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Lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfd a Guvernului 
privind aprobarea implementarea Programului national de suport 

pentru copii, in contextul pandemiei de COVID-19 - ”Din grija pentru
copii”

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

l.Descrierea situafiei actuate
Prin Decizia prim-ministrului nr. 365/2021 a fost mfiinlat Comitetul 

pentru elaborarea Programului national de suport pentru copii in contextul 
pandemiei de COVID-19 - "Din grija pentru copii", organism interministerial, 
cu rol consultativ, f^a personalitate juridica, avand in componenta 
reprezentanti ai Cancelariei Prim-ministrului, Ministerului Educatiei, 
Ministerului Sanata^ii, Ministerului Muncii §i Protec^iei Sociale, Ministerului 
Afacerilor Interne, Ministerului Investitiilor §i Proiectelor Europene, 
Ministerului Finantelor, Ministerului Justitiei §i condus de consilierul de stat cu 
atributii in domeniu, din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, in calitate de 
pre§edinte.

A

In functie de tematica supusa dezbaterii, la ^edinjele Comitetului au fost 
convocati, in calitate de invita^i, reprezentanti ai altor autoritati sau institutii 
publice cu atributii §i competente in domeniu, precum §i reprezentanti ai 
Colegiului Psihologilor din Romania, asociatiilor profesionale, societatii civile, 
organizatiilor intemationale §i expert! in domeniile de referinta.

Comitetul a avut ca obiectiv principal elaborarea Programului national de 
suport pentru copii in contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grija pentru 
copii", in scopul imbunatatirii conditiilor de viata pentru copii, ca urmare a 
efectelor generate de pandemia de COVID-19 asupra copiilor in plan 
psihoemotional, dar §i in raport cu riscurile de siguranta online §i violenta 
domestica.

Anul 2020 a testat populatia globala prin pandemia de COVID-19. Ceea 
ce a inceput ca o criza sanitara a evoluat intr-o criza mult mai larga de drepturile 
copilului. La nivel global, principalele provocari au tinut de restrictii de 
mi§care, pierderea veniturilor, izolare, suprasolicitare, niveluri ridicate de stres 
§i anxietate. Toti ace^ti factor! au dus la distingerea unei no! categorii de copii 
invizibili, conform Organizatiei Natiunilor Unite, care prezinta un risj^lli^C
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de vulnerabilitati la violen|a sexuala, psihologica §i fizic^ precum §i la 
neglijare.

De§i efectele pe termen lung inca sunt greu de cuantificat, cateva sunt 
extrem de dare:
- vulnerabilitalile deja existente §i clivajele societale pronun|ate au reprezentat 
factor! de rise suplimentari prezen^i la majoritatea copiilor din f^i in curs de 
dezvoltare
- impactul psiho-emotional al pandemiei asupra copiilor este unul continuu, 
mediu spre sever
- siguranfa copiilor §i a populatiilor vulnerabile a fost putemic afectatS in timpul 
pandemiei

Un alt aspect care a devenit extrem de clar este c^ de§i costul unei 
interven|ii extinse este unul semniflcativ, costul neinterven|iei este mai mare §i 
imposibil de asumat. La nivelul ONU exista un apel la ac^iune comun, de a 
mentine filosofia de servicii centrate pe copii in tot ceea ce implica 
redeschiderea serviciilor.

Rutina zilnica a fost profund perturbata de pandemic ^i in continuare exista 
o continua readaptare la noua normalitate. Exista o nevoie clara de asistenfa in 
aceasta direefie, atat pentru copii, cat §i pentru cei care intra in contact cu ei, zi 
de zi sau ocazional.

De asemenea, este nevoie de un plan clar de restabilire a tuturor serviciilor 
necesare pentru dezvoltarea armonioasa a copiilor Romaniei. Resurse 
semnificative au fost redireefionate catre criza sanitara, las^d astfel 
descoperite unele dintre nevoile de baza in ceea ce prive§te copiii §i alte 
populafii vulnerabile.

Luand in considerare aceste date, precum si anticiparea efectelor pe termen 
mediu §i lung ale pandemiei asupra copiilor, Guvernul Romaniei a stabilit 
demararea unui Program National, denumit ”DIN GRIJA PENTRU COPII”, 
care sa coaguleze o serie de masuri de sprijin adaptate contextului pandemic.

Desi a trecut pufin peste un an de la declararea de catre Organizafia 
Mondiala a Sanatafii a pandemiei de COVID-19, in martie 2020, efectele sunt 
deja vizibile §i nu pot fi ignorate. In ceea ce prive§te copiii, efectele cele mai 
evidente sunt pe doua directii.

