
GUVERNUL ROMANIEI 
ORDONANTA DE URGENTA

privind modificarea completarea unor acte normative, precum pentru 

stabilirea unor masuri de sprijin si asistenfa umanitara

Constatand criza actuala existenta la granifa Romaniei cu Ucraina generata 

de conflictul militar care se desfa^oara pe teritoriul Ucrainei,

avand in vedere necesitatea de a fi intreprinse in continuare masuri de sprijin 

§i asistenfa umanitara pentru cetatenii straini sau apatrizii afecta|i de acest conflict 

§i care au ajuns pe teritoriul Romaniei,

luand in considerare faptul ca in lipsa prevederilor legale nu pot fi achitate 

cheltuielile curente ale institutiilor publice §i ale altor structuri subordonate 

Ministerului Familiei, Tineretului §i Egalitatii de §anse, generand consecinta 

intreruperii fumizarii utilita^ilor §i ale tuturor bunurilor §i serviciilor ale 

institutiilor amintite, corelativ solicitarii de penalitati de catre fumizori care au §i 

posibilitatea bloc^i conturilor §i a executarii silite, situafie ce se impune a fi 

evitata in contextul actual al situa^iei generate de afluxul de refiigiati provenifi 

din zona conflictului armat din Ucraina,

avand in vedere necesitatea stringenta a reglement^ii situafiei financiare, 

asigurarii atat a finant^ii cheltuielilor de natura salarial^ a 

contributiilor pentru personal, pentru personalul Ministerului Familiei, 

Tineretului §i Egalitafii de §anse care nu a fost inca preluat din aparatul central al 

Ministerului Sportului §i din structurile subordonate ale acestuia, precum §i 

pentru cel din structurile subordonate care urmeaza a fi preluate de la MiiW

in sensul
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Muncii §i Solidarita|ii Sociale, cat §i a cheltuielilor curente ale institu^iilor publice 

§i a alter structuri subordonate din bugetul Ministerului Sportului bugetul 

Ministerului Muncii §i Solidaritatii Sociale, pana la momentul aprobarii 

protocoalelor de predare-preluare,

^inand cont de faptul ca finan^atea cheltuielilor avute in vedere este esen|iala 

pentru asigurarea unei bune functional §i desfa§urari a activita^ilor specifice din 

domeniile de activitate relevante aflate in sfera de competenja a Ministerului 

Familiei, Tineretului §i Egalitafii de §anse §i a institu^iilor publice §i a altor 

structuri subordonate, in condi^iile in care o parte dintre persoanele provenite din 

zona conflictului armat din Ucraina sunt cazate in unitati subordonate 

Ministerului Familiei, Tineretului §i Egalitatii de §anse,

intrucat se impune identificarea unor solutii pentru a facilita accesul 

cetatenilor ucraineni pe piafa muncii din Romania, prin crearea cadrului necesar 

pentru ca ace§tia sa-§i poata asigura o sursa de venit din munca prestat^ fapt care 

va avea ca efect o mai buna integrare a acestora in perioada in care sunt nevoi^i 

sa r^ana pe teritoriul Romaniei si va conduce la o degrevare a bugetului de stat 

care, in contextul in care cetafenii ucraineni nu au surse proprii de venit, trebuie 

sa suporte costul intretinerii acestora,

lu^d in considerare faptul ca in Romania, dreptul la invattora este asigurat 

prin invatamantul general obligatoriu, prin inva|amtoul liceal §i prin cel 

profesional, prin inva|tomitul superior, precum §1 prin alte forme de instructie §i 

de perfectionare §i reprezinta un drept fundamental statuat de prevederile art. 32 

din Constitufia Romaniei, republicata, §i precum §i faptul ca intrucat nu avem in 

prezent un cadru legal apt sa asigure acordarea dreptului de educafie in aceasta 

situafie speciala pentru minorii, antreprescolari, pre^colari, elevi si pentru 

studenfii provenifi din Ucraina, se impun modiflc^le si completarile necesare 

pentru acordarea dreptului la educatie si pentru ace^tia,
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intrucat este existenta o situa|ie de rise §i vulnerabilitate pentru anumite 

categorii de persoane respectiv persoane in v&*sta, femei si copii, care intra pe 

teritoriul Romaniei,

tinand seama ca in prezent nu exista un cadrul legal specific pentru situa^iile 

in care persoanele juridice, persoanele fizice, cu excep^ia institutiilor §i 

autorita^ilor publice, indiferent de forma de finan^are de subordonare a acestora, 

intenfioneaza sa doneze sume pentru persoanele afectate de conflictul armat din 

Ucraina, iar potrivit regulilor fiscale in vigoare donafiile cu caracter umanitar nu 

sunt cheltuieli deductibile; in vederea stimulmi din punct de vedere fiscal 

donafiile fiind necesar un regim fiscal specific.

se impune adoptarea unor m^uri rapide de gestionare a crizei, printre care 

se regasesc §i cele destinate asigurarii dreptului la educafie pentru minorii 

antepre§colari, pre^colari, elevi ucraineni §i studentii din Ucraina aflafi pe 

teritoriul Romaniei.

deoarece toate aspectele prezentate reprezinta o stare de fapt obiectiva §i 

independents iar elementele vizeaza interesul public §i constituie o situa^ie 

extraordinara care necesita adoptarea unor masuri imediate,
A

In temeiul art, 115 alin. (4) din Constitujia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopts prezenta ordonanJS de urgen|S.

Ordonanfa de urgenfa a Guvernului nr. 15/2022 privind 

acordarea de sprijin asistenta umanitarS de catre statul roman cetafenilor 

strain! sau apatrizilor aflafi in situafii deosebite, provenifi din zona 

conflictului armat din Ucraina, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, nr. 193 din 2 februarie 2022, se modifies si se completeaza dupa 

cum urmeaza:

I.
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1. La articolul 1 alineatul (1), literele d) e) se modifica $i vor avea 

urmatorul cuprins:
„d) dreptul de a primi gratuit asisten^a medicala tratament corespunzator, 

prin sistemul national de asisten^a medicala de urgen^a de prim ajutor calificat, 

in conformitate cu prevederile Titlului IV din Legea nr. 95/2006 privind reforma 

in domeniul sanata^ii, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare; 

e) dreptul de a fi inclu§i in programele na^ionale de sanatate publica.”

2. La articolul 1 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, 
lit. f), cu urmatorul cuprins:

„f) transport, in condijiile stabilite prin hot^m-e a guvemului, la propunerea 

Ministerului Afacerilor Interne §i Ministerului Transporturilor §i Infrastructurii.”

3. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(l^), 
cu urmatorul cuprins:

„(1^) Prevederile alin. (1) se aplica inclusiv beneficiarilor Deciziei de punere 

in aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a 

existenfei unui aflux masiv de persoane stramutate din Ucraina in infelesul 

articolului 5 din Directiva 2001/55/CE §i avand drept efect introducerea unei 

protec^ii temporare.”

4. La articolul 1, alineatele (3) §;i (4) se modillca §i vor avea urmatorul
cuprins:

„(3) Achizifia produselor prevazute la art.l alin.(l) lit.a)-c) §i a serviciilor 

de cazare se realizeaza prin procedura de achizi|ie publica in regim de urgenta, 

conform art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 69 alin. (4) §i art. 104 alin. (1) lit. 

c) din Legea nr. 98/2016 privind achizijiile publice, cu modificarile §i 

completarile ulterioare, de catre Inspectoratul General pentru Situalii de Urgenta
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§i dupa caz, de catre inspectoratele judetene pentru situa|ii de 

urgen|a/Inspectoratul pentru Situa^ii de Urgent Bucure§ti- Ilfov.

