuți (1), 

Milisăuți (1), Dumbrăveni (1), Suceava (1). Sighetul Marmației (1), Isaccea (1), 

Iași (1), Huși (1), Bârlad (1), Galați (1), Turulung (1), Halmeu (1), Dorohoi (1), cu 

o capacitate totală de cazare de 4.040 locuri, dintre care mai puțin de 81 sunt 

ocupate. 

Asistență a fost oferită unui număr de 74.163 de refugiați odată ce taberele au 

devenit operaționale. La nivel național sunt operaționale 1.238 tabere/centre de 

refugiați, coordonate de autoritățile publice locale sau de societatea civilă, cu o 

capacitate totală de cazare de 46.881 locuri, dintre care, sunt ocupate aproape 

10.406. 

 

Asistență internațională acordată de România Tipul de produse 

Ucraina 
7 

Transporturi 
R.Moldova 

2 

Transporturi 

Produse medicale, alimente, 

combustibil, ambulanțe 

Transporturi umanitare pe teritoriul românesc cu 

bunuri donate de societatea civilă și ONG-uri 
Produse medicale, 

medicamente, produse de primă 

necesitate, corturi, pături, etc.                             20 Transporturi 

Transporturi umanitare, efectuate de țări terțe, care au tranzitat teritoriul României  
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d. Protecția Copilului 

Ordinul comun al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerului 

Afacerilor Interne, Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației stabilește pașii care trebuie 

întreprinși privind înregistrarea, tranzitul, dreptul de rezidență și protecția 

minorilor. 

Astfel, pentru fiecare minor neînsoțit, reprezentanții Poliției de Frontieră Române 

solicită de la adultul care călătorește împreună cu minorul, informații cu privire la 

tranzitul teritoriului national sau, dupa caz, cu privire la intenția de a rămâne in 

Romania. 

Dacă minorul neînsoțit este în tranzit pe teritoriul României, împreună cu un 

adult, altul decât părintele sau reprezentantul legal, reprezentanții Poliției de 

Ucraina 
51 

Transporturi 
R.Moldova 

9 

Transporturi 

Echipamente medicale, 

medicamente, produse de prima 

necesitate, pături, saci de 

dormit, etc 

Turcia, Italia, Bulgaria, 

Lituania, Grecia, India, 

Mexic, China. Franța, 

Germania, Slovenia 

Franța, Olanda, India, 

Croația, Austria, Ungaria 

Echipamente medicale, 

medicamente, produse de primă 

necesitate, alimente, corturi, 

pături, etc 

Evacuarea refugiaților 

din Republica Moldova 

Activități zilnice de 

transport al refugiaților 

ucraineni din Republica 

Moldova spre România 

prin coridorul verde 

Palanca –Husi.  

Transport feroviar zilnic 

pe ruta Căușeni -

Chișinău- Ungheni - Iași 

În data de 10.04.2022 un 

număr de 851 de refugiați, au 

fost transportați cu trenul, 

beneficiind de bilete prin 

programul Help Ucraina. 

 Au fost organizate 21 

transporturi cu refugiați către 

centre de cazare, gară, autogară 

care au transportat un număr de 

153 de adulți și 47 de copii. 

Au fost efectuate 7 

transporturi cu bacul din Ucraina 

spre România, prin Portul Isaccea, 

fiind gestionat un număr de 1.601 

persoane 
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Frontierei Române solicită adultului care călătorește cu minorul să completeze un 

formular standard care este disponibil în limbile română, engleză, ucraineană și rusă 

și care include informații despre destinația finală, precum și detaliile de contact și 

cu privire la identitatea adultului însoțitor și a minorului. 

 

Dacă minorul neînsoțit rămâne în România cu o rudă adultă sau cu o persoană în a 

cărei îngrijire s-a aflat, reprezentanții Poliției de Frontieră Române solicită 

completarea formularului standard. Acest formular conține informații despre adresa 

la care vor locui, precum și detaliile de contact și referitoare la identitatea adultului 

însoțitor și a minorului. 

Pentru minorul neînsoțit care rămâne pe teritoriul României și nu are unde să 

locuiască, reprezentanții Poliției de Frontieră Române sesizează Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Copiilor și Adopție, prin intermediul unui 

reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

(DGASPC). 