Pe de o parte, efectele de ordin psiho-emotional care au debutat in timpul 
st^ii de urgenja §i care au fost accentuate de trauma colectiva experimentata la 
nivel global. Pe de alta parte, trebuie avute in vedere efectele asupra sigurantei 
copiilor §i cre§terea inciden|ei episoadelor violente, in toate mediile acestora de 
interaejiune. Nu se poate ignora faptul ca pandemia a mutat mai multe domenii 
ale vietii noastre in mediul online, de la mediul social §i de interactiune cu 
prietenii, colegii §i familia extinsa, la activitatea educationala §i cea 
profesionala._____________________________ _______________
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Aceste schimb^i au venit cu riscuri sporite atat in cadrul mediului fizic - 
vfeand aici o cre^tere la nivel global a violenlei in familie, precum §i in mediul 
online - abuzurile exploatarea cunoscand cote fulminante de cre§tere in 
contextul pandemic.

Efecte de ordin psiho-emolional:
La un an de la declararea pandemiei, organiza^ia Salva^i Copiii Romania 

(mai 2020) a publicat o analiza a cazuisticii Centrelor de Consiliere din 
coordonare. Rezultatele au fost evaluate de specialist! ca moderate spre severe: 
48% dintre respondenli, atat copii, cat §i parin^i, au men^ionat ca s-au confruntat 
cu star! de anxietate (10% fiind anxietate scolara data de readaptarea necesara 
coritextului pandemic). Celelalte diagnostice, in ordinea frecven|ei, au fost: 
agresivitate, tulburari emo|ionale, depresie, tulbur&*i alimentare sau de somn, 
abuz si/sau neglijare, dependenja de ecrane, fobii, (cyber) bullying, tentative de 
suicid sau consum de substance. Cazurile au inclus §! tulburm de conversie 
somatica, traumele experimentate pe timpul pandemiei ajungand sa fie 
manifestate in simptome fizice. Un alt aspect men^ionat de respondenfii 
analizei a fost cel al dificultafilor parentale, devenind clar ca o intervenfie 
coerenta va trebui sa aiba in vedere si partea de educafie parentala.

Un alt studiu efectuat in 2021 despre efectele pandemiei asupra elevilor a 
fost realizat de catre Consiliul Nafional al Elevilor. Peste 8.700 de elevi au 
participat la aceasta cercetare ce viza identificarea problemelor emofionale 
cauzate de pandemie: 64.4% dintre cei care au participat la cercetare au 
menfionat ca au experimentat episoade depresive in liltimul an, iar 75% au 
identificat episoade de anxietate. O alta statistic^ demna de menfionat este cea 
legata de faptul ca doar 5.5% din elevi au beneficiat de asistenfa psihologica 
din partea consilierului scolar, pe cand 23% au avut nevoie, dar nu au avut acees 
la acest serviciu.

Un procent imbucurator il reprezinta autoevaluarea elevilor care au 
participat la studiu, referitor la cum apreciaza ca au gestionat situafia, 34% 
spunand ca sunt bucurosi ca au facut fa(a provoc^ilor. Aceasta trimitere la 
rezilienfa confirma importan^a reglarii emofionale §1 a dezvoltarii rezilienfei in 
situafiile de criza.

Acest lucru este punctat si de studiul realizat de Universitatea Babes-Bolyai 
din Cluj care indica reglarea emo|ionala ca procesul care face diferen|a in 
problemele psihopatologice.

Desi studiul specialistilor de la Cluj a fost efectuat pe un esantion de adulti, 
este interesant de mentionat care sunt simptomele identiflcate de acestia, 
intrucat printre respondenli s-au aflat si cadre didactice. Efectele negative care 
au fost cel mai frecvent menfionate sunt: teama imensa, incertitudinea, 
impredictibilitatea, confuzia, lipsa stabilitafii si lipsa termenelor limita. 
Cercetarea citeaza un studiu realizat de Zacher & Rudolph (2021) care prezinta 
separat si efeetele psihologice ale pandemiei, iar acestea sunt: depresie, 
anxietate, stres, singuratate, scaderea motivatiei sau tulburari de somn. ^
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Un alt aspect care trebuie luat in considerare este cel al pandemiei ca trauma 
colectiva, dupa cum argumenteaza academicienii de la Universitatea Babe§- 
Bolyai care citeaza varii studii de specialitate. Astfel, singuratatea, izolarea 
sociala sau sentimentul de amenin|are permanenta au dus la un declin al 
s^atafii mintale, copiii fiind o popula|ie cu deosebire vulnerabila in acest 
context.