(4) Persoanele prevazute la alin. (1) (1^), precum ceta^enii strmni sau

apatrizii afla^i in situa^ii deosebite care provin din zona conflictului armat din 

Ucraina §i intra in Romania §i care solicita protec^ie intema^ionala in Romania, 

prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 122/2006, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, care necesita servicii medicale, materiale 

sanitare, medicamente §i dispozitive medicale altele decat cele prevazute la alin. 

(1) lit. d) §i e), beneficiaza de pachetul de servicii de baza prevazut in contractul- 

cadru privind condiliile acordarii asisten^ei medicale, medicamentelor §i 

dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de s^atate §i 

in normele de aplicare ale acestuia, precum §i de medicamentele, materialele 

sanitare, dispozitivele medicale §i serviciile medicale cuprinse in programele 

nafionale de sanatate curative, ca §i asigurajii rom^i, f^a plata contribu^iei de 

asigurari sociale de sanatate, a contribuliei personale pentru medicamentele 

acordate in tratamentul ambulatoriu §i cu scutire de la coplata.”

5. La articolul 1, dupa aiineatul (4) se introduc ^ase noi alineate, alin. 
(5) - (10), cu urmatoru! cuprins:

„(5) Pentru perspanele prevazute la alin. (4), serviciile medicale in asisten^a 

medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitalile clinice cuprinse in 

pachetul de servicii de baza se acorda f^a a fi necesara prezentarea biletului de 

trimitere, care este formular cu regim special utilizat in sistemul de asigur^i 

sociale de sanatate.

(6) Furnizorii de servicii medicale, materiale Sanitare, medicamente §i 

dispozitive medicale afla|i in relatii contractuale cu casele de asigur^i de 

statute, inclusiv pentru programele najionale de sanatate curative, sunt obligati

sa inregistreze in aplicajia informatica pusa la dispozifie de Casa Nafionala de 

Asigurari de Sanatate persoanele prevazute la alin. (4) si sa p^treze copii de pe 

documented de identitate, daca acestea exista.
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(7) Fumizorii au obliga^ia sa intocmeasca evidence distincte pentru serviciile 

medicale, materialele sanitare, medicamentele sau dispozitivele medicale 

acordate persoanelor prevazute la alin. (4) §i pentru care intocmesc facturi 

distincte; facturile insojite de documente justificative, in formatul solicitat de 

Casa Nafionala de Asigurari de Sanatate §i de copii ale documentelor de 

identitate, daca acestea exists sau copii ale documentelor medicale de la nivelul 

furnizorilor, pentru persoanele care nu detin documente de identitate, sunt 

raportate lunar caselor de asigurari de sanatate cu care sunt in relafie contractuala 

in vederea decont^ii.

(8) Asumarea serviciilor medicale, materialelor sanitare, medicamentelor, 

dispozitivelor medicale acordate de fumizori se face prin semnatura electronica 

extins^calificata potrivit legislajiei nafionale/europene in vigoare privind 

serviciile de incredere, respectiv Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al 

Parlamentului European al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea 

electronica §i serviciile de incredere pentru tranzacfiile electronice pe piafa 

interna §i de abrogare a Directive! 1999/93/CE, publicat in Jumalul Oficial al 

Uniunii Europene nr. L 257/73 din data de 28.8.2014, Legii nr. 455/2001 privind 

semnatura electronica, republicata, cu complet^le ulterioare, §i Normelor 

tehnice §i metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura 

electronic^ aprobate prin Hotararea Guvemului nr. 1259/2001, cu modificarile 

ulterioare. Serviciile medicale, materialele sanitare, medicamentele, dispozitivele 

medicale inregistrate off-line se transmit in platforma informatica din asigurarile 

de sanatate in maximum 3 zile lucratoare de la data acordarii acestora. La 

stabilirea acestui termen nu se ia in calcul ziua acordarii serviciilor medicale §i 

acesta se impline§te in a treia zi lucrtoare de la aceasta data. Serviciile medicale, 

materialele sanitare, medicamentele, dispozitivele medicale din pachetele de 

baz^ respectiv din programele nafionale de sanatate curative, acordate in alte 

condifii decat cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenfa, nu se deconteaza 

fumizorilor de catre casele de asigurari de sanatate.
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(9) Casele de asigurari de sanatate sunt obligate sa intocmeasca evidence 

distincte pentru serviciile medicale, materialele sanitate, medicamentele sau 

dispozitivele medicale acordate persoanelor prev^ute la alin. (4) §i sa deconteze 

furnizorilor contravaloarea acestora, in condi^iile respectarii prevederilor alin. (5)

-(8).

(10) Persoanele fizice care gazduiesc ceta^eni straini sau apatrizi aflati in 

situafii deosebite, proveni|i din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiaza 

de decontarea din bugetul Inspectoratelor Judefene pentru Situafii de 

Urgenf^Inspectoratului pentru Situafii de Urgenta Bucure§ti-Ilfov, a cheltuielilor 

cu hrana in valoare de 20 de lei/zi/persoana gazduita. Mecanismul de decontare 

se stabile^te prin hot^to a Guvemului.”

6. Articolul 2 se modifica va avea urmatorul cuprins :
„Art.2. - (1) Minorii neinsofifi de pmnfi sau de un alt reprezentant legal, 

care provin din zona conflictului armat din Ucraina §i intra in Romania, 

beneficiaza de protecfia speciala prevazuta in Legea nr. 272/2004 privind 

protecfia §i promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modific^ile §i 
completarile ulterioare.

(2) Prin derogate de la prevederile art. 554 din Ordonanfa de urgenfa a 

Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modiflcarile §i 

completarile ulterioare, pentru asigurarea protecfiei prevazute la alin. (1) 

Direcfiile Generale de Asistenfa Sociala §i Protecfia Copilului pot angaja personal 

contractual fata concurs in serviciile sociale destinate minorilor neinsofiti, in 

funcfie de nevoile acestora, pe o durata determinate, care nu poate fi mai mare de 

3 ani.”

7, Dupa articolul 2 se introduc sase noi articole, art 2^ -2^, cu urmatorul
cuprins:
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„Art.2^, - (1) Persoanele cu dizabilita|i, insotite sau neinsofite, care provin 

din zona conflictului armat din Ucraina §i intrain Romania, beneficiaza, la cerere, 

in mod gratuit, de serviciile sociale din centrele prevazute la art. 51 alin.(3) din 

Legea nr. 448/2006 privind protectia §i promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, fiind preluate in 

eviden^ele direc^iilor generale de asistenja sociala §i protec^ia copilului judefene, 

respectiv ale sectoarelor municipiului Bucure§ti.
A

(2) Insotitorii persoanelor cu dizabilitati prevazute la alin. (1) beneficiaza, 

in acelea§i condijii, de servicii sociale impreuna cu acestea.

Art.2^. - Procedura de acordare a serviciilor sociale pentru persoanele 

prevazute la art. 2 Wa fi stabilita prin ordin al pre§edintelui Autorita|ii Na^ionale 

pentru Protec|ia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitafi §i va fi publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1.

