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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA  

DREPTURILOR CETĂȚENILOR  

 

  20 martie 2022 

 

√ Ordinul nr. 3394/2022 pentru modificarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a competițiilor sportive școlare, aprobat prin Ordinul ministrului educației și 

cercetării nr. 4.916/2020, publicat în M.Of. nr. 263 din 18 martie 2022 

Art. I Regulamentul de organizare și desfășurare a competițiilor sportive școlare, 

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.916/2020, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 septembrie 2020, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 3 (1) Ministerul Educației, prin Direcția generală învățământ preuniversitar, 

organizează și coordonează în fiecare an școlar, sub denumirea «Olimpiada națională a 

sportului școlar» (O.N.S.Ș.), competiții sportive școlare. La acestea au dreptul de participare 

toți copiii și elevii din unitățile de învățământ preuniversitar înscriși, la data de 1 octombrie a 

anului școlar în care se desfășoară competiția, în registrul matricol al unității de învățământ 

pe care o reprezintă. Elevii din centrele de excelență și centrele olimpice, școlarizați temporar 

în unități de învățământ din localitățile în care funcționează acestea, au drept de participare 

numai pentru unitățile de învățământ de unde provin și sunt înmatriculați. 

2. La articolul 11, alineatele (3) și (4) se abrogă. 

3. La articolul 25 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

b) prezentarea cărții de identitate sau a pașaportului în original. Pentru elevii care nu 

au împlinit vârsta de 14 ani sau au împlinit vârsta de 14 ani, dar nu au primit cartea de 

identitate până la data începerii fazei competiției, se prezintă certificatul de naștere în copie 

eliberată de unitatea de învățământ, conform cu originalul; 

4. La articolul 25 alineatul (1), litera e) se abrogă. 

5. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 

6. Anexa nr. 4 se abrogă. 
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Art. II Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și 

relația cu Parlamentul, Federația Sportului Școlar și Universitar, Direcția generală economică 

din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

ANEXĂ 

(Anexa nr. 3 la regulament) 

Unitate de învățământ  
Localitatea  
Adresa  
Județul  
Tel. ,  fax  
Nr.   Data  

Viză medicală 
cu parafa medicului și ștampila 

unității medicale, data emiterii, specificația 
„CLINIC SĂNĂTOS” 

și termenul de valabilitate 
 

Fotografia elevului, 
pe care se aplică 
ștampila unității de 
învățământ 

 

Faza Data Specificația Termenul de 
valabilitate 

Parafa și ștampila 

pe județ/sectoare     
pe zonă/municipiul 
București 

    

Națională     
  

ADEVERINȚĂ DE PARTICIPARE 

Elevul/Eleva ...................., născut/născută la data de .........., este înscris/înscrisă la 1 
octombrie, anul școlar ........., în clasa ...... la forma de învățământ .... și figurează în Registrul 
matricol al unității noastre la nr. ......... . 

Confirmăm că elevul/eleva îndeplinește condițiile de participare la Olimpiada națională 
a sportului școlar prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare și desfășurare a 
competițiilor sportive școlare, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 
4.916/2020. 

S-a eliberat prezenta adeverință ca document oficial de înscriere în competiție. 
 

Directorul unității de învățământ,  Profesorul delegat   Secretarul unității de învățământ 

L.S. 
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√ Legea nr. 58/2022 pentru modificarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile 

specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din 

spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăți, publicată în M.Of. nr. 

265 din 18 martie 2022 

Art. I Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație 

și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate 

mintală asociate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 14 iulie 2010, 

cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 2 (1) În sensul prezentei legi, serviciile specializate integrate de sănătate, educație 

și sociale sunt următoarele: depistare activă precoce, diagnostic clinic psihiatric și evaluare 

clinică psihologică, tratament psihofarmacologic, intervenții specializate precoce, 

psihoterapie cognitiv-comportamentală, consiliere psihologică a părinților și a familiei, 

fizioterapie, alte intervenții specializate, precum și servicii educaționale pentru copiii cu 

tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate. 

(2) În sensul prezentei legi, unitățile specializate sunt următoarele: unități sanitare 

publice sau private, unități de servicii de sănătate conexe actului medical pentru persoanele 

cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate care sunt furnizoare 

de servicii conexe actului medical, structuri publice sau private furnizoare de servicii sociale. 