Grupurile de minori din centrele de plasament din Ucraina sau din sistemul de 

protecție specific, din Ucraina, sunt îndrumați, de către reprezentanții Poliției de 

Frontieră Române, către reprezentantul DGASPC prezent la punctul de trecere a 

frontierei. 

Transportul minorilor neînsoțiți (din sistemul de protecție ucrainean) de la 

frontieră până la serviciul social identificat de Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Copiilor și Adopție, este asigurat de Inspectoratul Județean 

pentru Situații de Urgență. 

Interpreți vorbitori de ucraineană sau rusă, voluntari din instituțiile de învățământ 

superior sau organizații neguvernamentale identificate prin intermediul Grupului 

operativ (Task Force) vor fi prezenți la punctele de trecere a frontierei. 

Pentru a asigura dreptul la educație al minorilor neînsoțiți care sosesc în România, 

inspectoratele şcolare au inițiat demersurile necesare privind înscrierea lor în grupe 

/ clase / formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar. 

Conform procedurii, instituirea măsurii de protecţie specială va include, de 

asemenea, plasarea copiilor în servicii publice sau private de tip familial, cu 

prioritate persoanelor care vorbesc limba ucraineană sau, după caz, limba rusă. 

De la începutul crizei umanitare, 1.895 de copii aflați în grija serviciilor sociale 

din Ucraina au fost identificați în România, dintre care 255 de copii sunt în 

prezent, încadrați în sistemul de protecţie specială din România. 
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II. Al doilea răspuns, de protecție 

Pe măsură ce ne apropiem de etapa a doua a intervenției, Guvernul, prin 

intermediul Grupului de coordonare strategică a asistenței umanitare, a înființat 

șase grupuri de lucru cu rolul de a stabili măsuri vizând politica de incluziune și 

protecție în următoarele domenii: sănătate, educație, ocupare, locuire, 

persoane vulnerabile, copii şi tineri. 

Grupurile de lucru au elaborat, planuri sectoriale de actiune, în colaborare cu 

experții de la ministerele de resort, agențiile ONU și reprezentanții societății civile. 

Planurile sectoriale de acţiune sunt integrate într-un Planul național de acțiune, 

reprezentând al doilea răspuns al României la criza umanitară a refugiaților, cel 

de asigurare a protecției. Măsurile urmează să fie dezbătute și feedback va fi 

preluat şi de la reprezentanţii autorităţilor locale în vederea asigurării coerenței 

implemetării. Întregul proces este coordonat de Consilierul de stat desemnat să 

asigure coordonarea strategică a asistenței umanitare, de la nivelul Cancelariei 

Prim- Ministrului. 

Cele șase Grupuri de Lucru au fost înființate prin Ordine de ministru și au finalizat 

planurile sectoriale de acțiune. La data de 5 aprilie, au fost finalizate Planurile 

Sectoriale, iar până la data de 14 aprilie 2022, Grupul de Coordonare Strategică 

a Asistenței Umanitare va realiza Planului Naţional de Acţiune și actul normative 

de aprobare. 

7. SCHIMBĂRI LEGISLATIVE ȘI POLITICI 

 

A. Modificări legislative 

 

Începând cu 24 februarie 2022, Guvernul României a emis peste 20 de acte 

normative pentru a veni în întâmpinarea nevoilor persoanelor strămutate din 

Ucraina. Unele dintre ele au vizat intervenția și sprijinul direct, altele au introdus 

prevederi specifice în legislația noastră pentru crearea de excepții sau de noi norme 

legate de întâmpinarea nevoilor „refugiaților”. O scurtă listă ilustrativă a legislației 

legate de intervenție și sprijin direct poate fi consultată mai jos: 

 

1. O.U.G. nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de 

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

provin din Ucraina. Actul normativ introduce și posibilitatea sprijinirii unităților 

administrativ-teritoriale din statele vecine afectate de fluxul de persoane care 

provin din zona conflictului armat din Ucraina. 
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2. Hotărârea Guvernului nr. 367/2022 stabilește condițiile în care se asigură 

protecția temporară a tuturor persoanelor care au fost obligate să părăsească 

Ucraina din cauza conflictului armat, precum și sursa de finanțare a cheltuielilor 

aferente. România transpune astfel recenta Decizie a UE nr. 382/2022 de constatare 

a existenței unui flux masiv de persoane strămutate din Ucraina și introducerea 

protecției temporare pentru acești cetățeni. 