Un alt studiu realizat cu ajutorul a 1.130 de tineri, publicat la Editura 
Polirom (2020), a arStat ca pandemia a avut efecte atat in plan emo|ional, cat 
alimentar, consum de substante sau abuz de internet, astfel:

-pe plan emofional, 47% dintre tinerii responden^i au declarat ca se simt 
nefericifi, 32,8% se considera persoane anxioase (5,6% iau medicamente de 
cand a inceput criza), 34,6% se enerveazU cu mai multa u§urini^ 30% se 
ingrijoreaza mai mult decat de obicei §i doar 36% rtoan calmi in situalii 
tensionate. Aproape 40% au declarat ca nu pot dormi noaptea, 41% ca se simt 
mai obosi^i decat de obicei §i 23% caplang mai mult decat de obicei. 80,2% au 
recunoscut ca folosesc intemetul in mod excesiv, 8,8% au declarat ca de cand 
a inceput criza COVID-19 consuma mai mult alcool decat de obicei. Pe plan 
familial - exista mult mai mult stres (44,4%), sunt mai multe certuri §i 
nein|elegeri (21,7%), aproape 10% au declarat ca un p&-inte §i-a pierdut locul 
de munca §i 33% se ingrijoreaza cu privire la veniturile familiei. Pentru 33% 
dintre tineri educafia a avut de suferit in aceasta perioada, 49,5% fiind 
ingrijorafi cu privire la viitorul lor educational (Copaceanu, 2020).

O alta categoric extrem de importanta §i care trebuie vizata de interven|ie 
este cea a p^infilor. Pe perioada pandemiei, Federatia Nafionala a Asociatiilor 
de Parinti a publicat mai multe analize rezultate din chestionare periodice la 
care au participat intre 4.852 §i 95.224 de p^nji.

De§i multe din intreb&'i adresau logistica §i calitatea actului educational pe 
timpul pandemiei, unele intrebari au vizat §i impactul emofional din aceasta 
perioada. De exemplu, in timp ce temerile p^intilor in ceea ce priveste nivelul 
de cuno§tinte ale elevilor sunt prezente la 55,3% din respondent!, 74% din 
parinti se tern de efectele in plan psihologic (anxietate, depresie etc.) §i in plan 
fiziologic (tulburari alimentare, efecte asupra vederii copiilor ca urmare a 
expunerii la ecrane etc.).

Putem concluziona astfel ca, indiferent de categoria respondentilor, efectele 
psiho-emofionale cauzate de pandemic sunt printre cele mai evidente. Fie ca 
vorbim de copii pre§colari, elevi, studenti sau adultii din vietile lor (parinti, 
cadre didactice), cu totii au resimtit povara adaptarii continue §i impactul pe 
care aceasta 1-a avut asupra fiectoi individ in parte.

Efecte asupra sigurantei copiilor:
La nivel global, datele din timpul pandemiei arata o cre^tere semnificativa a 

violentei domestice §i in mediul online, atat asupra copiilor. Cat §i asupra 
femeilor a altor grupuri vulnerabile.________________________________
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Un studiu al UN Women efectuat in 28 de ^ari arata ca in perioada pandemiei 
apelurile la liniile de raportare a violen^ei au crescut intre 40% 400%, in
func^ie de tara. Aceste raportari nu au fost facute doar de catre victime, ci §i de 
catre alte persoane care raportau in numele altor persoane cazurile de abuz. De 
asemenea, numarul apelurilor la politic pentru raportarea unor asemenea 
incidente a crescut cu 50%, conform acestui studiu.

In Romania, AgentiaNa|ionala pentru Egalitate de §anse opereaza un Help- 
Line destinat victimelor violen^ei care functioneaza 24 de ore din 24. Datele au 
aratat ca numarul apelurilor din timpul starii de urgen^a s-a dublat si apoi s-a 
triplat, astfel verificandu-se trendul ascendent in raportarea cazurilor de 
violenta.

Conform datelor fumizate de Ministerul Afacerilor Interne, pe parcursul 
anului 2020, in domeniul violence! domestice au fost sesizate infrac|iuni cu 
8.122 de victime copii (17,78% din total), iar in primele 7 luni din 2021 au fost 
sesizate fapte penale cu 5.111 victime copii (17,9% din total).

La nivel nafional, in anul 2020 Inspectoratul General al Poli^iei Romane a 
avut in vedere prevenirea formelor de delincven^a juvenila §i victimizare a 
minorilor, asociate mediului educational. Ca rezultat, au fost infiin^ate structuri 
de siguranja §colaraprevazute cu un numar total de 270 de funclii.

In afara de violen^a domestica, un alt trend alarmant il reprezinta violenfa 
in mediul online. Fie ca vorbim de cyberbullying sau de cazuri de abuz si 
exploatare online, cazurile de violenia online au mregistrat o cre^tere 
semnificativa.

Cazurile de bullying §i cyberbullying au ocupat un prim plan in atenjia 
publicului larg in ultimul an. Acestea au fost agravate §i de distribuirea 
filmarilor episoadelor violente pe platforme de socializare. Lucrul acesta a 
constituit un factor de revictimizare continua, cum este cazul tuturor 
episoadelor de violen^a online, intrucat natura lor este una repetitiva prin 
revizionare §i redistribuire.