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 3 (1) Furnizarea serviciilor specializate integrate pentru persoane cu tulburări din 

spectrul autist și tulburări de sănătate mintală asociate se realizează de o echipă 

multidisciplinară formată, după caz, din: medici de familie, medici specialiști, asistenți sociali, 

psihologi acreditați în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, 

logopezi, analiști comportamentali, kinetoterapeuți, fiziokinetoterapeuți, profesori de cultură 

fizică medicală, psihopedagogi speciali, terapeuți ocupaționali, psihologi atestați în terapii 

bazate pe evidențe științifice care și-au dovedit eficacitatea în evaluarea și intervențiile în TSA, 

consilieri psihologici, psihopedagogi, cadre didactice, manager de caz, alți specialiști cu 

atribuții în domeniul intervenției specializate în tulburări din spectrul autist și tulburări de 

sănătate mintală asociate. 
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(2) Evaluarea psihiatrică și diagnosticul psihiatric, tratamentul psihofarmacologic și 

recomandările către furnizorii de servicii conexe actului medical sunt realizate de către 

medicul specialist în specialitatea psihiatrie/psihiatrie pediatrică, în unitățile sanitare publice 

ori private. 

(3) Continuarea și monitorizarea tratamentului se efectuează de către specialiștii din 

cadrul echipei multidisciplinare prevăzute la alin. (1), în unitățile sanitare publice ori private, 

în cadrul furnizorilor de servicii conexe actului medical, furnizorilor de servicii sociale, precum 

și în cadrul unităților de învățământ special și special integrat. 

(4) Sunt recunoscute ca furnizori de servicii conexe actului medical pentru persoanele 

cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate: 

a) unitățile medico-sanitare publice sau private, cu sau fără personalitate juridică, 

reglementate potrivit legii, care desfășoară activități conexe actului medical; 

b) cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, 

organizate potrivit legii; 

c) organizațiile neguvernamentale, respectiv asociațiile și fundațiile, precum și 

instituțiile publice care furnizează servicii conexe actului medical. 

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 4 (1) Depistarea activă se efectuează de către medicul de familie, în conformitate 

cu standardele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 

(2) Toate persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de 

sănătate mintală asociate au acces liber și gratuit la serviciile specializate integrate de 

sănătate, educație și sociale prevăzute la art. 2. Accesul la educație include și dreptul la 

învățământ. 

4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 5 (1) Serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate 

persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate sunt 

acordate de specialiști cu competență stabilită, după caz, de ministerele de resort și 

organizațiile profesionale constituite potrivit legii. 

5. Articolul 7 se abrogă. 

6. La articolul 8, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(11) Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale, precum și organizațiile profesionale constituite potrivit legii vor dezvolta programe de 
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formare profesională continuă pentru specialiștii care lucrează cu persoane cu tulburări din 

spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate. 

7. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă. 

Art. II Procedura de autorizare și evaluare a furnizorilor de servicii conexe actului 

medical prevăzuți la art. 3 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate 

integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist 

și cu tulburări de sănătate mintală asociate, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv 

cu modificările aduse prin prezenta lege, se elaborează de către Ministerul Sănătății și se 

aprobă prin ordin al ministrului sănătății în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi. 

Art. III Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. La articolul 52 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu 

următorul cuprins: 

e) furnizori de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul 

autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate. 

2. La articolul 53, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(2) Implementarea programelor naționale de sănătate curative se realizează din 

sumele alocate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate prin 

furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente și dispozitive medicale evaluați și 

furnizorii de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist și 

cu tulburări de sănătate mintală asociate în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări 

de sănătate. 