 

3. Hotărârea Guvernului nr. 337/2022 privind acordarea de gratuități și facilități 

pentru transportul străinilor sau apatrizilor în situații deosebite, care provin din 

zona conflictului armat din Ucraina. 

 

4. Hotărârea Guvernului nr. 336/2022 pentru stabilirea mecanismului prin care 

persoanele fizice care găzduiesc refugiați ucraineni, beneficiază de rambursarea 

cheltuielilor cu asigurarea hranei. 

 

5. Ordonanța Guvernului nr. 20/2022 privind sprijinul și asistență umanitară 

pentru copii, adulți, persoane cu dizabilități și pentru toți ucrainenii care sosesc în 

România. De asemenea, Ordonanța de Urgență aprobată include măsuri pentru a 

încuraja societatea civilă, sectorul privat și persoanele fizice să doneze ăn 

continuare pentru refugiații ucraineni, iar organizațiile internaționale să 

beneficieze de un mecanism simplificat de cooperare. 

 

6. Hotărârea Guvernului nr. 315/2022 pentru cazarea cetăţenilor ucraineni şi 

pentru furnizarea fondurilor necesare pentru a-i sprijini pe perioada în care rămân 

pe teritoriul României.  

 

7. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 21/2020 

privind Codul aerian, astfel încât zborurile cu aeronave militare înmatriculate în 

alte ţări NATO să fie scutite de la plata anumitor categorii de tarife de navigație 

aeriană, fără a fi necesară încheierea de acorduri bilaterale sau multilaterale în 

acest sens. 

 

8. Ordinul Ministrului Educației nr. 3325/2022 prin care în situația în care, 

studentul sau doctorandul nu poate face dovada studiilor absolvite prin acte 

eliberate de instituția de învățământ superior pe care a urmat-o anterior, în 

Ucraina, instituția de învățământ superior din România să evalueze, pe criterii 

proprii și respectând cele mai bune practici internaționale, rezultatele învățării, 

competențele și aptitudinile și să decidă cu privire la recunoașterea și acordarea de 

credite de studii transferabile. 
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B.  Exemple de politici și mecanisme nou dezvoltate 

 

Instrumente de informare Bunuri și servicii 

DOPOMOHA.RO  – Platforma online pentru ajutor 
umanitar și cazare 

• Asistență de urgență 
• Un acoperiș 

 

Aplicația #KidsUkraine - informații referitoare la 
copii neînsoţiţi sosiți din Ucraina 

Platformă oficială de știri: 

• Cele mai recente informații oficiale; 

• Legislație; 

• Întrebări frecvente; 

• Mass-media 

Materiale informative 

•Materiale informative privind accesul și 
drepturile cetăţenilor ucraineni în România – 
disponibile în ucraineană, română și engleză. 
(Guvernul României) 

În domeniul sănătății 
• Echipamente medicale mobile pentru triajul 
epidemiologic; 
• Sistemele care oferă analiză imediată și feedback 
pentru a detecta rapid bolile infecțioase și 
posibilitatea izbucnirii unor focare de infecție 
• Servicii de testare și vaccinare  
• Proceduri de detectare a bolilor infecțioase 
Bunuri 
- Mecanisme de colectare și distribuire a ajutorului 
umanitar 
- Cont bancar pentru donații pentru refugiații 
ucraineni - Inspectoratul General Roman pentru 
Situații de Urgență (IGSU) 
-Programul de sprijinire a comunitatilor romanesti 
din Ucraina - facilitează achizițiile și donarea de 
diverse bunuri si materiale de strictă necesitate - 
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni(DRP) 

Call centers  

 
• Numere gratuite în limba ucraineană 112 
și 119 (numărul unic pentru copii) 
• 021.414.44.94 (in româna si engleza) 
pentru gestionarea problemelor refugiaţilor 
ucraineni din Bucureşti și judetul Ilfov 
• Număr gratuit - 0800.500.333 pentru 
raportarea situațiilor de violență domestică, 
trafic de persoane, discriminare de gen sau 
discriminare multipă 
• 021.9590 (disponibil în orice rețea 
națională sau internațională) - informații 
utile, în limba ucraineană, cu privire la 
documentele necesare la intrarea in 
Romania, paşii de urmat în formalitățile 
pentru obținerea azilului sau orice alte detalii 
care îi pot ajuta pe cetățenii ucraineni să 
ajungă în siguranță în România. 