Art.2^ - (1) Persoanele varstnice cu mobilitate redusa sau aflate in situa^ie 

de dependen^a, care provin din zona conflictului armat din Ucraina ^i intra in 

Romania, beneficiaza, la cerere, in mod gratuit, de serviciile sociale in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenja sociala a 

persoanelor varstniee, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare.

(2) Pentru implementarea prevederilor alin. (1) ministrul muncii §i 

solidarita|ii sociale poate emite instruc|iuni.

Art.2'*. - Persoanele adulte cu dizabilitaji §i persoanele varstnice cu 

mobilitate redusa sau aflate in situa|ie de dependents, care provin din zona 

conflictului armat din Ucraina, intra in Romania si nu defin documente de 

identitate valabile, sunt indrumate catre Inspectoratul General pentru Imigrari in 

vederea stabilirii regimului juridic, concomitent cu preluarea lor, la cerere, de 

catre serviciul public de asistenta sociala de la nivel judetean sau local, in vederea 

acordarii serviciilor sociale.

Art.2^. - Prin derogare de la prevederile art. 554 din Ordonan|a de urgen|a 

a Guvemului nr. 57/2019, cu modificarile §i completarile ulterioare, autoritatile
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administratiei publice locale pot angaja, fara concurs, asistenfi social! sau alt 

personal de specialitate, dupa caz, in cadrul serviciilor publice de asistenta sociala 

de la nivel local §i judetean §i in cadrul serviciilor sociale in care sunt beneficiari 

care provin din zona conflictului armat din Ucraina, in fUnctie de nevoile 

acestora, pentru o durata determinate dar nu mai mult de 3 ani.

Cheltuielile corespunzatoare asigur^ii serviciilor sociale 

prevazute la art. 2' se suporta, integral, din sumele stabilite in condi|iile art. 4 alin.

Art.2^

(9).”

8. Articolul 3 se modifica va avea urmatorul cuprins:
„Art.3. - (1) Asigurarea utilita^ilor de prima necesitate prevazute la art. 1 

alin. (1) lit. a)-c), pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) §i(l^),serealizeaza 

de catre Inspectoratul General pentru Situa^ii de Urgen|a §i dupa caz, de catre 

inspectoratele jude|ene pentru situa^ii de urgenteinspectoratul pentru Situa^ii de 

Urgen^a Bucure§ti- Ilfov.
^ _

(2) In situafiain care persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) §i (r) sunt cazate
t

in alte locafii stabilite de comitetele judetene/al Municipiului Bucure§ti pentru 

situafii de urgen^a, cheltuielile afererite cazarii §i utilitatilor prevazute la art. 1 

alin. (1) lit. a) se pot asigura §i prin decontare de catre Inspectoratul General 

pentru Situa^ii de Urgen^a §i dupa caz, de catre inspectoratele judetene pentru 

situa^ii de urgent^Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucure^ti- Ilfov.”

9. Articolul 4 se modifica $i va avea urmatorul cuprins:
,^rt,4. - (1) Cheltuielile ocazionate cu utilitalile de prima necesitate 

prev^ute la art. 1 alin. (1) lit. a) - c), precum §i cele necesare Iunc|ionarii 

taberelor temporare de cazare §i asisten^a umanitara, respectiv cele aferente 

asigurarii caz^ii in alte locatii stabilite de comitetele judetene/al Municipiului 

Bucure§ti pentru situa^ii de urgen^a se asigura de la bugetul de stat, prin bugetui 

Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat potrivit legii.
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(2) Cheltuielile generate de masurile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. d) §i e) 

se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului S^Sta|ii.

(3) Cheltuielile generate de masurile prevazute la art. 1 alin. (4), inclusiv 

pentru contribu|ia personala pentru medicamentele acordate in tratamentul 

ambulatoriu, se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului S^ata^ii 

prin transferuri catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de 

sanatate.

(4) Contravaloarea prescriptiei medicale, inclusiv a contribufiei personale 

pentru medicamentele acordate in tratamentul ambulatoriu persoanelor prev^ute 

la art. 1 alin. (4) se deconteaza fumizorilor de medicamente care se afla in relafie 

contractuala cu casele de asigurari de sanatate in termen de 30 de zile de la data 

depunerii facturilor insojite de documentele justificative.

(5) La stabilirea depa^irii valorii anuale a bugetului de referin^a potrivit 

dispozitiilor art.l2 alin.(17) din Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 77/2011 

privind stabilirea unor contribu^ii pentru finan^area unor cheltuieli in domeniul 

sanata^ii, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 184/2015, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, nu se ia in calcul valoarea consumului de 

medicamente aferent persoanelor prevazute la art.l alin. (4) care au beneficiat de 

medicamente ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat §i au inregistrat 

rezultat medical.

(6) La regularizarea anuala a contributiei datorate, potrivit dispozi^iilor 

art.l4 alin.(2) din Ordonan|a de urgen^a a Guvernului nr.77/2011 aprobata cu 

modific^i si completari prin Legea nr. 184/2015, cu modiflc^ile §i completarile 

ulterioare, la stabilirea num^ului unic de pacien^i eligibili efectiv trata^i pe 

parcursul derularii unui contract cost-volum nu se iau in calcul persoanele 

prevazute la art.l alin. (4) care au beneficiat de medicamente ce fac obiectul 

acestuia.

(7) Pentru serviciile medicale, medicamentele §i dispozitivele medicale din 

pachetul de baza, precum §i medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele
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medicale §i serviciile cuprinse in programele na^ionale de sanatate curative, 

acordate persoanelor prevazute la art. 1 alin. (4), sumele contractate cu casele de 

asigurari de sanatate se suplimenteaza dupa incheierea lunii in care au fost 

acordate, prin acte aditionale.

(8) Cheltuielile generate de masurile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. f), se 

asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor §i 

Infrastructurii.
(9) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 

500/2002 privind finan|ele publice, cu modific^ile §i complet^ile ulterioare, 

pentru finantarea cheltuielilor generate de acordarea asisten^ei umanitare 

prevazute de prezenta ordonanta de urgen^^ precum §i pentru finan|area 

cheltuielilor aferente acordarii protec^iei temporare conform Deciziei de punere 

in aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a 

existen^ei unui aflux masiv de persoane strtoutate din Ucraina in inielesul 

articolului 5 din Directiva 2001/55/CE §i avmid drept efect introducerea unei 

protec^ii temporare, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, prin hotarare 

a Guvemului pot fi asigurate sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 

Guvernului.

(10) Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa introduca modificarile 

corespunzatoare in volumul §i structura veniturilor §i cheltuielilor bugetului 

Fondului na|ional unic de asigurari sociale de sanatate in vederea majorarii cu 

sumele transferate din bugetul Ministerului Sanatatii, conform alin. (3), la 

propunerea Ministerului S^atatii.”

10. Articolul 6 se modifica va avea urmatorul cuprins:

„Art.6. - Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonan^a de 

urgen^a a Guvemului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de 

intrare in Romania, cu modificarile §i complet^ile ulterioare, persoanele care
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sosesc din Ucraina nu au obliga^ia de a completa Formularul digital de intrare in 

Romania.”

11. Dupa articolul 6 se introduc 11 noi articole, art. 7-17, cu urmatorul
cuprins:

„Art.7. - Prin minor neinsotit in sensul prezentului act normativ se infelege 

cetajeanul strain sau apatridul sub varsta de 18 ani, care a sosit pe teritoriul 

Romaniei neinsotit de nici unul dintre p^in^ii sai sau de un alt reprezentant legal 

ori care nu se gase^te sub supravegherea legala a unei alte persoane.

