
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru niodiflcarea şi completarea unor acte normative, precum şi pelltru stabilirca
unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară

Constatând criza acluală exislęntă la graniţa României cu Ucraina generată de contlictul mililar

care se desfăşoară pe teritoriul veciri, precum şi efectele pe care aceasta le-a determinać cu

privire la migraţia masivă a persoanelor (cetăţeni slrăini sau apatrizi) afectate de conflict, către

frontiera cu Româriia,

Avâncl în vedere analiza realizată la nivelul Guvernului cu privire la cont1ictual armat dintre

Fcderaţia Rusă şi Uçraina care a conçluzionat necesitatea de a fi întreprinse in continuare

măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară pentru persoanele care provin din Ucraina şi se află în

situaţii deosebite,

Constatând că n situaţia de risc şi vulnerabilitate se află n special anumite categorii de

persoane respecliv bătrâni, feniei si copii, care după intrarea pe teritoriul Romániei vizează de

regulă, deplasarea către alte localităţi sau deplasarea către alte puncte dc frontieră,

Se impune adoptarea unor niasuri rapide de gestionare a crizei, printre care se regăsesc şi cele

destinate asigurării dreptului la educaţie pentru minorii elevi ucraineni şi studenţii din Ucraina

aflaţi pę teritoriul României.

Deoarece toate aspectele prezentate reprezintă o stare de fapt obiectivă şi independcntă iar

elementele vizează interesul public şi conslituie o situaţie extraordinară care necesită adoptarea

unor măsuri imcdiate se impune adoptarca în procedură de urgenţă a acltilui normativ care sä

permită aplicarea masurilor identifîcate

În temeiul art. l I 5 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenla ordonanţă de urgenţă.

Ordcnanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acord2rea dc sprijln şi
asistenţă um2nitară de cgtre statul român cctăţeuilor străini sau apatrizilor alliiţi în
situaţli deosebiíe, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina se modifică şl se
completează după cum urmează:

1. La arl. ł alin. (1), litercle d) şi e) sc inodif.că şi vor avea urmălorul cuprins:

„d) dreptul de a primi gratuit asistenţă medicală şi tratament corespunzător pentru situaţii de
urgenţă, care îi pun viaţa în pericol iminent, prin sistcmul naţional dc asistenţă medicală de
urgenţă şi de prim utorcalificat;

e) dreptul de a fi incluşi in programele naţionale de sănătale publică"

2. La art. l, alin.(ł), după litcra e) se intrcduce o nouă literă, litera t) cu următorul
cuprins:



“f) transporl, în condiţiile stabilite prin liotărâre a guvernului, la propunerea Ministerului
Afacerilor lntenic şi Ministerului Transporturilor şi lnfrastructurii.

3. La 2rticolul l, după alineatiil (ł) se introduce un nou 9lineat, alineatul (1'), cu
urmălorul cuprins:

.(1 i) Prevedcrile aliri. (l) se aplicä inclusiv berieficiarilor Deciziei de punere in aplicare (UE)
2022/382 a ConsiliLllui din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui af1u masiv de
persoarie strămuiate din Ucraina în înţelesul arţicolu!ui 5 din Directiva 2001/55/CE şi având
drept efect introducerea uiiei protecţii temporare"

4. La articolul 1, alineatelc (3) şi (4) sc modifică şi vor avea urmětornl cuprins:

„(3) Achiziţia produselor prevăzute la art.l alin.(l) lita)-c) şi a serviciilor de cazare se
realizează prin procedura dc achiziţie publică în rcgim de urgenţä. conform art. 68 alin. (l) lit.
f) coroborat cu art 69 alin. (4) şi art. 104 alin. ( l) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile
publiee, cu modificările şi completările ulterioare. de către lnspectoratul Generaí pentru Situaţii
de Urgenţăşi după caz, de către inspectoratelejudeţerie pentru situaţii de urgenţă/lnspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti- llfov.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (l) şi (I ‘). precum şi cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi n
situaţii deosebite care provin din zona conflicwlui armat din Ucraina şi intră în România şi care
soticită protecţie internaţională în România, prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (l) din
Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care necesiLă servicii međicale,
materiale sanitare međicamente şi dispozitive medicale allele decât cele prevăzute la alin, (l)
lit, d) şi e), beneficiaiA de pachetul đe servicii dc bază prevăzut in contractul-cadru privind
condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamenclor şi dispozitivelor medicale n cadrul
sistemului de asigurări şoçiale de sănătate şi in nermelc de aplicare ale acestuia, precum şi de
medicanientcle, materialęlę sanitare, dispozitivcle medicale şi serviciile medicale cuprinse în
programele naţionale de sănătate curative, ca şi asiguraţii români, fră plata contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate, a eontribuţiei personale pentru medicamentele acordate in
tratamentul ambulatoriu şi cu scutire de la coplată"

5. La artícolul ĺ, după alincatul (4) se intrnluc ş9se noi alineate, 9lineatele (5) - (10),
şi vor avea urmětorul cuprins:

„(5) Pentru persoanele prevăzute la alin. (4), serviciile medicale în asistenţă mędicală
ambulatorie de specialitate pentru specialitäţile clinice cuprinse în pachetul de servicii de bază
se acordă ră a f1 necesară prezentara biletului de trirnitere, carc este formular cu regim
special utilizat in sistemul de asigurări sociale dc săoătate.

(6) Furnizorii de servicii medicale, materiale sanitare, medicamente şi dispozitive niedicale
af1aţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, inclusiv pentru programele
naţionale de sănătate curative, sunt obligaţi să înregistreze în aplicaţia informatic pusă la
dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări dc Sänătate persoanele prevăzutc la alin. (4) şi să
păstreze copii de pe documentele de identitate, dacă acestea există.

(7) Furnizorii au obligalia să intocmească cvidenţe distinete pentru servicii]e medicale,
materialele sanitare, rnedicanientele sau dispozitivele medicale acordate pcrsoanelor
prevăzute la alin. (4) şi pentru eare întocmesc facturi distincte; facwrile însoţite de documente



justificative, în formatul solicitat dc Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi de copii ałc
documentełor de identitate. dacă aecstea e,dstă, sau copii ale documentelor medicale de ła
nivelul furnizoriłor, pentru persoanele eare nu deţín documente de ideiititate, sunt raportate
lunar casełor de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală în vederea decontării.

(8) Asumarca serviciilor medicale, materialelor sanitare, medicamentelor, dispozitivelor
medicate acordate de furnizori se face prin semnătură electronică extinsălcalifkată potrivit
łegisłaţiei naţionale/europene in vigoare privind serviciile dc incredere, respectiv
Regulamentul ((JE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 20ł4

privind idcntificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile eleelronice pe
piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999193'CE, publieat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 257/73 din data de 28.8.2014, Legii nr. 455/2001 privind semnătura
electronicä, republicată, cu modificările şi complc(ările ulterioare şi Normelor tchnice si

metodologice pentru aplicarea Legii nr. 45520OJ privind semnătura ekctronică, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1,259/200i, cu modificările utterioare. Serviciile medicale,
materialele sanitare, medicamentele, dispozilivele medicale înregistrate ofF-line se transmit
în płatforma informatică din asigurările de sănătate în maximum 3 ziłe lucrătoare de la data
acordării acesţora. La stabilirea aceslui termen nu se ia n calcul ziua acordării serviciilor
medicate şi acesta se împlineş(e în a treia zi łucrătoare de la accastă dată. Serviciile medicale,
materiałele sanitare, medicamentcle, dispozitivele medicale din pachetele de bază, respecti
din programele naţionalc de sănătatc curative, acordate în alte condiţii decât cele prevăzute

de prezenta ordonanţă de urgenţă, nu se decontează furnizorilor de eătre casele de asigurări
de sănătate,

(9) Casete de asigurări de sănătate sunt obligate să întoemească evidenţe distincte pentru
servictile medicale, materiałele sanitare, medicamentele sau dispozitivele medicale acordate
persoanelor prevăzute la alin. (4) şi să deconteze furnizorilor contravaloarea acestora, în

condiţiile respectării prevederi(or alin. (5) - (8)."