Transportul feroviar 

•trenuri pentru transportul gratuit al refugiaților; 

• linii amenajate pentru transferul pasagerilor care 
vin din Ucraina și se îndreaptă către diferite regiuni 
ale țării; 

•săli de așteptare special amenajate în cadrul 
statiilor de cale ferată; 

•transportul de cărbune către Ucraina 

Gestionarea sosirilor 

- Centre operaționale Blue Dot, cu sprijinul UNICEF, 
al ONG-urilor și autorităților locale 
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8. RĂSPUNSUL AUTORITĂȚILOR LOCALE LA CRIZA REFUGIAȚILOR 

 

MĂSURI ADOPTATE 

Cooperare 
instituțională 

Hotărâri adoptate la nivelul Consiliilor locale pentru stabilirea de 
măsuri privind gestionarea crizei umanitare a refugiaților ucraineni 
din România 

Au fost elaborate protocoale de colaborare, precum Protocolul de 
colaborare pentru acordarea de măsuri de sprijin cetățenilor aflați în 
situații speciale, care provin din zona de conflict armat din Ucraina 
și intră în România. 

Au fost organizate grupuri de lucru locale formate din reprezentanți 
ai autorităților locale și ai societății civile, susținute de voluntari și 
cetățeni, cu rolul de a oferi sprijin și asistență umanitară; 

Au fost elaborate proceduri de eliberare a documentelor (pașapoarte 
biometrice, permis de ședere pe termen lung); 

S-a efectuat rambursarea cheltuielilor de cazare si masă 

Coordonare permanentă și comunicare în mod regulat, cu instituțiile 
publice (Guvernul, Ambasada Ucrainei în România, instituțiile care 
furnizează informații pentru refugiații din Polonia, Slovacia și Cehia, 
Inspectoratul General pentru Imigrări din România, autoritățile 
publice locale, prefecturile, primăriile, Inspectoratele teritoriale 
pentru Situații de Urgență, Consiliile locale, structurile vamale, 
Poliția Locală, Organizațiile Neguvernamentale (Salvați Copiii 
România, Crucea Roșie Română, organizații de cult etc.) și alte 
persoane juridice și persoane fizice 

Au fost create centre speciale pentru: 
• Primirea, cazarea refugiaților, cu asigurarea hranei 
Colectarea de donații precum alimente, produse de igienă, produse 
de igienă feminină, pături, haine, saltele, saci de dormit, corturi, 
medicamente, echipamente de alimentare cu energie electrică 
etc; 

 

Destinatie  

Romania 

Aprovizionare 
cu bunuri și 

alimente 

Au fost furnizate bunuri din punctele/centrele de 

colectare, precum: alimente, produse de igienă, 

produse de igienă feminină, pături, haine, saltele, saci 

de dormit, corturi, medicamente, echipamente de 

alimentare cu energie electrică; 

Servicii 
furnizate 

Servicii medicale: Asistență medicală umană și 
veterinară, servicii de triaj epidemiologic și recoltare de 
probe pentru teste PCR efectuate în mod constant, 
asistență acordată persoanelor cu dizabilități, acces la 
servicii de sănătate, contact facilitat cu instituțiile 
medicale; Au fost create centre de carantină/izolare cu 
furnizare de alimente pentru persoanele care au fost 
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găsite pozitive la testarea împotriva infecției cu virusul 
SARS-CoV-2; 
Locuințe: Au fost instalate tabere mobile de cazare; 
refugiații au fost primiți și cazați, asigurându-li-se și 
hrana; 
Educație: Copiilor refugiați li s-a oferit acces la școli cu 
învățămînt în limba lor maternă, precum și facilități de 
antrenament pentru grupurile de sportivi. 
În domeniul protecției și siguranței copilului: minorii 
refugiați ucraineni care locuiesc în alte locuri decât cele 
stabilite se află sub monitorizarea autorităților locale; 
Sprijin pentru persoanele vulnerabile: psihologic, social, 
servicii de traducere, interpretariat în/din limbajul 
mimico-gestual, consiliere juridică la angajare, beneficii 
de asistență socială în funcție de situație (cantină 
socială, asistență socială, alocație pentru susținerea 
familiei), servicii de cazare, transport persoane și 
marfă; protecție specială a fost asigurată persoanelor cu 
dizabilități și alte probleme de sănătate; Au fost 
identificate persoanele care vor rămâne temporar sau 
pe termen lung pe teritoriul României; refugiații au fost 
informați cu privire la drepturile și obligațiile lor, 
inclusiv dreptul la muncă și acces la asistență medicală, 
posibilitatea să își înscrie copiii la cursuri școlare și 
preșcolare; 