Art.8. - (1) La nivelul fiecarui jude| §i dupa caz la nivelul fiecarui sector al 

municipiului Bucure^ti se constituie Grupul Operativ pentru Minor! Neinso|i|i, 

f^a personalitate juridica, denumit in continuare Grupul Operativ, care are rolul 

de a identifica rapid masura cea mai adecvata pentru protec^ia minorului neinsotit.

(2) Grupul Operativ este compus din reprezentan|i ai Direc|iei Generate de 

Asistenfa Sociala §i Protec^ia Copilului, ai Inspectoratului §colar Jude|ean, 

respectiv ai Inspectoratul §colar al Municipiului Bucure^ti, ai Direc|iei de 

Sanatate publica §i ai organizafiilor neguvemamentale sau, dupa caz, §i ai 

organismelor interna^ionale. Regulamentul de organizare §i functionare §i 

atributiile Grupului Operativ pentru Minorii neinsofili se aprobaprin ordin comun 

al Ministrului Familiei, Tineretului §i Egalita^ii de §anse, Ministrului Educa|iei §i 

Ministrului Sanata^ii.

(3) Coordonarea Grupului este asigurata de un reprezentant cu func|ie de 

conducere din partea Direcfiei Generale de Asistenja Sociala §i Protectia 

Copilului.

(4) La activita^ile Grupului pot participa, la invitalia coordonatorului, 

reprezentan^i ai altor institu^ii relevante pe plan local, a caror intervenfie poate 

sprijini instrumentarea cazurilor minorilor neinsotiti, care intra pe teritoriul 

Romaniei neinsotiti.
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A

Art.9. - In aplicarea legislafiei na|ionaIe intema|ionale, procedura de 

cooperare intre autoritali privind intrarea, inregistrarea, tranzitul, §ederea, precum 

§i asigurarea protecliei drepturilor minorilor neinsoliti se aprobaprin ordin comun 

al ministrului familiei, tineretului §i egalita^ii de §anse, al ministrului afacerilor 

interne, al ministrului educa^iei nafionale si al ministrului s^atatii si al 

ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice §i administraliei.

Art.lO. - (1) Minorii afla^i in situafii deosebite care provin din zona 

conflictului armat din Ucraina §i intraji pe teritoriul Romaniei, inclusiv cei care 

nu solicita proteclie internalionala conform Legii nr. 122/2006 privind azilul in 

Romania, cu modific^ile §i completmle ulterioare,ori cei care sunt beneficiari ai 

Deciziei de punere in aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 §i 

avand drept efect introducerea unei protec^ii temporare, beneficiaza de 

urmatoarele drepturi in domeniul educa^iei:

a) dreptul la educa^ie in unitatile de invalamto din Romania in acelea§i 

condi|ii §i cu finantare din acelea^i bugete ca pentru antepre§colarii, pre^colarii §i 
elevii romani;

b) dreptul la cazare gratuita in internatele §colare, alocatie de hrana, dreptul 

la cazarmament, respectiv: rechizite, imbracaminte, incall&ninte, manuale.

(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin audient se infelege elevul 

^colarizat intr-un alt sistem de invafamto din alta fara, care i§i continua, la 

cererea parintelui sau al reprezentantului legal al elevului minor, a elevulului 

major sau a autoritatii competente, parcursul §colar intr-o unitate de invat^ant 

din sistemul de invaf&nant romanesc §i este inscris in cataloage provizorii, pana 

la echivalarea studiilor §i sustinerea eventualelor diferenfe.

(3) Finanlarea cheltuielilor pentru drepturile prev^ute la alin (1) se asigura 

din acelea^i bugete in acela^i cuantum ca §i pentru elevii statului roman.
A

Art.ll. - (1) In vederea respectarii drepturilor prev^ute la art. 10, 

Ministerul Educa|iei, prin inspectoratele §colare, va asigura cuprinderea tuturor
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minorilor men^iona|:i la art 10 in sistemul de inva|amant romanesc, prin asigurarea 

resursei umane necesare desf^urarii activita|ilor didactice.

(2) In situafia in care resursa umana este insuficient^ prin derogare de la 

prevederile art. 247, art, 248 , art, 254, art. 262, din Legea educa^iei nationale 

nr. 1/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare, activitatea didactica §i 

activitatea de consiliere §colara va putea fi realizata de studentii din universitatile 

de stat/particulare din Romania sau de cadre didactice pensionare.

(3) Prin derogare de la prevederile art.63 din Legea nr. 1/2011, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, minorii prev^u^i la art. 10 vor fi integrafi 

in formaliuni de studiu/ grupe/clase indiferent de numarul de elevi cuprins in 

acestea.

(4) Procedura de inscriere a minorilor men|ionali la art.lO ca audienji la 

cursurile unitalilor de invalamant, va fi stabilita prin ordin al ministrului 

educafiei.

(5) In vederea intr^i in colectivitate in cadrul unitafilor de invalamant 

preuniversitar minorii menlionati la art.lO vor beneficia de examinarea st^ii de 

sanatate in unitalile de invalamant conform legislaliei in vigoare §i li se va elibera
A.

un document medical pentru inscrierea in colectivitate. In situa|ia in care nu sunt 

vaccina|i, ace^tia pot beneficia de schema de vaccinare conform Programului 

national de vaccinare derulat de Ministerul Sanatatii.

(6) Ulterior dobandirii statutului de audien|i, ace§tia au urmatoarele

drepturi:

a) dreptul de a participa la activitatile educative din cadrul unitalilor de 

invalamant preuniversitar §i la activitatile extracurriculare din cadrul cercurilor 

constituite la nivelul palatelor §i cluburilor copiilor. Participarea la activitatile 

extracurriculare nu este condijionata de calitatea de audient;

b) dreptul de §colarizare in unitali complexe de asistenfa medicala, de tip 

spital, in conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili 

din cauza unei dizabilitali, respectiv pentru elevii care sufera de boli cronice sau
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care au afec|iuni pentru care sunt spitaliza^i pe o perioada mai mare de 4 

sapt^ani;

c) dreptul de a beneficia de facilitatile pentru transport local in comun, de 

suprafata, naval §i subteran, precum §i la transportul intern auto, feroviar, naval

fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic similar cu elevii inmatriculafi in 

unitafile de invaftaant preuniversitar din Rom^ia;

d) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport 

prevazute la lit. c), pentru elevii orfani, elevii cu cerinfe educafionale speciale, 

precum §i cei pentru care s-a stabilit o masura de protecfie special^ in condifiile 

legii, sau tutela, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 1/2011, cu modific^le 

§i completarile ulterioare;

e) dreptul la alocarea unor alimente de baza tuturor copiilor din 

invafamantul primar §i gimnazial acordate prin programele sociale aflate in 

derulare.

(7) Finan|area cheltuielilor prevazute la alin. (6) se asigura din acelea§i 

bugete ca §i pentru elevii statului roman.

Art.l2. - (1) La nivelul inspectoratelor §colare se va constitui o comisie 

formats din: inspectorul §colar general, 2 inspector! §colari, 3 cadre didactice §i 

un psiholog/consilier §colar pentru coordonarea activitatii de repartizare a 

pre^colarilor/elevilor la unitatile de invafamant in care pot desfa§ura activitafi 

educafionale, precum §i in institufiile in care vor beneficia de asistenja 

psihopedagogica §i consiliere.