Un raport al Europol (2020) arata ca Europa de Est (implicit Rommiia) a 
devenit o sursa a producerii materialului de abuz §i/sau exploatare a copiilor in 
online, la nivel global. Acela§i raport arata o cre§tere a materialului de abuz 
prezent in online care implica victime minore, cauzata in principal de restricliile 
de circulate §i cererea crescuta a confinutului de acest tip in mediul virtual. In 
comparafie cu lunile care au precedat pandemia, raportmle de abuz §i 
exploatare a copiilor in mediul online au crescut de la 200.000 la peste 1 milion, 
conform NCMEC (2020).

Un studiu comparativ realizat in 17 tari din Europa de aceea§i organizajie a 
aratat, de asemenea, cre§teri exponentiale ale acestor cazuri. Mutarea activita^ii 
educa|ionale §i de socializare in mediul online a dus la o vulnerabilizare 
semnificativa a copiilor in contextul in care delimitarile intre spa|ii sigure §i 
pericolele percepute au devenit mult mai greu de reperat._________________
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Exper^ii pe zona de siguran|a online aratS cum un numSr semnificativ de 
copii sunt constran§i in distribuirea de material abuziv sau de exploatare, fSra 
ca ace^tia s5 paraseasca spa^iul in care se afla. Acest lucru este, din pacate, 
facilitat §i de controlul limitat pe care parin^ii il pot avea asupra activita^ii in 
online desfa§urate de copii. Ofi{erii de combatere a criminalita^ii organizate din 
cadrul Inspectoratului General al Poli^iei Romane aratS ca situa|ia de crizS 
generate de COVID-19 a dus la o cre§tere alarmanta a cazurilor de exploatare 
sexuaia a minorilor in mediul online §i diversificarea modurilor de operare, 
cre§tere datorata in parte §i pandemiei, pe parcursul cSreia activitatea on-line a 
utilizatorilor de internet a crescut semnificativ. Via^a copiilor s-a mutat din 
lumea reals intr-una virtualS, iar pradatorii sexuali au gasit in aceasta dezvoltare 
o oportunitate tentantS de a accesa un grup mai larg de poten^iale victime.

Romania prime^te din anul 2014 din partea Europol rapoarte intocmite de 
cStre NCMEC (The National Center for Missing and Exploited Children) §i 
transmise de cStre ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) UnitS|ii 
Europol care confin sesizSri ale unor fapte de exploatare sexualS a minorilor 
savar§ite de cStre persoane necunoscute in prezent, care au utilizat IP-uri de 
Romania. Astfel, in intervalul ianuarie 2014 - ianuarie 2021 au fost efectuate 
activitS|i de identificare a persoanelor din materialelor transmise care confin 
sesizari ale unor fapte de exploatare sexuala a minorilor savar§ite de catre 
persoane necunoscute, care au utilizat IP-uri de Romania, intr-un numar total 
de 267 de astfel de soHcitari, cumuland aproximativ 123.000 de rapoarte 
NCMEC, care privesc fapte care riu au legatura intre ele §i trebuie tratate 
individual.

Daca in anii 2014 - 2016 se vorbea de un numSr scSzut de astfel de rapoarte 
NCMEC, incepand cu anul 2017, numSrul acestor materiale per lucrare a 
crescut intr-un ritm accelerat, ajungand ca o astfel de lucrare sS conjina rapoarte 
de ordinal sutelor §i miilor - 503 in 2017, 2500 in anul 2018, 8.000 in anul 
urmator, respectiv 5712 in 2020 §i 9543 in 2021.

Activitafile de cercetare §i de cooperate in domeniu sunt caracterizate de un 
grad ridicat de dificultate, datorita faptului cSutilizatorii dintr-un stat pot accesa 
imagini din categoria pomografiei infantile care sunt produse de catre persoane 
dintr-o alta {ara sau de pe un alt continent. De asemenea, se pot produce astfel 
de imagini sau filme cu caracter pomografic care vor fi ulterior descSrcate §i 
vizualizate de utilizatori afla^i la mii sau zeci de mii de kilometri distan^a de 
locul producerii.

Scopul principal al cercetarii este reprezentat de identificarea victimelor §i a 
autorilor de abuzuri sexuale §i de productie de materiale pomografice cu 
minori. Aceste date pot fi stocate sau tranzitorii §i pot exista sub forma de 
fi§iere, date de logare, metadate sau date de re|ea.

Activitafile de cercetare §i analiza in acest doemniu implica metode tehnice 
modeme, de naturS a sprijini prevenirea §i combaterea criminalita|ii 
informatice impotriva copiilor._________________
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Acestea pot include vizualizarea §i conservarea sau copierea de date 
informatice de la dispozitive aparjin^d suspec^ilor, obfinerea de date 
informatice de la terfi, cum ar fi fiimizorii de servicii Internet, precum §i 
interceptarea comunica|iilor electronice.