3. La articolul 263, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu 

următorul cuprins: 

(2) Serviciile conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist și 

cu tulburări de sănătate mintală asociate se contractează de casele de asigurări de sănătate 

cu furnizori autorizați și evaluați în condițiile legii. 
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 √ Ordinul nr. 20.362/31/3.386/812/400/2022 pentru aprobarea Procedurii de 

cooperare între autorități privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, șederea, precum și 

asigurarea protecției drepturilor minorilor neînsoțiți care provin din zona conflictului armat 

din Ucraina, publicat în M.Of. nr. 266 din 18 martie 2022 

 Art. 1 Se aprobă Procedura de cooperare între autorități privind intrarea, înregistrarea, 

tranzitul, șederea, precum și asigurarea protecției drepturilor minorilor neînsoțiți care provin 

din zona conflictului armat din Ucraina, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 

  

ANEXĂ 

PROCEDURĂ 
de cooperare între autorități privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, șederea, 

precum și asigurarea protecției drepturilor minorilor neînsoțiți 
care provin din zona conflictului armat din Ucraina 

 
Art. 1 Prezenta procedură stabilește modul de cooperare între autorități privind 

intrarea, înregistrarea, tranzitul, șederea, precum și asigurarea protecției drepturilor minorilor 

neînsoțiți care provin din zona conflictului armat din Ucraina și se aplică de la intrarea în țară 

a minorilor cetățeni străini sau apatrizi neînsoțiți de părinți sau, după caz, de un alt 

reprezentant legal, denumiți în continuare minori neînsoțiți, proveniți din zona conflictului 

armat din Ucraina. 

Art. 2 (1) La intrarea pe teritoriul României, pentru fiecare minor neînsoțit, 

reprezentanții Poliției de Frontieră Române solicită persoanei adulte care călătorește 

împreună cu minorul informații cu privire la tranzitarea teritoriului național sau, după caz, cu 

privire la intenția de ședere în România. 

(2) În situația în care minorul neînsoțit este în tranzit pe teritoriul României alături de 

o persoană adultă, alta decât părintele sau, după caz, reprezentantul legal, reprezentanții 

Poliției de Frontieră Române solicită persoanei adulte care călătorește împreună cu minorul 

completarea unui formular tipizat, disponibil în limbile română, engleză, ucraineană și rusă, 

care va cuprinde informații cu privire la destinația finală, adresa la care aceștia urmează să 

locuiască în străinătate, în cazul în care aceasta este cunoscută, precum și date de contact și 

de identitate ale persoanei adulte însoțitoare și ale minorului. 
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(3) În situația în care minorul neînsoțit rămâne pe teritoriul României alături de o rudă 

adultă sau de o persoană care a avut grijă de minor, reprezentanții Poliției de Frontieră 

Române solicită persoanei adulte care călătorește împreună cu minorul completarea 

formularului tipizat prevăzut la alin. (2), care va cuprinde informații cu privire la adresa la care 

vor locui, datele de contact și de identitate ale persoanei adulte însoțitoare și ale minorului. 

(4) În situația în care minorul neînsoțit rămâne pe teritoriul României alături de o rudă 

adultă sau de o persoană care a avut grijă de minor și declară că nu au unde să locuiască, 

reprezentanții Poliției de Frontieră Române notifică, prin intermediul reprezentantului 

direcției generale de asistență socială și protecția copilului, denumită în continuare DGASPC, 

prezent în punctul de trecere a frontierei, Grupul operativ pentru minori neînsoțiți prevăzut 

la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de 

sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în 

situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(5) În situația grupurilor de minori din centrele de plasament din Ucraina ori, după caz, 

din sistemul de protecție specială din Ucraina, indiferent dacă aceștia sunt însoțiți sau nu de o 

persoană adultă, ori dacă aceștia declară că sunt în tranzit, reprezentanții Poliției de Frontieră 

Române le îndrumă către reprezentantul DGASPC prezent la punctul de trecere a frontierei. 

(6) Prevederea de la alin. (5) se aplică oricărui minor neînsoțit de o persoană adultă. 

(7) În situația în care persoana adultă care călătorește împreună cu minorul nu poate 

indica o adresă la care se deplasează, reprezentanții Poliției de Frontieră Române îndrumă 

persoana și minorul neînsoțit către reprezentatul DGASPC prezent în punctul de trecere a 

frontierei. 

Art. 3 (1) În județele de la frontiera cu Ucraina, DGASPC și direcția de sănătate publică, 

denumită în continuare DSP, asigură prezența la punctele de trecere a frontierei a câte unui 

reprezentant al acestora, care colaborează cu organizații neguvernamentale prezente în 

punctele de trecere a frontierei. Prevederea se aplică și în punctele de trecere a frontierei prin 

care intră grupuri mai mari de 10 minori neînsoțiți. 