(2) Procedura de organizare §i functionare a comisiei prevazute la alin. (1) 

se aproba prin ordin al ministrului educatiei.

Art.l3. - (1) In vederea asigurarii dreptului la educafie, direcfiile generale 

de asistenfa sociala §i protecfia copilului judefene, respectiv ale sectoarelor 

municipiului Bucure§ti, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Imigrari vor 

comunica inspectoratelor §colare judefene, respectiv Inspectoratului Scolar al 

Municipiului Bucure^ti lista minorilor neinsolifi pe teritoriul Romanic!.
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(2) Lista prevazuta la alin (1) trebuie sa con|ina cel pu|in urmatoarele 

informa^ii: numele prenumele, varsta, nivelul de invaltoant, limba in care 

poate comunica minorul, locul in care acesta este cantonat, precum §i mentiuni 

referitoare la documente de identitate/studii aflate in posesia minorului, dupa caz.

Art.l4. - Comisia constituita in condifiile art. 12 ia deciziile privind

in vederea asigurariirepartizarea minorilor catre unitatea de inva|amant, 

dreptului la educatie, avand la baza lista prevazuta la art. 13 alin. (1), transmisa 

de direc^iile generale de asistenta sociala §i protecjia copilului judetene, respectiv

ale sectoarelor municipiului Bucure§ti, cu sprijinul Inspectoratului General 

pentru Imigrari §i va meniine legatura cu aceste directii generale in vederea 

acordarii suportului necesar asigurarii dreptului la educa|:ie, protectie §i asistenla 

sociala.

Art.15. - Minorii prev^uli la art. 10 alin. (1) inscri^i ca audienti, pot 

dobandi calitatea de elev in Romania dupa recunoa§terea sau echivalarea de catre 

inspectoratele §colare judetene, Inspectoratul §colar al Municipiului Bucure§ti, 

respectiv de catre minister a studiilor urmate in strainatate §i, dupa caz, dupa 

sustinerea examenelor de diferen^a stabilite in cadrul procedurii de echivalare, in 

conformitate cu prevederile ordinului ministrului educa|iei.

Art.l6. - Prin derogare de la prevederile alin. (5) al art.138 al Legii 

nr.1/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare, in cazuri temeinic justificate, 

Ministerul Educaliei poate aproba in anii universitari 2021 -2022 §i 2022-2023 

universitalilor/institutiilor de invaltoant superior un numar suplimentar de locuri 

- in limita a 20% din capacitatea de §colarizare stabilita de Agen^ia Romana
A.

-pentru-Asigurarea-Calitatii in Invattoantul Superior pentru programul de studii 

solicitat -destinat §colariz^ii studentilor inmatricula|i la institujii de inva^toant 

superior din Ucraina.

Art.l7. - (1) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), alin. (1 §i alin. 

(4) cazate in spa|iile unitalilor de inval^ant preuniversitar de stat si private §i 

institutiilor de invalamant universitar de stat §i private, se acorda cheltuieli de
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masa §i cazare in limita a 50 lei/persoana/zi pentru cazare §i 20 lei/persoana/zi 

pentru masa, pe o perioada de pana la 90 de zile.

(2) Pentru unita^ile de mva|amant preuniversitar de stat si private §i pentru 

institu|iile de invapmant universitar de stat §i private, sumele se asigura de catre 

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgen^a. Mecanismul de plata al sumelor 

se stabile^te prin ordin comun al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 

Apararii Na^ionale §i Ministerului Educatiei.”

Art.II. - (1) incepand cu data intr^ii in vigoare a prezentei ordonan|e de 

urgen^a §i pana la mcetarea situatiei care genereaza un aflux masiv de persoane 

din Ucraina, dar nu mai mult de 3 ani, Ministerul Afacerilor Interne poate 

rechema in activitate/reincadra, fara concurs, la nevoie, pe durata determinata de 

un an, cu acordul acestora, cadre militare/poli|i§ti care au treCut in rezerva/carora 

le-au incetat raporturile de serviciu.

(2) Perioada de un an, prev^uta la alin (1), poate fi prelungita anual, in 

condijlile legii, cu acordul cadrului militar/polifistului rechemat in 

activitate/reincadrat pentru o durata determinate, ce nu poate depa§i 90 de zile de 

la data incetarii situafiei care genereaza un aflux masiv de persoane din Ucraina.

Art.III. - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonanfe de 

urgenja §i pana la incetarea situatiei care genereaza un aflux masiv de persoane 

din Ucraina, dar nu mai mult de 3 ani, Ministerul Afacerilo'r Interne poate angaja 

personal fara concurs, in func^ie de nevoi, pentru activita^i specifice domeniilor 

migrafie §i azil, situatii de urgenfa §i ordine §i siguranfa public^ pentru o durata 

determinate, ce nu poate depa§i 90 de zile de la data incetarii situajiei respective.

(2) Normele procedurale pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se aproba 

prin ordin al ministrului afacerilor interne.

2, '

17



Art.IV. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (7) din Legea 

nr.500/2002 privind finanlele publice, cu modificarile §i completarile ulterioare, 

§i ale art. 23 alin. (1) din Legea responsabilitalii fiscal-bugetare nr. 69/2010, 

republicata, Guvemul poate aproba in semestrul I, prin memorandum, in situa^ii 

temeinic justificate, utilizarea totala sau par^iala a creditelor de angajament §i 

creditelor bugetare re^inute in propoitie de 10% pentru ordonatorii principali de 

credite ai bugetului de stat c^ora le revin atribu^ii de gestiune a situaliei rezultate 

ca urmare a conflictului armat din Ucraina.

(2) Prin derogare de la termenele §i limitele prevazute la art. 47 alin. (8)- 

(10) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile §i complet^ile ulterioare, de la data 

intrmi in vigoare a prezentei ordonante de urgen^a §i pana la sfar^itul exerciliului 

bugetar, se autorizeaza ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat §i 

Fondului national unic de asigurm sociale de sanatate, carora le revin atributii de 

gestiune a situatiei rezultate ca urmare a conflictului armat din Ucraina sa aprobe 

virari de credite de angajament §i credite bugetare, intre celelalte subdiviziuni ale 

clasificatiei bugetare, din prevederile capitolului bugetar, de la un capitol bugetar 

la altul, respectiv intre programe bugetare, cu incadrarea in prevederile bugetare 

aprobate.

Art.V. > La articolul 10 din Ordonanfa de urgenfa a Guvernului 

nr.121/2021 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice 

centrale pentru modificarea completarea unor acte normative, publicata 

in Monitonil Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1127 din 25 noiembrie 2021, 

cu modiHcarile completarile ulterioare, alineatul (4^) se modifica va avea 

urmatorul cuprins:
„(4^) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), pana la aprobarea 

protocoalelor de predare-preluare intre ministere, finantarea cheltuielilor de 

natura salariala, a contribu|iilor pentru personalul aferent, precum §i a alter 

cheltuieli curente ale institutiilor care funefioneaza in subordinea §i sub 

autoritatea Ministerului Familiei, Tineretului §i Egalitatii de §anse, se efectueaza
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din bugetul Ministemlui Sportului si bugetul Ministerului Muncii §i Solidarita^ii 

Sociale, in mod corespunzator.”