(10) De drepturile prevăzute la alin (l) lita) poi beneficia şi celătenii slrăini sau apatrizii aflaţi
in si(uaţii deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ijcraina şi sunt găzduiţi de
persoane fizice. Mecanismul de aplicarc sc stabileştc prin hotărâre a Guvernului.

6. Articolul 2 se modlfică şi va avea următorul euprln

„Art. 2 (1) Copiii cetăţeni străini sau apatrizi, neinsoţiţi đe păńnţi sau de uti alt reprezen(ant
legal, care provin đin zona conflictutui armat din Ucraina şi intră în România, beneficiază de
protecţia specială prevăzută in Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturiior
copilului, repubiicată, cu modificările şi completările ullerioare.

(2) Fciitrti asigtirarea prolccţici prevátite la alin. (l) Direeţiile Generale de Asistentă Socială

şi ProlecĘia Copiltilui pot angaja personal coritrae(ual tră concurs in serviciiłe sociale destinate

copiilor neînsoţiti, in funcţie dc nevoile acestora, pe o durată determinată, care nu poate fi niai

mare de 3 ani".

7. După iirticolui 2 e ijitroduc şase noi artico!e, art. 2' 2 cu următorui cuprins:

Art. 2l (1) Pcrsoanelc cu dizabilităţi, insoţile sau neinsoţiie, care provin din zona conflictultii

armat din Ucraina şi intră Îi] Románia, bcncficiază, la ccrere, în mod gratuil. de serviciile

sociale din centrele prevăzute la arl. 51 alin.(3) din Lcgea nr. 448'2006 privind protecţia şi



promovarea drepturilor persoarielor cu lianđicap, republkată, cu rnodifiçările şi eompletárile

ultericiare, tlind preluate n evidenţele direcţiilćr generale de asisten(ă socială şi proiecţia

copilului jude!elle, respcctiv ale sectoarelor rnunicipiului Hucureşti.

(2) Ínsoţitorii persoanelor cii dizabilităţi prevăzute la aliii. ( l) Leiieficiază, in aceleaşi condiţii,

de servicii sociale impreun cu aceslea.

Art. 22 Procedura de açordare a serviciiíor sociale pentru persoanele prevăzute la art. 2 va

fi stabilită prin ordin al preşedintelui Autori(ăţii Naçionale peiitru Frotecţia Drepwrilor

Persoanelor cu Dizabilităţi şi va fi publicată în MonitorLil Oflcial al Roniâniei, Parlea l.

Arl. 2 ( l) Persoanele vârstnice cu mobilitate redusă sau allate în siuaţie de dependenlă, care
provin din zona confliciului armat din Ucraina şi intră in România, benericiază, la cerere, in
nlod gratuiţ, de serviciile sociale în conformiraţe cu prevederile Legii nr. l 7120Ü0 privind

asistciiţa socială a pcrsoaiwlor vârstnice, rcpuhlicaiă, cu iiiodificările şi conipletările uliericare.

(2) Penrrti iinplemenarea prevederi lor alin. ( l ) niinistriil muncii şi SDI idarităţii sociale poate

erii ire iiistrucţiiii

Art. 2 Pcrsoanele adiilte cu dizabilitáţi şi persoanele vârs(nice cu iiiohilita(e redusă sau aflate

ili sittiaţie dc dependenţă, care provin din zoria corifliclului arrnat din Ucraiiia, intră în Roniâiiia

şi nu deţin doctirnente de identitate valabile, sunt referite lnspectoľatului Generai pentru
lmigrări îii vcdcrca stabiliri i rcgirnuliii juridic, coiiconi ireiit cu prcltiarea lor, la cerere, de către
serviciul public de asistenlă socială de la nivei judeţean sau local, in vederea acordării

servkiilor sccéalc.

Art. 2 Autoriláţile adniiiiistraţiei publice iocale pot angaja, fără cotictirs, asistenţi sociali sau

alt personai de specialitale. după caz, îli cadţul serviciilor publice de asistenţă socialá de la
iiivel locnl şi jtideţean şi in cadrul serviciilor socia(e in care sunt benefiçiari care provin din

zona coiiflíctului aniia( din Ucraina, in ftiiiççie de nevoUe aeesţora, peiitru o durată deteririinată,

dar nu inai rnult de 3 ani.

Art. 26Cheltuielile corespiinzătoare asigurării serviciilor sociale prevăzute ia art. 21 sc suporlă,

iniegral, din sumele stabilite in condiţiile art. 4 alin. (8).

8. La articolul 3, álineatele (1) şi (2) se modilkă şi vor avea următorul cuprins:

(1) Asigurarea utilităţilor de primă riecęsiate prevăzute la art. l alin. (i) lít. a)-c), pentru

persoanele prevăzute la arI. l alin. ( l) şi ( )‚ se reaiizează de către Inspeçtoratul General pentni

Situaţii đe Ijrgenţ& şi după caz, de către inspec(oratele judeţenę pentru situaţii de
urgenţăilnspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti- llfov.

(2) În situaţia în care persoanele prevăzute la art. l alin, (l) Şi (l ) suut cazate îri alte locaţii
stabilite de comitetelejudeţene/al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, cheltuielile
aferente cazării şi utilităţilor prevăzute la art. 1 alin. (l) ţit. a) se pot asigura şi prin decontare

de către lnspectoratul General pentru Situaţii đe Urgenţă şi după caz, đe către inspectoratele

judeţene pentru siluaţii de urgenţăilnspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bueureşti- llfov."

9. Articolui 4 se modifxeă şi va avea următorul cuprins:

Art. 4 - (1) Cheltuielile ocazionate cu uţilităţile de primă necesitate prevăzute la art. 1 alin. (l)

iit. a) - c), preeurn şi cele neccsare furiçţionării taberelor temporare de cazare şi asistenţä
umanitară, respectiv cele aferente asigurării cazării irţ alte locaţii stat'ilite de comitętele



judeţenc/al Municipiului Bucureş(i pentru situalii dc urgenţă se asigură de i bugetul de stat,
prin bugetul lnspectoratului Genęral pentru Situaţii de Urgenă, aprohat potrivit legii.

(2) Cheltuielile generatc de măsurile prevăzute la an. 1 alin. (l) liI. d) şi e) se asigură de ta
bugetul de stat, prin bugelul Ministeruiui Sănătăţii.