Sunt necesare, astfel, solu^ii software hardware care sa sprijine procesul 
de cercetare §i de colectare a datelor din activitatea on-line.

Subliniem faptul ca valorile raportate de violenfa impotriva copiilor sunt 
subestimate comparativ cu realitatea acestora §i magnitudinea problemei. 
Pandemia §i circumstanfele agravante ale acesteia au facut raportarea mult mai 
dificila pentru cei afectati de violenfa, conform raportului facut de UN Women 
(2020)._____________

Proiectul de act normativ nu transpune legislafie comunitara si nu 
creeaza cadrul pentru aplicarea directa a acesteia.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Schimbari preconizate

Prezentul proiect de ordonanta de urgenfa reglementeaza asigurarea 
cadrului optim de sprijin pentru copii in contextul pandemiei de COVID-19, 
prin Programul National de Suport pentru Copii - DIN GRIJA PENTRU 
COPII, cu o durata de implementare de 2 ani, dupa cum urmeaza:
a) protejarea integrita|ii psiho-emofionale a copiilor prin crearea unor 
mecanisme de evaluare §i interven^ie pentru asigurarea sanatafii psiho- 
emotionale §i mintale a acestora in perioada pandemiei de COVID-19 §i post- 
pandemie,
b) dezvoltarea unui mecanism de prevenire §i interventie multidisciplinara 
pentru situa^iile de violenla de natura fizica, sexuala §i emo|ionala in cadrul 
familial, institutional, comunitar §i online.

in cadrul Comitetului Interinstitutional, care a elaborat masurile cuprinse 
in Program s-a stabilit o durata de implementare de 2 ani pentru a asigura 
acoperirea temporala a masurilor ce vizeaza formarea speciali§tilor, 
modificarile actelor normative subsecvente §i implementarea masurilor de 
dezvoltare a capacitatii institufionale de prevenire §i combatere a infractiunilor 
impotriva copiilor. in egala m^ura, pentru stabilirea duratei de 2 ani, a fost 
avuta in vedere evolutia fenomenului pandemic si a consecin|elor acestuia pe 
termen mediu asupra sanatafii mintale §i emotionale a copiilor, care vor 
beneficia o singura data in cadrul Programului pe parcursul celor 2 ani de 
servicii psihologice si psihoterapeutice.

Programul este structural pe urmatoarele arii de interventie:
-dezvoltarea competentelor speciali^tilor care intra in contact cu diferitele 
categorii de copii in exercitarea atributiilor de serviciu §i echiparea acestora cu 
instrumente §i proceduri de lucru unitare §i aplicate;
-educatie psiho-emotionala pentru copii, adaptata pe categorii de varste §i 
cicluri §colare;
-informare §i resurse pentru copii §i p^inti;____________________________
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-dezvoitarea infrastructurii digitale de alertare, identificare §i interven^ie m 
cazurile de abuzuri infrac|iuni la adresa copiilor;
-facilitarea accesului la servicii de intervenlie psihologica §i psihoterapeutica 
pentru copii;
-dezvoitarea capacitSfii institufionale de prevenire, interven|ie, de suport, 
monitorizare §i de evaluare din perspectiva psiho-emo^ionala §i a siguran^ei 
copiilor.

Avand in vedere urgenja demersului, pentru asigurarea eficacita^ii 
activitafilorprev^ute in Planul de acjiune, precum §i a incadr^rii in termenele 
de implementare a acestora, se impune reglementarea unui mecanism de 
finanjare care sa permita alocarea eficienta a resurselor corespunzatoare, in 
scopul achizi^ionSrii de echipamente hardware §i software, iicenfe §i servicii de 
mentenanja iiecesare indeplinirii atribuliilor Poliliei Romane in domeniul 
combaterii pornografiei infantile.

Jinand cont de complexitatea echipamentelor care urmeaza a fi 
achizi|ionate, este necesar ca mecanismul de finan^are sS fie unul flexibil, 
independent de calendarul bugetar reglementat in Sec^iunea a 2-a a Capitolului 
III din Legea nr. 500/2002 privind finanfele publice, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, care sa permita alocarea din timp a finan^arii aferente 
angajamentelor legale de incheiat, prin derogare de la prevederile art.30 alin.(2) 
din acela§i act normativ.

In acest sens, Ministerul Educafiei urmeaza sa dezvolte o aplica^ie mobiia 
§i online de evaluare psiho-emotionaia destinata copiilor, in parteneriat cu 
Colegiul Psihologilor din Romania privind structura §i confinutul evaluarii. 
Aceasta apHcaJie este distincta de programele guvemamentale la nivel national 
privind infrastructura de comunicatii, coordonate de Ministerul Cercetarii, 
Inovarii §i Digitalizarii.