Art.VI. - (1) Cetatenii ucraineni intra^i legal pe teritoriul Romaniei §i care 

nu solicita o forma de protec^ie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in 

Romania, cu modificarile §i completarile ulterioare, pot fi incadra^i in munca fara 

avizul de angajare prevent la art.3 alin.(l) §i art. 17 alin. (1) din Ordonanta 

Guvemului nr.25/2014 privind incadrarea in munca §i deta§area strainilor pe 

teritoriul Romaniei §i pentru modificarea §i completarea unor acte normative 

privind regimul strainilor in Romania, aprobata prin Legea nr. 14/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare.

Persoanelor prevazute la alin. (1) li se prelunge^te dreptul de §edere 

in scop de munca potrivit Ordonan^ei de urgenta a Guvemului nr. 194/2002 

privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile §i complet&ile 

ulterioare, fara obligativitatea obfinerii unei vize de lunga §edere pentru angajare 

in munca.

(2)

(3) incadrarea in munca a cetafenilor ucraineni, care provin din zona de 

conflict armat din Ucraina, care nu de^in documente care sa probeze calificarea 

profesionala sau experien^a in activitate necesare ocuparii unui loc de munca, se 

poate realiza, pentru o perioada de 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu 

perioade de 6 luni, pentm maximum un an, in baza declarafiei pe propria 

raspundere a acestora ca indeplinesc condi^iile de calificare, profesionala §i 

experienfa in activitate necesare ocuparii locului de munca pe care urmeaza sa fie 

incadrafi, §i nu au antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe 

care o desf^oara sau urmeaza sa o desfa§oare pe teritoriul Romaniei.

(4) Procedura de incadrare in munca pentru persoanele prevazute la alin. (3) 

se aproba prin ordin al ministrului muncii §i solidaritafii sociale, in termen de 5 

zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonanfe de urgenta.
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(5) Incadrarea in munca a persoanelor prev^ute la alin.(3) se realizeaza cu 

respectarea prevederilor art.29 art.31 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, 

republicat^ cu modificarile §i completarile ulterioare, in ceea ce prive§te 

verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale §i personale ale persoanei care 

solicita angajarea, respectiv stabilirea unei perioade de proba pentru verificarea 

aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca.

(6) Prevederile alin.(3) nu se aplica in cazul cetafenilor ucraineni provenifi 

din zona de conflict armat din Ucraina, care doresc sa acceada la ori sa exercite 

in Romania, in mod independent sau ca salariat, profesiile de medic, medic 

dentist, farmacist, asistent medical generalist, moa§a, medic veterinar §i architect, 

sau una din profesiile prev^ute la anexele nr. 2, 4 §i 8 din Legea nr. 200/2004 

privind recunoa§terea diplomelor §i calificarilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din Rom^ia, cu modificarile §i completarile ulterioare.

(7) Cetafenii ucraineni prevazufi la alin.(l) au acces la sistemul asigurarilor 

pentru §omaj, la masurile de prevenire a §omajului §i la masurile pentru 

stimularea ocup^i forfei de munc^ acordate in urma inregistrarii la agen|iile 

pentru ocuparea for|ei de munca judefene, respectiv a municipiului Bucure§ti, in 

condifiile stabilite pentm cetafenii romani, de prevederile Legii 

privind sistemul asigurarilor pentru §omaj §i stimularea ocuparii for^ei de munc^ 

cu modificarile §i completmle ulterioare.

nr, 76/2002

Art.VII. - Legea nr. 273/2006 privind finan(ele publice locale, publicata 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu 

modiflcarile ^i completarile ulterioare, se modiflca §i se completeaza dupa 

cum urmeaza:

1. La articolul 15, alineatui (2) se modifica ^i va avea urmatorul

cuprins:
„(2) Din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local consiliile 

locale, jude^ene sau Consiliul General al Municipiului Bucure§ti, dupa caz, pot
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aproba acordarea de ajutoare catre unita^ile administrativ-teritoriale din Romania 

aflate in situa^ii de extrema dificultate sau catre unitati administrativ -teritoriale 

din statele vecine aflate in stare de conflict armat, la solicitarea acestora sau din 

proprie initiativa.”

2. La articolui 36, alineatul (1) se modifica i^i va avea urmatorul cuprins:
„(1) In bugetele locale se inscrie fondul de rezerva bugetara la dispozifia 

consiliului local, judefean §i a Consiliului General al Municipiului Bucure§ti, 

precum §i a sectoarelor municipiului Bucure§ti, dupa caz, in cota de pana la 5% 

din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizeaza la propunerea ordonatorilor 

principali de credite, pe baza de hotarari ale consiliilor respective, pentm 

finan^area unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in cursul exerci^iului 

bugetar, pentru inlaturarea efectelor unor calamitafi naturale, precum §i pentru 

acordarea unor ajutoare catre alte unitafi administrativ-teritoriale din Romania 

aflate in situatii de extrema dificultate sau catre unita^i administrativ - teritoriale 

din statele vecine aflate in stare de conflict armat, la solicitarea acestora sau din 

proprie ini^iativa.”

3. La articolui 36, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, a]in.(3), 
cu urmatorul cuprins:

„(3) Prin exceptie de la prevederile art.58 alin.(l), in vederea aeordarii de 

ajutoare catre unita^ile administrativ-teritoriale din statele vecine aflate in stare 

de conflict armat, fondul de rezerva bugetara la dispozifia consiliului local, 

consiliului judetean, Consiliului General al Municipiului Bucure§ti, precum §i a 

sectoarelor municipiului Bucure§ti, poate fi majorat cu sume din excedentul 

bugetului local, neangajate in finanfarea altor cheltuieli.”

Art.VIII. - (1) Persoanele fizice §i persoanele juridice, cu excep^ia 

institu|iilor §i autoritafilor publice, pot dona sume de bani care se colecteaza de 

Inspectoratul General pentru Situa|ii de Urgentaintr-un cont distinct de disponibil 

in lei deschis la Activitatea de Trezorerie §i Contabilitate Publica a Municipiului
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Bucure§ti, potrivit prevederilor art. X pentru acordarea de sprijin §i asisten^a 

umanitara ceta^enilor straini sau apatrizilor afla^i in situa^ii deosebite, proveni^i 

din zona conflictului armat din Ucraina.

(2) Campania de donare de sume potrivit prevederilor alin. (1) se 

desfa§oara de la intrarea in vigoare a prezentei ordonanfe de urgenfa, pana la data 

de 31 decembrie 2022.

ArtJX. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 25 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modiflcarile §i completarile ulterioare, contribuabilii 

potrivit titlului II „Impozitul pe profit” din acela§i act normativ deduc la calculul 

rezultatului fiscal sumele reprezentand donafiile in bani acordate potrivit 

prevederilor art, VIII.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 53 din Legea nr. 227/2015, cu 

modificm’ile §i completarile ulterioare, persoanele juridice - contribuabili potrivit 

titlului III „Impozitul pe veniturile microintreprinderilor” din acela§i act normativ 

scad din baza impozabila sumele reprezentand donafiile in bani acordate potrivit 

prevederilor art. VIII.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (4) §i alin. (7) lit. e) din 

Legea nr. 227/2015, cu modificarile §i complet^ile ulterioare, persoanele fizice 

care determina venitul net anual, in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, 

pot deduce cheltuielile reprezentand donajiile in bani acordate potrivit 

prevederilor art. VIII.