(3) Cheltuielile generate de măsurile prevăzute la art. 1 aiin. (4), inclusiv pentru contrihuţia
personală pentru medicamenteie acordate in ţratamen(ul ambuiatoriu, se asigură de la bugetul
de stat prin bugetul Ministeružui Sănătáţii prin transferuri către bugetui Fonduhń na(ional unic
de asigurări sociale de sănătate.

(4) Contravaloarea prescripţiei medicale, inclusiv a contribuţiei pcrsonale pentru
medicamentcle acordate in tratamentul ambulatoriu persoanelor prevăzute ia art. I alin. (4) se
decontează furnizorilor de medicamen(e care se afiă în relaţie contractuală cu casele de
asigurări cle sănătate în termen cle 30 dc zile de la data depunerii facturilor insoţite de
documentele justificative.

(5) La stabilirea dcpaşirii valürii anuale a bugetului de referinţă potrivit dispoiiţiilor art.12
alin.(1 7) din Ordonanţa de Urgenţăa Guvernului nr. 77/201 i privind stabilireaunorvontribuţii
pentru ĺinanlarea unor cłieltuíęii in domeniul sănătăţii, cu modiĺicăriie şi completăriie
uiterioare, nu se ia în calcul vaicarea consuniului de medicamente aferent persoanelor
prevăzute la art.1 alin. (4) care au beneficiat de medicamente ce fac obiectui contractelor cost-
volum-rczultat şi au inregistrat rezultat medical.

(6) La regularizarea anuală a contribuţiei datorate, petrivit dispoziţiilor art. l 4 alin.(2) din OUG
nr.77120i l ‚ cu modificăriie şi completările ulterioare, la stabilirea numărului unic de paeienţi
eligibiii efectiv trataţi pc parcursui derulării unui conlracl cost-voit'm nu sc iau in cakul
persoancie prevăzute la art. l alin. (4) care au bcneficiat de mcdicamente ce fac obieetuL
acestuia.
(7) Pentru serviciile mcdiçale, medicamentele şi dispozitivele medicale din pachetul de bază,
precum si medicanienteie, ma(erialele sanitare, dispozitivele medicaie si serviciile cuprinse în
programeie naţionale de sănătate curative, acordate persoanelor prevăzute la art. ] alin. (4),
sumeie contractate cii casele de asiguräri de sănătate se suplimentează după încheierea lunii în
care au fost acordate, prin açte adiţionale.
(8) Prin derogare cte la prevederile art. 30 aliii. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţeie
puhiice, çu modificările şi compleiările iiiterioare, pelltni finanarca chelltiielilor generate de
acordaręa asistęnci tnnanitare prevăzuie de prei.enla ordonanşă de urgenţă, precum şi pentru
finanţarea ciieltuicliior aferente acordării protecţiei eliiporare conform Deciziei de punere in
aphcare ((JE) 2022 382 a Coni/iu1ui din 4 rnorţze 2022 de con.çía(are a exisrenfeí irnui ąflux
mosív depersowie snárnuťaie din Ucraina in inţe!esuź a,-ficoluiui 5 din Ditecíiva 200!55•CE
şi avóid drepi efecĺ introducereo unei proiec(ii e'npoi-cire, la solicitarea ordonatorilor
principali de credite. prin hoiârăre a Guvernuliii pot t a5igurate sumc din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Gtivernului.

(9) Chelttiielile generate de inăsuri(c prevăzute la ar*. l alin. (l) lit. fl, se asigură de ia bugetul
de stat, prin hugetui Ministerului Transporturilor şi lnfrastructurii"

(10) Se autorizează Ministerul Finanţelor să introdueă modficăriie corespunzătoare în voiumul
şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugctului Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate în vederea majorării cu sumeie transferate din bugetul Ministerului Sănătăţii, conform
art. 4 alin (3), la propunerea Ministerului Sănătăţii.



10. Articolul 6 se modiflcă şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6 Prin derogare de la prevederile art. J aiin. (l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvcrnului
nr. l 29/202] privind impiementarea forniuiarului digitai de intrare în România, eu modificäriie
şi eompietările ulterioare, persoanele care sosesc din Ucraina nu au obiigaţia dc a completa
tbrmularui in vederea inlrării pe teriĺoriui Rornâniei."

11. După articolul 6 se introduc 13 noż articole, art. 7-19 şi vor avca următorui
cuprins:

Art. 7 Prin minor nc?nsoţit in sensul prezentului act normativ se înţelege cetăţeanul străin sau
apatridul sub vârsta de 18 ani, care a sQsit pe teritoriul României neinsoţit de nici unul dintrę
părinţii săi sau de un alt reprezentant iegal ori carc nu se găseşte sub supravegherea legală a
unei alte persoane

Arl, 8. . (ł) La riivelui fiecărui jiidcţ şi dtipă caz ia nivelul fieeărui sector al mtinicipiului

Bucureşii se constittLie Griiptil Operaiiv pe'iiru Copiii Neinsoţi(i. ĺră personalitate juridică,

deniiinit in continuare Grupul, care are roiiii de a identiíica rapid rnăsura cea niai adecvală

pentvii protec(ia niinorului neinsoţii.

(2) Grupui este cornpu din reprezeiitaiiţi ai Direcţiei Genęralę de Asistenţă Socială şi Protec(ia

Copiluliti, ai lnspectoratului Şcolar Judeţean, respectiv ai lnspectoratul Şcolar al Municipiului

Bucureşti, ai Direcţiei de Săiiătate puhlică şi ai Qrganizaţiilor iiegitvernarnentale sau ai

organisiiieior interna(ionaie. Regulanientul de organizare şi funcţionare şi atribuţiiíe Griipiilui

Operativ pentru Copiii neînsoţiţi sc apröhă prin ord in conitin ai MiLlistrului ranii íiei,

Tineretuliii şi Egalităţii de Şanse, Ministruiui Educaţiei şi Ministriiiui Sănătălii.

(3) Coordonarea Grupului este asigurată de un reprezentant cii funcţie de conducere din partea

l)irecţiei Generalc đc Asistenţă Socială şi Protecţia Copiiutui.

(4) La nctiviiăţiie Grupului pot participa, la iiivitaţia coordonatorului. rcprezentariţi ai altor

instituţii reievante pe piaii local, a căror intervenţię poate sprijiiii instrumentarea ca7urilor

niinorilor. cetăţeni ucraineni, care intră pe ieriiorinl Roniâniei nęinsoţiţi.

Arl. 9 În aplivarea 1egisiaţie naţionaie şi internaţionale, procedura de cooperare intre autorităţi
privind intraręa, înrcgistrarea, iranzitul, şcderca, precum şi asigurarea protecţiei drcpturilor
minoriior neinsoţiti se aprobă prin ordin comun al ininistruiui familiei, tinerelului şi egalităţii
de şanse, ai ministrultii afaceriior interne, ai rninistruiui educaţici naţioriale şi ai m inistíuitii
sănătăţfi, in termen de 3 zile de la intrarea n vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 1O (1) Minorii aflaţi în situaţii deoscliitę care prQvin din zona conflictului arrnat dir
Ucraina şi intraţi pe tcriioriul Römâniei, inclusiv cei eare nu soiicită protecţie internaţională
çoníorin Legii nr. 122/2006 privind aziiul in România, cu modiflcările şi completăriie
uiterioare. ori cei care sunt beneficiari ai Deciziei de puiiere îii aplicare (UE) 2022'382 a
Consiiiului din 4 martie 2022 de eonstatare a existenţei iinui afiux rnasiv de persoane strărntiiate
din Ucraina in inţelesul articoiului 5 din Directiva 200i/551CE şi având drept efeet introducerea
tinei protecţii teniporare, beneficiază de următoarele drepturi în domeniui educaţiei:

a) dreptui ia educaţie in unităţile de învăţămnt din România în aceieaşi condiţii şi diii
aceleaşi bugete cu antepreşcoiarii, preşcoiarii şi elęvii români,



b) dreptul la cazare gratuită in internatele şcolare, alocaţie de hrană, dreptul la
cazarmament, rcspectiv: rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte, manuale.