De asemenea, pentru asigurarea coordonarii, a monitorizarii §i a evaluarii 
efectivita^ii implementarii Programului National de Suport pentru Copii, in 
contextul pandemiei de COVID-19 - DIN GRIJA PENTRU COPII, dar §i 
pentru facilitarea cooperarii interinstitu|ionale in domeniul implementarii 
obiectivelor din documentele programatice referitoare la grupurile vulnerabile, 
in cadrul aparatului de lucru al Guvernului se infiinfeaza Departamentul pentru 
Responsabilitate Spciala Comunitara §i Grupuri Vulnerabile, structura fara 
personalitate juridica, care funcfioneaza in subordinea prim-ministrului, 
finanfata de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al 
Guvernului.

Departamentul are urmatoarele funcjii:
a) de coordonare, monitorizare §i evaluare a implementarii Programului 

National de Suport pentru Copii, in contextul Pandemiei de COVID-19 
- DIN GRUA PENTRU COPII;

b) de colaborare cu reprezentantii mediului privat in vederea dezvoltarii 
iinui cadru eficient $i sustenabil de responsabilitate sociaia comunitara;
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c) de facilitare a cooperarii interinstitu|ionale in vederea implement&*ii 
documentelor programatice in domeniul protec^iei al promovarii 
drepturilor categoriilor vulnerabile precum drepturile copilului, 
drepturile victimelor violen^ei domestice, ale traficului de persoane §i ale 
alter categoriilor vulnerabile, de catre autoritalile administra^iei publice 
centrale §i locale, denumite in continuare documente programatice;

d) de monitorizare a implementarii documentelor programatice pe baza 
indicatorilor stabilifi;

e) de raportare catre Prim-ministru, semestrial §i ori de cate ori este cazul, 
asupra progresului realizat in implementarea obiectivelor asumate in 
cadrul documentelor programatice si al Programului National de Suport 
pentru Copii, in contextul Pandemiei de COVID-19 - DIN GRJJA 
PENTRU COPII;

Q de planificare §i de integrare a datelor §i a informaliilor comunicate de 
catre institu|iile eu atribulii in domeniu, in vederea formularii 
propunerilor de masuri de eficientizare a implement^ii documentelor 
programatice, a proceselor §i procedurilor elaborate de catre autoritalile 
administratiei publice;

g) de reprezentare in raporturile cu ministerele, autoritatile administrafiei 
publice, cu organismele interne §i intemationale, precum si in raporturile 
cu persoanele fizice §i juridice romane §i straine; av^d in vedere statutul 
juridic al Departamentului, asumarea de drepturi §i obliga^ii urmeaza a 
se realiza impreuna cu Secretariatul General al Guvemului.

A

In ceea ce prive^te problematica traficului de persoane in Romania, aratam 
faptul ca tara noastra este una dintre principalele fari sursa pentru victimele 
traficului de persoane din Uniunea Europeana, conform datelor fumizate de 
Comisia Europeana. In anul 2021, conform Raportului Departamentului de Stat 
American, Romania §i Irlanda au fost singurele lari membre UE puse pe lista 
de monitorizare a Departamentului de Stat al SUA, respectiv Tier 2 Watchlist. 
Romania este pe aceasta lista al treilea an consecutiv, printr-o exceplie data de 
Congresul American. Daca recomandarile facute in ultimii ani nu sunt 
implementate, chiar §i partial, Romania va fi retrogradata la Tier 3 §i SUA va 
impune sanctiuni, inclusiv economice, precum §i stoparea investitiilor in 
infrastructura. Este ultimul an in care ameliorarea ratingului este posibil, de 
aceea subiectul trebuie ridicat la rang de prioritate guvemamentala.

Una dintre recomandm’ile facute la nivel international este nevoia de 
coordonare, intrucat problema traficului de persoane nu poate fi adresata 
individual de o institutie, agenlie sau organizatie, ci este nevoie de un efort 
coordonat intre toti actorii, inclusiv la nivel guvemamental. Constituirea unui 
astfel de mecanism, la cel mai inalt nivel din executiv, este solatia pentru a 
adresa aceasta problema, fiind un model de bune practici agreat intemalional.

Raportul subliniaza si utilitatea unui „efort concertat care incorporeaza 
raspunsul la situatiile de criza prin cregterea capacitafij actorilor implicati.
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dezvoltarea de ghiduri §i formari si sprijinirea coordonarii tuturor celor 
implicati din domeniu”, conform TIP Report (2021).