Art.X. - (1) Inspectoratul General pentru Situalii de Urgen^a solicita 

deschiderea contului 50.07.03 „Disponibil din donatii aferente ajutoarelor 

umanitare pentru Ucraina” la Activitatea de Trezorerie §i Contabilitate Publica a 

Municipiului Bucuresti §i poate deschide conturi in lei §i valuta la orice institu^ie 

de credit, care se vor comunica public pe pagina proprie de internet, a
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Ministerului Afacerilor Interne §i pe pagina Guvemului Romaniei, precum §i pe 

alte cai mediatice.

(2) Contul distinct de disponibil in lei deschis la Activitatea de 

Trezorerie §i Contabilitate Publica a Municipiului Bucure§ti potrivit alin. (1) nu 

este purtator de dobanda §i nu este supus executarii silite.
A

(3) In contul distinct de disponibil in lei deschis la Trezoreria Statului 

potrivit alin. (1) persoanele juridice §i persoanele fizice pot achita sume prin 

virament bancar, precum §i online prin intermediul „Sistemului najional 

electronic de plata”-SNEP, dezvoltat, implementat, administrat §i operat de 

Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, disponibil la adresa www.ghi§eul.ro, 

prin intermediul cardurilor de debit §i al cardurilor de credit.

(4) Sumele prevazute la art.VIII alin (1) pot fi achitate §i in numerar la 

casieriile unitalilor Trezoreriei Statului sau prin intermediul POS-urilor instalate 

la unitatile Trezoreriei Statului. Pentru sumele incasate prin intermediul POS- 

urilor instalate la unita^ile Trezoreriei Statului, comisioanele se suporta de la 

bugetul de stat, prin bugetul institutiilor publice din structura c^ora fac parte 

unita^ile Trezoreriei Statului.

(5) Sumele colectate prin intermediul unita|ilor Trezoreriei Statului potrivit 

alin. (4) se vireaza zilnic in contul prevazut la alin. (1) deschis pe numele 

Inspectoratului General pentru Situa|ii de Urgenfa deschis la Activitatea de 

Trezorerie §i Contabilitate Publica a Municipiului Bucure^ti, potrivit 

instruc|iunilor elaborate de Ministerul Finantelor.

(6) Inspectoratul General pentru Situa|ii de Urgenta vireaza sumele 

colectate in conturile deschise la institu^iile de credit, in ultima zi lucratoare a 

fiectei saptamani, in contul prevazut la alin. (1), deschis pe numele acestuia la 

Activitatea de Trezorerie ?i Contabilitate Publica a Municipiului Bucure§ti.

(7) In situa^ia in care sumele colectate au fost depuse in valuta la institupile 

de credit, acestea se transfers in echivalent lei calculat la cursul de schimb valutar 

al institupei de credit din ziua transferului.
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Art.XL - Toate cheltuielile necesare pentru colectarea fondurilor §i pentru 

gestionarea conturilor deschise in lei §i in valuta la institu^ii de credit vor fi 

suportate prin sume puse la dispozilie de Ministerul Afacerilor Interne in bugetul 

Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenja.

Art.XIL - (1) in prima zi lucratoare a fiec^ei saptamani, sumele colectate 

in contul de disponibilita^i prevazut la art.X alin (1) in saptamana anterioara, 

deschis la Activitatea de Trezorerie §i Contabilitate Publica a Municipiului 

Bucure§ti, se transfers de Inspectoratul General pentru Situafii de Urgenja intr- 

un cont de venituri ale bugetului de stat corespunzator unei pozitii disticte de 

clasificatie, codificat cu codul de identificare fiscala al acestuia.

(2) Se autorizeaza Ministerul Finan^elor ca la propunerea Ministerului 

Afacerilor Interne, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prezentei 

ordonan^e de urgen^a in volumul §i structura bugetului de stat §i in volumul §i 

structura bugetului aprobat Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2022.

(3) Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Interne sa detalieze modificarile 

prevazute la alin. (2) §i sa introduca modificarile corespunzatoare in anexele la 

bugetul propriu.

Art.XIII. - (1) Prin derogate de la prevederile art. 25 §i art. 56 din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare, 

pentru cheltuielile cu bunurile acordate §i serviciile prestate, destinate 

persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, se aplica urmatoarele reguli 

fiscale, dupa caz:

a) . pentru platitorii de impozit pe profit:

deducere limitata la calculul rezultatului fiscal; contribuabilii care 

efectueaza aceste cheltuieli le insumeaza cu cheltuielile sociale prevazute la art. 

25 alin. (3) lit b) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, §i le deduc in limita cotei de pana la 5% aplicata asupra valorii 

cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii;

1.
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nededucere la calculul rezultatului fiscal; contribuabilii care 

efectueaza aceste cheltuieli le insumeaza cu cele prevazute la art. 25 alin. (4) lit. 

i) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i scad 

valoarea insumata a acestora din impozitui pe profit datorat, in limita prevazuta 

la art. 25 alin. (4) lit. i) din acela§i act normativ;

pentru platitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor, 

aceste cheltuieli se insumeaza cu cele prevfeute la art. 56 alin. (1^) din Legea nr. 

227/2015, cu modificarile si complet&ile ulterioare, §i valoarea insumata a 

acestora se scade din impozitui datorat, in limita prevazuta la art. 56 alin. (1^) din 

acela§i act normativ.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (4) ^i alin. (7) lit. e) din Legea 

nr. 227/2015, cu modific^ile §i completarile ulterioare, in cazul persoanelor 

fizice care determina venitul net anual in sistem real, pe baza datelor din 

contabilitate, sunt cheltuieli deductibile bunurile §i/sau serviciile acordate gratuit 

ca ajutoare umanitare, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din 

Ucraina, cu condi^ia incadrarii acestora in acelea§i limite cu cele prevazute la art.

68 alin. (5) lit. a) §i lit.c) din Legea nr.227/2015, cu modificarile ^i completmle
/

ulterioare, dupa caz.

2.

b)

(3) Bunurile §i/sau serviciile prevfeute la alin. (1) §i (2) sunt destinate 

persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina §i sunt acordate sau prestate 

in baza solicit^ii Departamentului pentru Situafii de Urgenfa din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, fiind distribuite direct de catre acesta sau prin 

intermediul organiza^iilor neguvemamentale care §i-au exprimat intenfia, pe baza 

documentelor de predare-primire a bunurilor/prestarea serviciilor.

Prevederile prezentului articol se aplica pana la data de 31 decembrie 

2022, inclusiv, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonanfe de 

urgen|a.

(4)
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ArtXIV. - (1) Bunurile acordate gratuit ca ajutoare umanitare de catre 

persoane impozabile, potrivit prevederilor art. XIII alin. (3), destinate persoanelor 

afectate de conflictul armat din Ucraina, se considera bunuri acordate gratuit m 

cadrul actiunilor de sponsorizare sau de mecenat conform art. 270 alin. (8) lit. c) 

din Legea nr.227/2015, cu modific^le §i complet^ile ulterioare;

(2) Serviciile prestate in mod gratuit in scop umanitar de catre persoane 

impozabile, potrivit prevederilor art. XIII alin. (3), destinate persoanelor afectate 

de conflictul armat din Ucraina, se considera servicii prestate in mod gratuit in 

cadrul acfiunilor de sponsorizare sau de mecenat conform art. 271 alin. (5) lit. a) 

din Legea nr.227/2015, cu modiflcarile §i completarile ulterioare;

(3) Prevederile alin. (1) §i (2) se aplica pana la data de 31 decembrie 2022, 

inclusiv, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonanfe de urgenfa.