(2) În scnsu] prezentci ordonante de urgenta, prin audient se inţeiege elevul şcolarizat inlr-un
ait sistem de invăţămănt din aită ţară, care îşi continua, la cererea parintelLli eicvuiui minór
řekvulului major/ reprezentantului iegal sau autoriiăţii competente, parcursul şcolar intr-o
unitate de invăţământ din sistemul de învăţămänt românesc şi este înscris ín cataloage
provizorii, până ia echivalarea studiilor şi sustinerea cventuaklor diferenţe.

Art. li (I) În vederea respectării drepturilor prevăztile la arl. )0. Miiiisterul Educaţiei, prin
inpectorateie şcolare, va asigura resursa urnană pentru cupriuderea tiituror niinoriior
menţionaţi la art l 0 în sistel]]ul de înväţăináiil românesc, prin asigurarea restirsei tirnane
necesare desĺurării activităţilor didactice.

(2) În situaţia in care resursa umană esle insufieięntä, prin derogare de la prevederile art. 247,
art. 248 ‚ art. 254, art. 262, din Legea Eduçaţiei Naţionaĺe nr. l'201 l, cu modificările şi
eonipletările ulterioare, activiatea diclaclică şi activitatea de consiliere şcolară va putca fi
reaiizată de sttidenţii din universităţile de staťparticiilare din România sati de cadre didaciice
peiisiDnare.

(3) Princxccpţiede la prevederik art.63 din Lcgca educaţiei naţionale nr. 1/201 vor ĺi integraţ
iil formaţitini de studiu. grupcclase indiferent de num.ărul de elevi ctiprins în acestea

(4)ľrocedura de înscrięre a rninorilnr rneiiţioiiaţi la art. lO ca aiidienţi la cursurile unităţilor de
îiivăţămánt, va fi stabililă pľin ordin al rninistrtiltii cducaţiei.

() În vederea intrării în colectivitate în cadrul unităţilor de invăţământ preuniversitar
rninorii menţiDnaţi ia ait. lO vor heneficia de ęxaminarea stării cle sănătate in unităţile de
învăţăniânt conform legislatiei in vigoare şi li se va elihera un document medical pentru
inscrierea în colectivitate. In sitLlaţia în care aceştia nu sunt vaccinaţi, aceştia pot benetkia de
sclicma clc vaccinare conform Programului naţional de vaccinare clerulat de Ministerul
Sănătăţii. Se recomandă vaccinarea cu cel putin o doza de vaccin impotriva difteriei,
tetanosuiui, rujeolei şi rubeolei, cât mai curând posibil după intrarea în colectivitate.

(6) Ulterior dobândirii statutului de audienţi, aceşlia ati tirmăloareie drepturi:

a) dreptui de a participa la activităţiie educative din eadrul unităţilor de învăţămnt
preuniversitar şi la activităţile exlracurriculare din cadrul cercurilor constituite ia
nivelul palateior şi cluburiior copiilor. Participarea la activităţile extracurriculare nu
esle condiţionată de calitalea de audieni

b) dreptiil de şcoiarizare în unităţi complee de asistenţă nedicaiă, de tij) spiial, in
conformilale cu prevederile legale, pentru elevii çare sunt ncdcplasabili diii cauza
unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au
afecţiuni penlru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai inare de 4 săptáriiáni;

c) drepttil de a beneficia facilităţile penlru tranport local in cornun, de suprafaţă.
iaval şi subteran, precurn şi la transportul intern auto, feroviar, nava) şi tluvial, pe

toI parcursul anuiui calendaristic similar cu elevii ininatricţilaţi în uniăţile de
invăţămänt preuniversitar din Románia;

d) dreptul de a beneíicia de graluitatę pentru toate categoriile de transport meu;ionate
la lit.c), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale. precurn şi cei



pentru care s-a stabilit o rnăsură de protecţie specială, în condiţiiłe legii, sao tutelă,
in conformitaţe eu prevederile legale în vígoare;

e) dreptul la aiocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învăţământul primar
şi gimnazial acordate prin programele sociaie aflate în derulare.

(7) Finanţarea chelwieliLor prcvăzuie la alin (6) sv asigură Jin aceleaşi bugete ca şi pentrti elevii
statilui rornán.

Art 12 În termen de 24 đe ore de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ła
nivelul inspectoratelor şcDlare se va constitui o comisie forrnală din: inspectorul şcoiar general,
2 in&pectöri şcoiari, 3 cadre didactice şi un psiholog/consilier şcolar pentru coordonarea
activităţii de reparlizare a preşcolarilor/eleviłor la unităţile de învăţământ în care pot desfura
aclivităţi cducaţionale, precum şi in insţituţiile în care vor beneIcia de asistenţă
psihopedagogică şi consiłiere. Minişterul Eduçaţieí ełaboreaz procedura de organizare şi
funcţionare a cömisiei prevăiute la aliii (l) şí se aprobä prin ordin al ministrului educaţici.

ArĹ 13 Comisia constituită n condiţiile art. 12 ia dvciziile privind repartizarea minoriior către
unitalea de învăţământ. în vederea asigurării dreptului la educaţie, având ia bază siuaţia
transmisă de Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Proteeţia Copilului cti sprijiiitil
lnspectoratului General penlw Imigrări şi va menţine legătura cti aceste dirccţii geiierale in
vederea acordării supcrtului necesar asigurării dreptului la educaţie, protecţie şi asistenţă
socialL

ArL 14 (l) ţn vederea asigurării drcptului la educaţie, Direcţiile Generale de Asistenţă Sociala
şi Protecţia Copilului cu sprijinul lnspcctoratuiui General pentru lmigräri vor comunica
inspectoratelor şcoiare judeţene, respectiv lnspectoratului Şcolar al Municipiułui Bucureşti
lista cu copiii cetăţeni străini ucraineni neînsoţiţi pe teritoriui României.

(2) Lista prevăżnlă ia alin (1) trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: numele şi
prenuntele, vârsta) nivelul đe înväţământ, limba in care poate comunica minorul, loeul în care
accsta este cantonat, precum şi menţiuni referitoare la documente de identitate/studii aflate în
posesia minoruiui, după eaz.

Arí. 15 (l) Minorii prevăzuţi la art. 1O înscrişi ca audienţi, pot dobândi calitatea de elev în
România după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene.
lnspectoratui Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de cätre minister a studiilor urmate în
sträinătale şi, după caz, după susţinerea examenelor đe diferenţä stabilite in cadrul procedurii
de echivalare, în conformilale cu prevederile ordinuiui ministrului educaţiei.