3. Alte informatii
Necesitatea reglementarii demersurilor prin intermediul ordonanfei de 

urgent este justificata de urmatoarele aspecte:
-abuzul sexual §i exploatarea copiilor sunt forme de criminalitate extrem de 
periculoase care se pot manifesta printre altele, prin ademenirea copiilor in 
scopuri sexuale, pomografie infantila prin internet, expunere involuntara la 
materiale cu con(inut sexual, turism sexual, recrutare in scopul exploat&*ii 
sexuale, trafic de minor! etc., precum §i faptul ca in ultimii ani s-a constatat o 
cre§tere semniflcativa a cazurilor de exploatare sexuala a minorilor in mediul 
on-line, exacerbate de pandemia de COVID-19.
-in anul 2020 numarul dosarelorpenaleprimite de launitajile deparchetprivind 
infracfiuni de pomografie infantila prin sisteme informatice a crescut cu 46% 
fa^a de valoarea inregistrata in anul 2019, iar in primele 7 luni ale anului 2021 
numarul acestor dosare a depa§it deja valoarea inregistrata pe tot parcursul 
anului 2019.
-victimele abuzurilor sunt expuse unor niveluri crescute de suferinla ca rezultat 
al circulaliei continue la nivel global pe internet a unor inregistrari vizuale a 
abuzurilor pe care le-au suferit (in acest moment se estimeaza ca exista pe 
internet peste 1.500 de site-uri cu imagini care prezinta abuzuri asupra 
copiilor).

Secfiunea a 5-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

1^. Impactul asupra mediului concurenlial domeniului ajutoarelor de 
stat:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2^ Impactul asupra sarcinilor administrative: 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2^. Impactul asupra intreprinderilor mid $i mijlocii:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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3. Impact social
Proiectul de act normativ contribuie la crearea cadrului necesar pentru 
furnizarea de suport psiho-emolional copiilor, dar a mecanismelor de 
prevenire §i combatere a violen|ei abuzului impotriva copiilor, in contextul 
Pandemiei de COViD-19 prin:
- Dezvoltarea competenlelor speciali§tilor care intra in contact cu diferitele 
categorii de copii in exercitarea atribu^iilor de serviciu §i echiparea acestora cu 
instrumente §i proceduri de lucru unitare si aplicate,
- Educalie psiho-emolionala pentru copii, adaptata pe categorii de varste §i 
cicluri §colare,
- Informare si resurse pentru recunoa§terea §i prevenirea riscurilor la adresa 
siguran^ei copiilor, precum §i cu privire la posibilitatilor de gestionare a 
sSnata^ii psiho-emo|ionale a copiilor, in contextul Pandemiei de COVID-19,
- Dezvoltarea infrastructurii digitale de alertare, de identificare §i de interven^ie 
in cazurile de abuzuri §i infracliuni la adresa copiilor,
- Facilitarea accesului la servicii de interventie psihologica §i psihoterapeutica 
pentru copii,
- Dezvoltarea capacitalii institulionale de prevenire, interven|ie, de suport, 
monitorizare §i de evaluare din perspectiva psiho-emo|ionala §i a siguran^ei 
copiilor.

4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte informalii

Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atdtpe termen scurty pentru anul curent, cat pe termen lung (pe 5 ani)

- in mii lei (RON) -
Indicatori Anul

curent
Urmatorii 
patru ani

Media pe cinci
am

■ 1 2 3 4 5 6 7
1. Modificari 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__________
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c) bugetul asigurarilor sociale de 
stat:

i, contributii de asigur^i
2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

iii. asisten|a sociala
b) bugete locale:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

c) bugetul asigur^ilor sociale de 
stat:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

d) bugetul asigurarilor pentru gomaj
3. Impact financiar, plus/minus, din 
care:
a) buget de stat

i. asisten^a sociala
b) bugete locale
c) buget de asigurari sociale de stat
d) bugetul asigurarilor pentru
§oma]
4. Propuneri pentru acoperirea 
cregterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor
veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare 
7. Alte informa^ii Decontare servicii psihologice:

70.000 §edinje psihologice (evaluate §i 
interventie) x 120 lei = 8.400.000 lei

Echipament software pentru decontarea 
serviciilor psihologice = 200.000 lei

Formare:
7.450 specialisti (150 polili^ti 
investigatie copii, 2.300 consilieH?
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§colari, 5.000 profesori/dirigin|i) x 3 zile 
(6 ore/zi) x 150 lei/zi = 3.352.500 lei

20 asisten|i sociali x 47 UAT = 940 
asistenli sociali
20 psihologi X 47 UAT = 940 psihologi 
1.880 asistenti sociali §i psihologi x 3 
zile X 150 lei/zi = 846.000 lei

Elaborare
protocoale/ghiduri/materiale:
15 materiale x 40 ore x 50 lei/ora = 
30.000 lei

confinut

Editare grafica materiale:
15 materiale x 1000 lei = 15.000 lei

Aplicalie online §i web evaluare psiho- 
emo|ionala copii (dezvoltare soft §i 
asisten^a) = 40.000 lei