Ucraina 

Bunurile achiziționate din fondurile de rezervă ale anumitor instituții 

locale din județele de la granița cu Ucraina, au fost transportate 

săptămânal către diverse destinații din Ucraina; 

 

9. COORDONAREA ÎN CADRUL MECANISMELOR EUROPENE DE SPRIJIN 

 

România a activat în prezent 2 mecanisme europene de sprijin: 

 

• Mecanismul EASO - Protocolul operațional în sprijinul procedurilor de azil 

• Mecanismul european de protecție civilă.  

La Suceava a fost organizat un HUB umanitar, care a devenit operațional începând 

cu data de 9 martie 2022. Până în prezent, în cadrul Hubului Logistic de la Suceava, 

s-au primit 20 de transporturi umanitare, însumând 104 camioane. 
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10. COOPERAREA ÎNTRE AGENȚII LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL 

 

Criza umanitară a refugiaților a generat o nevoie urgentă de cooperare extinsă între 

diverșii actori instituționali, privați, neguvernamentali și internaționali. Pe baza 

valului impresionant de solidaritate publică și a înțelegerii necesității de coordonare 

și structurare a eforturilor comune, Guvernul României a dezvoltat un mecanism de 

comunicare și coordonare inter-instituțională - partenerii naționali, europeni și 

internaționali. De asemenea, un canal direct de comunicare cu Premierul a fost 

stabilit în cadrul dialogului continuu cu partenerii noștri din societatea civilă și sfera 

privată. 

 

Estimăm că un număr de 160 de organizații naționale neguvernamentale lucrează 

în prima linie, la punctele de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în țară, 

împreună cu peste 2.000 de voluntari care oferă diverse tipuri de servicii și ajutor 

umanitar persoanelor strămutate din Ucraina care intră în România. De asemenea, 

mai multe ONG-uri internaționale și organizații guvernamentale străine și-au oferit 

sprijinul atât pentru prima etapă de răspuns, asistența de urgență, cât și pentru a 

doua etapă de răspuns, în timp ce altele desfășoară misiuni de evalure pentru a 

derula intervenții de sprijin: Consiliul Norvegian pentru Refugiați (Norwegian 

Refugee Council), Plan International, Care International, IsraAID , USAID etc. 

 



 

 

18 

 

 

Pentru a evita dublarea eforturilor, dezvoltăm, în prezent, un mecanism de 

coordonare cu aceste organizații, axat pe două componente: 

 

a. Sprijinirea autorităților centrale și locale cu diferite tipuri de expertiză 

tehnică 

 

b. Întărirea capacității organizațiilor naționale neguvernamentale care și-au 

investit resursele în primul mecanism de răspuns, asistența de urgență. 

 

În ceea ce privește agențiile ONU (UNHCR, UNICEF, OIM (Organizaţia Internaţională 

pentru Migraţie), Banca Mondială, OMS), reunite sub conducerea UNHCR, în 

contextul crizei refugiaților, am dezvoltat un mecanism de coordonare, bazat pe 

principiul complementarității cu eforturile Guvernului și mecanismul de răspuns. 

Agențiile ONU complementează răspunsul guvernului la criza refugiaților atât în 

prima etapă, asistența de urgență, cât și în a doua etapă, de stabilire a măsurilor 

de integrare pe termen mediu și lung. 

 

 

București, 11 Aprilie, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mădălina TURZA 

Consilier de Stat, Cancelaria prim -ministrului 

Coordonator, Grup Strategic Asistență Umanitară  

Șef al Departamentului pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile, 

Guvernul României 

Email: madalina.turza@gov.ro 

Mob: +40737.545.955 
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Anexă – Date statistice 

 

 
 

 

 

 

*Notă: Date furnizate de MAI și alte autorități centrale 
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