Art. 16 Prin excepţie de la prevederile aiin. (5) al art. i 38 ai Legii nr. l /201 l a educaţiei
naţionale cu rnodifcările şi cornplezările ullerioare, in cazuri emcinic jus(ificate, Minisţeriil

Educaliei poate aproba in anii ulliversi(ari 202 l -2022 şi 2022-2023 uţiiversităţilor.'insituţiilor
de itwăţământ superior un număr suplimen(ar de locuri — Îii limita a 20% din capacitatea dc
şcolarizarc stabilită de Agenţia Romănă pentru Asigiirarea Caiităţii îii [nvălământuĹ Superior
penlrii programtil de studii solicitat —destinat şcolarizării studenţilor care provin din Ucraina

Art. 17 (l) Perilru refugiaţii din Ucraina. cazaţi în spatiile unităţi[or de îrivăţăinânt
pretiniversitar de s(at şi private şi insti(tiţiiior de iiivălăiilánt universilar de stat şi private, se



acordă o subvenţie pentru cazare 50 leiírefugiat'zi şi niasá în cuanturn de 20 teilreftigiat'zi, pe
o perioadă de pánă la 90 de zile.

(2) Pentru uiiităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi private stimele se asigtiră de către
lnspectoratul General pciitrti Siiuaţii de Urgenţă, din fonduf de rezervă bugetară, prin tinitáţile

adminis(rativ teritoriale

(2) Pentni iiistituţiile de invăţăinánt tiniversitar de stat şi private sumele se asigură de către
lnspectoratul Gcncral pentrii Situaţii de Urgenţă, diii fondul de rezervă bugetară, pľin

Minisierul EdLicaţiei.

Art. 18 (1) În siniaţia în care, la intrarea pe teritoriul României, persoanele cu dizabilităţi
declară, în mod individual, sau prin intermediul însoţitorului, că acestea rămân în Roniánia, pot
fi prcluate, la cerere, în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţä Sovială şi Protecţia Copilului,
urmând să beneficieze đe serviciile prevăzute la art. 5 l alin.(3) din Legea nr. 448/2006.

(2) ĺnsoţitorii persDanetor cu dizabilităţi prevăzute la alin.( 1) beneficiază, în aceleaşi condiţii,
de servicii sociale împreună cu accstea.

Art 19 Proceclura de acordare a serviciilor pentru persoanele preväzute la art. 37 va fi stabilită
pĺin orđin al preşedintelui ANPDPD şi va fi publicată in Monitorul Oficial.

ART. Il
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţä şi până la incetarea
situaţiei care generează un aflux masiv de persoane din Ucraina, dar nu mai mult đe 3 ani,
Ministerul Afacerilor lnterne poate rechema în activitate/reîncadra, fră concurs, la nevoie, pe
durată determinată de un an, cu acordul acestora, cadre militare/poliţişti care au (recut in
rezervălle-au incetat raporturile de serviciu.

(2) Perioada đe un an, prevăzută la alin (l), poate fi prelungită anual, în condiţiile legii, cu
acordul cadrului militar!poliţistului rechemat in activitate/reîncadrat pentru o durată
determinată, ce nu poate depăşi 90 de zile de la data incelării siuaţiei care genereazá un aflux
tnasiv de persQane din Ucraina.

ART. llI
(l) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţc de urgenţă şi până la încetarea

situaţiei care generează un aflux masiv de persoane din Ucraina, dar nu mai mult de 3 ani,
Ministerul Afacerilor lnterne poate angaja personal fără concurs, în funcţie de nevoi, pentru
activităţi specifice domeniilor migraţie şi azil, situaţii de urgenţă şi ordine şi siguranţă publică.
pentru o durată determinată, cę nu poate depăşi 90 de zile de la data incetării situaţiei respective.
(2) Normele procedurale pentru aplicarea prevederilor alin. (l) se aprobä prin ordin aL
ministťului afacerilor interne."

ART. IV (l) Prin clerogare de la prevederile art. 21 alin. (7) din Lcgea nr. 500/2002 privind
ftnanţele publice, cu modificările şi conipletările ulterioare, şi ale art. 23 alin. (l) din Legea
responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, Guvernul poate aproba in semestrul
l, prin meniorandum, în situaţii temeinicjustificate, utilizarea totală sau parţială a ereditęlor de
angajanient şi crediteloť bugetare reţinute în proporţie de l 0% pentru ordonatorii principali de



çredite ai bugetului de stat cărora le revin atribuţii dc gestiune a situaţiei rezultate ca urmare a
conflictului armat din ljcraina.

(2) Prin derogare de la termenele şi limitele prevăiute la art. 47 aiin (8)- (l O) diii Legea nr.
50W2002, cu .nodiflcările şi completările uiteriosre, de la data intrării în vigoare a prezenlei
ordonanţe de urgenlă şi până la sfrşitul exerçiţiului biigctar, se atitorizează ordonaiorii
principati de crediie ai bugetului de stat şi Fondutui iiaţional unic de asigurări sociale de
sănă*ate, cărora le reviri atribuţii de gestiuiie a situaţiei rezultate ca urmare a coní]içtului armat
din Ucraina să aprobe virări de çredite de aiigajariient şi credite bugetare, intre celelalte
sţibdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, diu prevederite capitoluiui bugetar, de la un capitol
bugetar la altul, respectiv între prograrne btigcrare, cu incadrarea in prevederite bugetare
aprobate.

Art. V Ordonanţa de urgenţă a Cuvernului nr.12112021 privind stabilirea unor mäsuri
la nlvelul administraţiei pubiice ceiitrale şi pentru modificarea şi compietarea unor acte
normative, se completează după ciim urmează:

Art. lO alhi. (41) se modif.că şi va avea următorul cuprins:

Ail. i O (4') “Prin excepţie de la prevederiie alin. (4), pâná la aprobarea protocoalelor de
prcdare-preliiare intre minislere, finanţarca ctieituielilor de natură salarială, a contribuţiilor
penlru personalul aĺcrent, precurn şi a al*or clicl*uieli curente ale institt.ţiilor care functioneazä
in subordinea şi sub au*oritatea Ministert.lui Fainiliei, Tineretului şi Egalităţii de Şaiise, sc
efectuează din bugetul Ministerului Sportuiui şi bugetul Ministerului Muncii şi Súlidarităţii
Sociale, în inod corespul]zător."

ART.VI

( l) Cetăţenii ucraiiieiii intraţi legal pe tęritoriul Roniâniei şi care nu solicită o forrnă de

protccţic polrivit Legii nr. i 22/2006 privind azilui în Rornânia, cu rnodiflcările şi cornpletările

ulterioare, pot fi incadraţi in rnuncă fră avizul Je angajare prevăzut la art.3 alin.( l) şi art. l 7

alin. (l) din Ordonanţa Gtivernţilui nr.25/20l4 privind înçadrarea in niuncă şi detaşarea

străiiiilor pe teritoriui Roinnici şi pclitru rnodificarea şi completarea unor actc norniative

privind regimui străinilor în Roniânia, cti niodificările şi cornpletările ulterioare.

(2) Persoanelor preväzutc la aliii. ( l) li se acordă dreptul de şedere in scop de mtincă polrivil

Ordonanţei de urgcnţă a Guvernultii nr. l 942002 privind regimul străinilor în komânia,

rcpubiicată, cu inodificările şi cornpletările i.llcíioarc, fră obligativitatea obţinerii unei vize

đe lungă şeđere pentru angajare în niuncă.