Costuri de implementare numar unic 119 
= 2.000.000 lei

Materiale si resurse de informare ale 
Programului = 80.000 lei

Finanfarea cheltuielilor necesare 
amenajarii de spa^ii special destinate 
ascultarii copiilor victime ale 
infractiunilor, la nivelul fiec&ni 
inspectoral judefean de polilie §i al 
Directiei Generate de PoUtie a 
Municipiului Bucure^ti, precum §i a 
celor pentru achizitia de echipamente 
hardware §1 software, licence §i servicii 
de mentenanta necesare indeplinirii 
atribuliilor Politiei Romane in domeniul 
combaterii pornografiei infantile, va fi 
asigurata prin suplimentarea bugetului 
Ministerului Afacerilor Interne din 
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului, prin derogate de la
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prevederile art.30 alin.(2) din Legea nr. 
500/2002 privind finan^ele publice, cu 
modificarile complet^ile ulterioare.

Secfiunea a 5~a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei tn vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a proiectului de act normativ:
Modificarea Standardelor specifice ARACIS privind evaluarea externa a 
calita|ii academice a programelor de studii din domeniile de licen^a §i master 
aferente Comisiei de Specialitate Nr. 5 — ^tiin^e Administrative, ale Educa|iei 
§i Psihologie

acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilorb)
dispozi^ii:
- Ordin ANDPDCA procedura numm* unic urgenfe copii

Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislafia in domeniul 
achizi|iilor publice:
a) impact legislativ - Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
b) norme cu impact la nivel operafional/tehnic - Proiectul de act normativ nu se 
refera la acest subiect.

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legisla^ia comunitara in 
cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative 
comunitare
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Hotarari ale Curfii de Justifie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte acte normative $i/sau documente internationale din care decurg 
angajamente, facandu-se referire la un anume acord, o anume rezolutie 
sau recomandare internafionala ori la alt document al unei organizatii 
internafionale:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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6. Alte informa|ii

Secfiunea a 6~a
Comultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act

normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile 
neguvernamentale, institute de cercetare §i alte organisme implicate
Comitetul Interinstitufional pentru elaborarea Programului National de suport 
pentru copii, in contextul Pandemiei de COVID-19 - DIN GRIJA PENTRU 
COPII a presupus consultari extinse cu colegiile profesionale, reprezentan^i ai 
organiza^iilor neguvernamentale §i interguvemamentale, structurile asociative 
ale parintilor §i copiilor.
Astfel, au fost consultate autoritati structurile cu atribu^ii in Planil de actiune 
al Programului, cum ar fi: Colegiul Psihologilor din Romania, unita|ile 
subordonate Ministerului Educa|iei, Ministerului Muncii §i Protecjiei Sociale, 
Ministerului S&iata^ii, Ministerului Afacerilor Interne.

2. Fundamentarea alegerii organiza|iilor cu care a avut loc consultarea 
precum $i a modului in care activitatea acestor organiza^ii este legata de 
obiectui proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Consultarile organizate cu autoritafile administrafiei publice locale, in 
situa^ia in care proiectul de act normativ are ca obiect activitafi ale acestor 
autoritati) in condifiile Hotararii Guvernului nr.521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor 
administrafiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 
Comitetul Interinstitu^ional pentru elaborarea Programului National de suport 
pentru copii, in contextul Pandemiei'de COVID-19 - DIN GRIJA PENTRU 
COPII a presupus consultari extinse cu ministerele de resort §i structurile 
asociative ale autoritafilor locale.

4. Consultarile des^^urate in cadrul consiliilor interministeriale in 
conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Informatii privind avizarea de catre: 
a) Consiliui Legislativ___________
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Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ prin avizul 
nr.762/2021. ' .
b) Consiliul Economic $i Social
Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Economic §i Social prin 
avizul nr.6738/2021.
d) Consiliul Concurenfei
e) Curtea de Conturi

6. Alte informa^ii

Secfiunea a 7-a
Activitafi de informarepublicdprivind 

elaborarea §i implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societafii civile cu privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ
In cazul proiectului de act normativ sunt incidente prevederile art. 7 alin.(13) 
din Legea nr.52/2003 privind transparen|a decizionalain administrafia publica, 
republicata.

2. Informarea societafii civile cu privire la eventualul impact asupra 
mediului in urma implementarii proiectului de act normativ, precum $i 
efectele asupra sanatafii $i securitafii cetafenilor sau diversitafii biologice 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Alte informafii

Secfiunea a 8-a 
Mdsuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre 
autoritafile administrafiei publice centrale $i/sau locale - fnfiintarea unor 
noi organisme sau extinderea competenfelor institufiilor existente 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Alte informafii
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenfa a Guvemului privind aprobarea §i implementarea 
Programului National de Suport pentru Copii, m contextui Pandemiei de COVID-19 
- DESF GRIJA pentru COPII, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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