Legea nr. 227/2015 privind Codu] fiscal, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu 

modificarile completarile ulterioare, se modiflca ^i se completeaza dupa 

cum urmeaza:

Art.XV. -

La articolul 25 alineatul (4), dupa litera t) se introduce o noua 

litera, lit. (), cu urmatorul cuprins:
„\) cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare §i serviciile acordate 

Fondului Nafiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF precum §i altor organizatii 

internafionale care i§i desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri 

speciale la care Romania este parte; contribuabilii care efectueaza aceste 

cheltuieli le insumeaza cu cele prevazute la lit. i) si scad valoarea astfel rezultata 

din impozitul pe profit datorat, in limita prevazuta la lit. i). In situafia in care 

valoarea stabilita, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) §i a prezentei litere, diminuata cu 

sumele reportate, potrivit legii, nu a fost utilizata integral, contribuabilii pot 

dispune redirec^ionarea impozitului pe profit in limita valorii astfel calculate §i 

catre Fondul Natiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF §i catre alte organizafii

1.
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interna|ionale care i§i desfa§oara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri 

speciale la care Romania este parte, in termen de maximum 6 luni de la data 

depunerii declara^iei anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor
A

formular/formulare de redirec^ionare. In acest caz, redirec^ionarea impozitului pe 

profit se efectueaza, potrivit art. 42 alin. (4), fara a exista obligafia inscrierii 

entitatii beneficiare respective in Registrul entitatilor/unita^ilor de cult pentru care 

se acorda deduceri fiscale.”

2. La articolul 42, alineatul (3) se modiflca va avea urmatorul

cuprins:
„(3) Contribuabilii care efectueaza cheltuieli potrivit art. 25 alin. (4) lit. |), 

sponsorizari §i/sau acte de mecenat sau acorda burse private, au obliga^ia de a 

depune declara^ia informativa privind

bunurilor/serviciilor/sponsorizarilor/mecenatuluiA>urselor private, aferenta

beneficiarii

anului in care au inregistrat cheltuielile respective, precum §i, dupa caz, aferenta 

anului in care se aplica prevederile art. 25 alin. (4) lit. i), p^a la termenele 

prevazute la alin. (1) §i (2). Modelul §i conlinutul declara^iei informative se 

aproba prin ordin al pre§edintelui A.N.A.F.”

3. La articolul 56, alineatul (1^) se modifica va avea urmatorul
cuprins:

„(1^) Microintreprinderile care efectueaza cheltuieli potrivit alin. (2^) §i 

sponsorizari au obliga^ia de a depune declara^ia informativa privind beneficiarii 

bunurilor/serviciilor/sponsorizarilor, aferenta anului in care au inregistrat 

cheltuielile respective, potrivit alin. (1^) §i alin. (2^), incluz&id, dupa caz, §i 

beneficiarii sumelor reportate din trimestrele anterioare. Modelul §i con^inutul 

declaratiei informative se aproba prin ordin al pre§edintelui A.N.A.F.”

4. La articolul 56, dupa alineatul (2^), se introduce un nou alineat, alin. 
(2^), cu urmatorul cuprins:
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„(2^) Microintreprinderile care inregistreaza cheltuielile privind bunuri, 

mijloace financiare §i servicii acordate Fondului Na^iunilor Unite Pentru Copii - 

UNICEF, precum §i alter organiza^ii intema^ionale care i§i desfa^oara activitatea 

potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte, insumeaza 

aceste cheltuieli cu sumele acordate potrivit alin. (1^) §i scad valoarea astfel 

rezultatain limita prevazuta la alin. (U). In cazul in care valoarea stabilitapotrivit 

alin. (1^) §i a prezentului alineat, diminuata cu sumele reportate, potrivit legii, nu 

a fost utilizata integral, contribuabilii pot dispune redirec^ionarea impozitului pe 

veniturile microintreprinderilor, in limita diferen^ei astfel calculate pentru 

intregul an fiscal, §i catre Fondul Na{iunilor Unite Pentru Copii - UNICEF §i alte 

organizajli intemalionale care i§i desfa§oara activitatea potrivit prevederilor unor 

acorduri speciale la care Romania este parte, in termen de 6 ,luni de la data 

depunerii declaratiei de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea 

unui/unor formular/formulare de redirec^ionare. In acest caz, redirec^ionarea 

impozitului se efectueaza, potrivit alin. (2^), fara a exista obligafia inscrierii 

entita^ii beneficiare respective in Registrul entita^ilor/unitatilor de cult pentru care 

se acorda deduced fiscale.”

ArtXVL - Prin derogare de la prevederile art. 133 alin. (2) din Legea 

nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modific^le §i complet&'ile ulterioare, 

cheltuielile reprezentand drepturi de hran^ cazare, asistenfa medicala, asisten|a 

medicala adeevata pentru beneficiarii protecliei temporare cu nevoi speciale, 

precum §i alte cheltuieli, pentru cetafenii strain! sau apatrizi aflati in situa^ii 

deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina si intra in Romania, 

se finanteaza potrivit prevederilor Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului 

nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin §i asisten^a umanitara de catre statul 

roman cetatenilor straini sau apatrizilor aflaji in situajii deosebite, provenifi din 

zona conflictului armat din Ucraina.

Art.XVII. - La art. 81 alin. (2) din Ordonanfa de urgenfa a Guvernului 

nr.194/2002 privind regimul strainilor in Romania, repubiicata in Monitorul
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Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificarile 

completarile ulterioare, dupa litera f) se introduce o noua litera, lit. g), cu 

urmatorul cuprins:
„g) strmnul a c^i protec^ie temporara acordata prin Decizia Consiliului 

Uniunii Europene a incetat;”

Art.XVIII. - Prin derogare de la art.4 din Legea nr.227/2015, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, prevederile art.XV intra in vigoare la trei 

zile de la data publicarii prezentei ordonanje de urgen|a in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I.

Art.XIX. - (1) Ordinul comun prevazut la art. 8 alin (2) din Ordonan|a de 

urgenta a Guvemului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin §i asisten|a 

umanitara de cMre statui roman ceta|enilor straini sau apatrizilor afla^i in situatii 

deosebite, provenili din zona conflictului armat din Ucraina se adopta in termen 

de 3 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgen|a.

(2) Ordinul prevazut la art. 9 din Ordonanja de urgenfa a Guvemului 

nr.15/2022 se adopta in termen de 3 zile de la intrarea in vigoare a prezentei 

ordonan|e de urgen^a.

(3) Ordinul prevent la art. 12 din Ordonanfa de urgenfa a Guvemului nr. 

15/2022 se adopta in termen de 3 zile de la intrarea in vigoare a prezentei 

ordonan|e de urgenta.

ArtXX. - Prelucrarea datelor personale de catre toate entitafile implicate in 

activita^ile reglementate de prezenta ordonan^a de urgen|a se efectueaza cu 

respectarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protec|ia 

persoanelor fizice in ceea ce prive§te prelucrarea datelor cu caracter personal §i 

privind libera circulalie a acestor date §i de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protec^ia datelor) precum §i a altor acte normative
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incidente din domeniul protecfiei datelor personale.
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