(3) lricadrarea în rnuncă a ceiţeniIor ucraiiieni, care provin din zona de conflict arniat din

Ucraiiia, çare nu deţiii docuinentc care să probeze caliĺicarea profesională sau experieiiţa in

activiiaţe necesare ocupării untii loc de inuncă, se poaie realiza in baza declaraţiei pe propria

răspundere a acestora că îndeplinesc coiidiçiilę de calificarc profesională şi experienţă in

açtivitate nccesare ocupării locului de niuncă pe care urmează să fie incadraţi, şi nu ati

antecedente penale çarc sá fie incoiiipaiibile cţi acţivi*atea pe care o desfăşoară sau tirniează să

o desfoare pe teritoriul Rornániei.

(4) Procedura de acordare a accesuiui persoaneior prevăzute la alin.(3). la exercitarea

activităţilor pe baza reçunoaşterii experieiiţei profesionaie, se de*aliază prin ordiii al ininistrtilui

muncii şi soiidarităţii sociale.



(5) Încadrarea în rnuncă a persoanelor prevăzute la aliii.(3) se realizează cu respeciarea

prevederilor arL29 şi ale art.31 din Legea nr.53/2003 - Codul muneii, rcpublicaiă, cu

rnodificările şi completările ultericiare, în ceea ce priveşte veriflcarea prealahilă a aptitudiiiilor

profesionaíe şi personale ale persoanei care soíiciră angajarea, respectiv stabilirea unei perioade

de probă pentru verificarea aptitiidinilor salariatĺllui. la încheierea contractului nđividual de

murică.

(6) Prevederilc alin.(3) nu se aplică în cazül cetăţenilor iicľaineni prOVenili diri zona de

conflict arrnat din Ucraiiia, care doresc să acceadă ori să exercite în România, Tn rnod

independent sau ca salariat, profesiilc de rnedk, inedíc derrtist, farn]acisł, asisterit medieal

generaiist. moaşă, inedic veterinar şi architect, sau una diii profesiilc prevăziie la anexele nr.

2, 4 şi 8 din Legea nr. 200 / 2004 privind recuiioaştcrea diplornelor şi calificărilor profesionale

peiiirii profesiile reglementate din Rornânia. cu modificările şi cornpletările ulterioare.

(7) Ceiăteníi ucrainen i prevăzuţi la aiin.( l) aii acces la sisternul asigurăriior pelitrti şoinaj,

la niăstirile de prevenire a şomajiilui şi la iiiăstirile pentru stim ularea ocupäri i rorţei de mtiiică.

acordate în iirnia înregistrării la ageiiţiile pentru ocuparea forţei de iiiuncăjudeţene. respectiv

o rnun icipiu lui Buc u reşti. in cond iţi i le stabi lite de lege pentrti cetăţen i i roiláiti.

ART. VIl - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publive ĺocale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea 1, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completăriie
ultcrioare se molifică după vum ur,nează:

1. Alin. (2) aI art. 15 se modifică şi va avea următorui cupńn:

„(2) Din fondul de rezervă bugetară constituit in bugetul locai consiliile ĺocale, judeţene
sau Consiliul General al Municipiului Bücureşti, după caz, pot aproba acordarea de ajutoare
către unităţile administrativ-teritorialc din România ałlate în situaţii de extremă dificultate saü
către unităţi administrativ -teritoriale din statele vecine ał1ate în stare de conflict armat, la
soiicitarea ace&tcrs sau din proprie iniţialivă."

2. Art. 36 alin.(1) se modiflcă şi va avea următorul cuprins;

„(l) În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local,
judeţean şi a Consiliului General al Municipiului ucureşti, precum şi a sectoarelor
municipiului ucurcşti, după Caz, Îfl cotă de până la 5% din totalul chekuielilcr. Aecsta se
utilizează la propunerea ordonatorilor principaii de credite, pe bază de hotăräri ale consiliiĺor
respcctive, pentru firianţarea unor cliehuicli urgente sau neprevăzute apărute in cursui
exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calarnităţi naturale, precum şi pentru
acordarca unor ajutoare către alte unităţi administrativ-tcritoriale din România aflate în situaţii
de extremă dificultate sau către unităţi adminislrativ - teritorialę ain statele vecine allate în
stare de conflict armat, la solicitarea acestora sau diri proprie iniţiativă

3, După aliii.(2) al art.36 se introduce un nou aiineat, alin.(3) cu urniătorul cuprins:

“(3) Prin excepţie de ia prevederile art.58 aíin.(l), tn vederea acordării de ajutoare către
unităţile administrativ-teritoriale din statele vecine aflate în stare de çonílict aťmat, fondul de



rezervă bugetară la dispoziţia eonsiliutui local poate fi majorat cu sume din cxccdenlul
bugetuiui iocal, neangajate in finanţarea aitor cheltuicli."

ART. v1I1

(i) Persoaneie fizice şi persoanelejuridice, cu excepţia instituţiilor şi autoritţilor puhiice, pot
dona sumc dc bani care se coieclează de lnspcctoratul General pentru Situaţii de Urgenţă într-
un cont distinct de disponibil in lei deschis ia Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică
a Municipiiilui B[ic[lreşli, potrivil prevederilor art. Viii pentru acordarea de sprijin şi asistenţă
uirianilară ceiăţeniior slrăiju sau apatrizilor aflaţi n siltiaţii đeosebite, provęniţi đin zona
contliciultii arnial din Ucraina.

(2) Campania de đonare de sume potrivit prcvederiior aiin. (J) se desfoar de ia intrarea
în vigoare a prezentei ordonanţc de urgenţă, până la data de 3 l decembrie 2022

ART.IX (i) Prin derogare de la prevederile ail. 25 din Legea nr. 22720i 5 privind Cod[ll
fscai, cu niodificăriie şi conipletările ullcrioarc. coniribtiabiiii polrivit litiuiui li “impoziiui pe
proíiť' din acelaşi act íiormativ đcdtic ia calcului rezultawlui fiscal surnclc rcprczcnnd
donaţiile in bani acordate pozrivil prevederilor ART vlll.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 53 đin Legea nr. 22712015, cu modificările şi
coinpletări[e tilierioare, persoanele juridicc - contribuabili poirivit titlultji lll “lrnpozitul pe
veniturile microiniieprinderilor" din acclaşi act nonnativ scad din baza inipozabiit sunicle
reprezenláiid dnnaţiiie în bani acordatc potrivil prevederilor ART Vlll.

(3) Prio derogare de la prevederiíe art. 68 atin. (4) şi alin. (7) lii. e) diii Legea nr. 227'20l5,
cli iuodifwările şi cnnipletările ąilteriüaue, peĺsoanele fÎzice care determină venitul nei anual, în
sisteiii rcal, pc baża datelor din contabilitate, pot deduce cheltuielile reprezentând donaţiile Îl]
bani acordate potrivit prevederilor ART Vlil.

Art. X (t) lnspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă solicită deschiderea çontului
50.07.03 “Disponibii din donaţii aferente ajutoarelor umaniiare pentru Ucraina" ia Açtivilatea
de Trezorerie şi Cantabiiitate Pubiică a Municipiultii Bucureşli şi poate deschidę çonturi in lci
şi valută la orice instiiuţie de credit, eare se vor comunica public pe pagina proprie de internet,
a Minislerului Afaceriior Inteme şi pe pagina Guvernului României, precum şi pe alte căi
mediatice.

(2) Contul distinct de disponibil in lei desehis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate
Publică a Municipiuiui Bucureşti polrivil aiin. (l) nu este purtător de dobndă şi nu este supus
executárii silite.

(3) 1n contui đistinct de disponibii in tęi deschis la Trezoreria Statuiui potrivil aiin. (I)
persoanelejuridice şi persoaneie fizice pot açhita sume prin virament bancar, pťecum şi oniine
prin intermediui “Sisiemului naţiona] ę]eçlroniç de piată"-SNEP, dezvo]tat, impiementat,
admiíiistrat şi opcrat de Autoritatea pentru Digitalizarea României, disponibil la adresa
www.ghişeui.ro, prin interrncdiul carduriior de debit şi al cardurilor de eredit.

(4) Sumele prevăzute la art.l aliii. (1) pot fi achitate şi în numerar la casieriile unităţilor
Trezoreriei Statului sau prin intermediul POS-urilor instalate la unilăţile Trezorcriei Statului.
Pcntru surnele încasate prtu interrnediul POS-urilor instaiate la unitäţile Trezoreriei Statului,



coniisioanele se suportă de ia bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor pubíice din structura
cărora fac parte unităţiie Trezoreriei Statului.

(5) Sumele coiectate prin intermediul unităţilor Trezoreriei Statului potrivit alin. (4) se
virează zilnic în contul prevăzut la alin. (l) deschis pe numele lrispectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului
Bucureşti, potrivit instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor.

(6) lnspectorauil General pcntru Situaţii de Urgenlă virează 5umele colectate în conturile
deschise la instituţiile de crcdit, în ultima zi lucrătoarc a fiecărei săptămăni, în contul prevăzut
la alin. (l), đeschis pe numele acestuia la Activitatea đe Trezorerie şi Contabilitate Publică a
Municipiului Bucureşti.

(7) tn situaţia în care surnele colcctate au fost depuse in valută ia instituţiile de credit, acesiea
se iransferă in evhivalent lei calculat la cursul de schimb valutar aI instituţiei de credit din ziua
lransferului.

ART Xl Toate cheltuielile necesare pentru colectarea fondurilor şi pentru gestionarea
conturilor deschise în lei şi în valută la instituţii de credit vor fl suportate prin sume puse la
dispozilie de Ministerul Afacerilor lnterne în bugetul lnspectoraiului General penlru Situaţii de
Urgenţă.

ART xlI (1) În prima zi lucrătoare a fjecărei săptămâni, sumele colectaie îri contul de
disponibilităţi preväzut la art. 3 alin. (l) în săptămâna anterioară, deschis la Activitatea dc
Trezorerie şi Contabilitatc Publică a Municipiului Bucureşti, se transferă de lnspectoratul
General pentru Situaţii đe Urgenţă intr-un cont dc venituri ale bugetului de stat corespunzător
unei pozitii distictc de clasificatie, cođificat cu codul de identiftcare fisçală al acestuia.

(2) Se autorizează Ministerul Finanţetor ca la propunerea Ministerului Afaccrilor lnterne, să
introducă modificările cc decurg din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în volumul şi
structura bugetului de stat şi jn volumul şi struçtura bugetului aprobat Ministerului Afacerilor
lnterne pe anul 2022.

(3) Se autorizează Ministerul AfacerilQr lntertie să detalieze modificările prevăzute la alin.
(l) şi să introdueă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu."

ART. xllI

(1) Prin derogare de la prevedcrilc arl. 25 din Legea nr. 227/201 5 privind Codi'l fiscal, cu
modifieările şi compleiările Lllleĺioare, penirti cheliuielile çu bunurite acordate şi &erviciile
prestate, đestinale persoanelor afectaţe de contliçttil armat din Ucraina, se aplică
urrnătoarele regtili fiscale, după caz:

a) pentru plătitorii de inipozt pe protit, urrnătoarele reguli fiscale;

l. deducere limitată la calculul reztiltaitiliii flscal; çontribuabilii care efectuează aceste
chehuięli le însumează cu cheltuielile sociale prcvăzuie la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea
nr. 227ĺ201 5, cu mQdiflcările şi cornpletările tilterioare. şi le dedtic in lirnita coiei de până



la 5% apiicată asupra valorii chelĺtiieiikr cu salariile personalului, potrivit Codului
lnunçii;

2. nededucere, la calculul rezultatului fiscal; coiitribuabilii care erectuează açeste cheltuieli
ic înstimea-ză cu cele prevăzute la art. 25 alin. (4) lit i) din Legea iir. 227/2015, cu

rnodificările şi completările ulterioare. şi sead valoarea insumată aaeestora din impozitul

pc prol1t datorat, in iimita prevăzută la art. 25 alin. (4) lit. i) din acelaşi act normativ;

b) pentru plăÉitorii de impozit pe veniturile rnicroîntreprinderilor, acesle clieltuieli se
instimează cu cele prevăzute la art. 56 alin. (l t) din Legea nr. 22712015, cu rnodificările şi
completările uiterioare, şi valoarea insuniată a acestora se scade din irnpozittil datorat, in
limita prevăztită la ail. 56 alin. (l 1) din acclaşi acl norrnativ,

(2) Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (4) şi alin. (7) li(. e) din Legea nr. 227!2Q1 5,

cu niodificările şi cornpletările ulterioare, în cazul persoanelor fizice care deteriuină venitul net
anual în sisern real, pe baza daielor din coiilabilitate, sunt cliclttiieli deduçtibile buiitirilc şi!sau
scrviciile acordate gratuit ca ajtitoare umanitarc, dcstinate persoaii&or afcctate de conflictul
arinat din Ucraina, cu condiţia încadrării acestora în aceleaşi limite cti cele prevăzute la ail. 68
alin. (5) lii. a) şi lit.c) din Legea nr.22720i5, cu modificările şi conipleările ulterioare, după

caz.

(3) Buntirile acordate şi/sau serviciile prevăzute la aliii. (i ) şi (2) sunt destinate persoanelor
afectate cle conflictul armat din Ucraina şi sunt acordate sau prestate in baza solicitării
Departarneiitului pentru Situaţii de Urgenţă din çaclrtil M inisierului Äfaçerilor lnterne, fi ind
distribtiite direcl sau priii intcrineditil organizaţiilor neguvernaiiientale eare şi-ati exprirnal
intenţia, pe baza docunientelor de predare-prirnire a bunurilor'prestarea serviciilor.
(4) Prevederile prezenlului articol se aplică până la data de 31 decenibrie 2022, inclusiv,

începând cti data intrării îii vigoarc a prezen(ei ordonanţe de urgenă.

ART. XIV

(I) Runurile acordate gratuit ca ajutoare umanitare de către persoane impozabile, potrivit
prevederilor alin. (3) al ART Vlll, destinate persoanelor afeetate de conllictul arrnat din
Ucraina, se eonsideră bunuri aeordate gratuit în cadrul aeţiunilor de sponsorizare sau de
niecenat conforiu arl. 270 alin. (8) lii. c) din Legea nr.227!201 5. cti modificările şi cornpletările
u lte r i oare;

(2) Serviciile prestate în rnod gratuit în scop umanitar de către persoane inipozabi!e, potrivit
prevederilor aiin. (3) al ART VIIL, destinate persoaiielor afectate de conflietul armat din
Ucraina, se consideră servicii prestate în mod gratuit in cadrtil acţitinilor de sponsorizare sau
de rnecenat conform art. 27 l alin. (5) iit. a) diii Legea nr.227!201 5, eu iiodificările şi
cornpletările ulterioare;
(3) Prevederile &in. (1) şi (2) se aplică până la data de 3 l deceinbrie 2022. inclusiv. iiicepând
eu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.



ART.XV Lcica iir.227/2015 privind COdLII liscal, publieată în Monitorul Oficial al
Roniânjei, Par(ca ĺ, nr. 688 din IO septembrie 2015, cu modificările şi eonip?e(ările
ulterionrtse cornpletează diipă eum urmează:

1. [a articolul 25 alineatui (4), după ĺi(era t), se introduee o nouă literă, lit. ţ), eu
urmtorul cuprins:

ţ) eheltuięlile privind btrnurile, niijloacele fiiianciare şi serviciilc acordate Fondului
Naţiunilor Unite Pentrii Copii - UNICEF preetim şi altor organizaţil internaţionale eare işi
desfîşoară activitatea po(rivi( prevederilor unor acorduri speciale la carc România este
parte; contribuabiiii eare efectuează aceste chelluieli le însuinează cu cele prevăzute la lil. i)
şi sead valoarea astfel rezultală din irnpozittil pe profit datorat, în lirnila prevăzută ia lit. i). ln
situaţia in care vatoarea stabilită, polrivit art. 25 a?in. (4) 111. i) şi a prezentei litcrc, diniinuată
cu siimele reportate, potrivil legii, iiu a Fost utilizată integra], contribuabilii pot dispurie
redireeţionarea impozitului pe prolit în lirniţa valorii astfel catculate şi către Fondul Naţiunilor
Unite Pentni Copii UNICEF şi către alte organizaţii internaţionale care îşi destoară
activitatca potrivit prevederilor unor acorduri speciałe la care România estc partc, in
terrnen de rnaximtim 6 lt.iii de la data depunerii declaraţiei anuale de impozit pe profit, prin
depuiierea ţlnui/tlnor forrnu[ar'fonnu)arc de redirecţionare. lii acest caz, redirecţionarea
impozitului pe prorit se efecuează, potriviĺ art. 42 alin. (4), ftră a exista obligaţia inscrierii
entităţii beiieficiare respecĺive în Registrul cntităţilor!uriităţilor de ctLlt pentru care se acordă
deduceri liseale."

1. La articolul 42, alineatul (3) se inodifică şi va avea urniătorul cuprins:

“(3) Cpntribuabilii care cfectuea7.ă clieltuieli potrivit arl. 25 alin. (4) lit. ţ), sponsorizări şisau
acte de niecenat sati acordă biirse private, ati obligaţia de a depune declaraţia iiiformativă
privind beiieíieiari bunurilor/scrviciilor/sponsorizărilor!meeenatultu/burselor private, aferentă
ariului în care ati inregistrat clieltuielile rcspeetive, precuni şi. după caz, aferentă anului în carc
se aplieă prevederile art. 25 alin. (4) lit. i), până la ternienęle prcvăzute la alin. (l) şi (2).
Modelul şi coiiţintitul declaraţiei informative se aprohă prin ordin al preşedinteltii A.N.A.F.,"

2. La articolul 56, alineatul (1) se iiiotlifică şi va avea urniătorul cuprins;

“(l ‘) Microîntreprindcrile care efectuează cheltuieli potrivit alin. (22) şi sponsorizări au
obligaţia de a depune dcclaraţia inforniativă privind beneficiarii
bunurilorserviciilor'sponsorizărilor, aferentă anului în care ai. inregistrat clieltuiclile
respective, potriviĺ alin. (1 ‘) şi alin. (22), incluznd, după caz, şi beneliciarii sumelor reportate
diii triniestrele aiiierioare. Modelul şi conţintiiul declaraţiei inforinative se aprobă prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F.."

3. La artlcolul 56, după alineatul (2i), sc introduce un nou alineat, alin. (22), cu
următorul cupriis:

(22) Microinlrcprinderile care înregistrează cheltuielile priviiid btinuri, mijloaee financiare şi
serviçii acordaĺe Fondului Naţiunilor Unite Pentru Copii — UNICEF, preeum şi al(or
orgaiitzaţii internaţionale eare îşi destoară activi(atea potrivit prevederilor unor
acorduri speciale la care Rornânia este parle, însumează açeste cheltuieli cu surnele acordate
potrivit alin. (l ) şi scad valoarea astfel rezulĺată in liniita prcvăzută la alin. (l ). În caztil in
care valoarea stabilită potrivit nlin. (1 i) şi a prezentului alineat, diminuatä cu sumele reportate,
polrivit legii, nu a fost utilizată integral, con(ribuabilii pot disptiiie redireeţionarca inipozitului



pe veniturile rnicroîntrcprinderilor, in limita difcrenţei asĺfel caiçulatc pentru intregul an fiseal,

şi către Fondul Naţiunilor Unite Penlru Copii — UNICEF şi alte organiznţii inlernaţionale

eare îşi desfoar activitatca potrivit prevederilor UJlor acorduri speciale la care
Roinânia este parte, in termcii de 6 litni de la data deptinerii declaraţiei de inipozit afcrerite
triniestrului lV, prin deptiiierea unui/tinor forniular!formulaçe de redirecţionare. În acest caz,
redirecţionarea impozitului se efectuează, potrivit alin. (2'), ĺră a exista obligaţia nscrierii
erititáţii benef,ciare respective in Registrtil entilăţilor'tinităţilor dc ctilt pentru care se acordă
dediiçeri fiscale.'

ART. xvl

Prin derogare de la prevedęriie ail. 133 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul in
Româiiia, çu rnodificările şi cornpletările ullerioare, cleltoielile reprezentând drepturi de lirană,

cazare, asistenţă iiiedicală, asistenţă rnedicală adecvată pentru beneficiarii protecţiei ernporare
ctl llęvoi specialc, precum şi alte clieltuieli, pentrti cetäţcnii străini sau apatrizi aflaţi in situaţi i
deosebite care provin din zona conllicttiltii armat din Ucraina şi intră în Roniânia, se finanţeaiă
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Gtivcrnultii nr. t5/2022 privind acordarea de
sprijiii şi asistenţă umanitarä de cátre stattil roniiân cetăenilor străini sau apatrizilor aI]aţi În
siltiaţii deosebite, proveniţi diii zona conflictului armat din tjçraiiia,

ART. XVII La ai1. 81 alin. (2) diti ouc nr. l 94'2002 privind regimul străinilor în Roinânia,
dtipă Iilera l) se iiitroduce o nouă lilerá, lit. g), cu urrnătoriii cuprin

„g) străinul a cărui protecţie temporară acordată prin Decizia Consiliului Uniunii Europene a
iiicctat;"

ART. XVlĺl

Prin derogare de Ia art.4 din Legea nr.227/20 l 5, cu modifteările şi completările ulterioare,
prevederile Art.Xlll, intră in vigoare în ternien de trei iilc de la data publicării prezentei
ordoiianţe de tirgenţă ili Moiiitorul oficial al României, partea l.

Prim-minis*ru,

Nicoiae-lonel CIUCĂ