(2) Reprezentantul DGASPC menționat la alin. (1) are următoarele atribuții principale: 

a) preia de la reprezentanții Poliției de Frontieră Române situația minorilor neînsoțiți 

prevăzuți la art. 2 alin. (2)—(7); 
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b) înregistrează minorii neînsoțiți și persoanele adulte care călătoresc cu minorii, care 

se regăsesc în situația preluată conform lit. a), pe suport hârtie sau prin intermediul unei 

aplicații informatice puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale sau, după 

caz, de organisme internaționale, în situația în care aceasta există; 

c) transmite situația prevăzută la lit. b) Grupului operativ pentru minori neînsoțiți, 

denumit în continuare Grup operativ, constituit conform prevederilor art. 8 alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare; 

d) informează persoanele adulte care călătoresc împreună cu minorii cu privire la 

condițiile de acordare a unei forme de protecție în România și existența serviciului de urgență 

112, precum și a numărului unic național 119 pentru raportarea cazurilor de violență asupra 

copilului; 

e) identifică nevoile emoționale caracteristice situațiilor de criză și facilitează 

acordarea serviciilor specializate oferite de către un psiholog sau asistent social desemnat de 

către DGASPC sau, după caz, voluntar de la o organizație neguvernamentală; 

f) menține permanent legătura cu coordonatorul Grupului operativ, pe care îl anunță 

imediat după intrarea unui grup de minori neînsoțiți, proveniți din centrele de plasament sau, 

după caz, din sistemul de protecție specială din Ucraina, în vederea identificării serviciilor 

sociale destinate copiilor în care pot fi preluați minorii; 

g) solicită prezența echipei mobile de la DGASPC în vederea preluării minorului 

neînsoțit care necesită o măsură de protecție specială conform prevederilor Legii nr. 272/2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(3) Personalul medico-sanitar prezent în spații special destinate sau în corturile de triaj 

organizate în punctele de trecere a frontierei, desemnat de DSP conform prevederilor alin. (1), 

îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 6 din anexa la Ordinul ministrului familiei, tineretului 

și egalității de șanse, al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 

20.360/3.366/776/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea 

și atribuțiile Grupului operativ pentru minorii neînsoțiți. 

Art. 4 Autoritățile administrației publice locale pun la dispoziția reprezentanților 

prevăzuți la art. 3 un spațiu destinat desfășurării activității. Fac excepție punctele de trecere a 

frontierei în proximitatea cărora sunt amenajate spații dedicate înființate de către 

organizațiile neguvernamentale și/sau de organismele internaționale, de tip Blue Dot. 
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Art. 5 Transportul minorilor neînsoțiți prevăzuți la art. 2 alin. (5) de la punctul de 

trecere a frontierei și până la serviciul social sau, după caz, serviciile sociale identificate de 

coordonatorul Grupului operativ este asigurat de inspectoratul județean pentru situații de 

urgență. 

Art. 6 Pentru facilitarea comunicării cu minorii neînsoțiți și persoanele adulte care 

călătoresc cu aceștia, în punctele de trecere a frontierei sau în proximitatea acestora sunt 

prezenți interpreți de limba ucraineană sau, după caz, de limba rusă, voluntari ai instituțiilor 

de învățământ superior care au secții specializate în acest sens și/sau ai organizațiilor 

neguvernamentale, identificați prin intermediul Grupului operativ. 

Art. 7 După primirea situației prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c), Grupul operativ, prin 

secretariatul acestuia, pune la dispoziția următoarelor instituții: 

a) DGASPC — lista minorilor neînsoțiți, în vederea numirii reprezentantului sau, după 

caz, a reprezentanților desemnați în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (3) din Legea nr. 

272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

b) Inspectoratului General pentru Imigrări — lista minorilor neînsoțiți și a persoanelor 

adulte cu care aceștia au călătorit, prevăzute la art. 2 alin. (3) și (4), în vederea aplicării 

prevederilor legislației privind azilul în România sau celei privind regimul străinilor în România, 

după caz; 

c) serviciului public de asistență socială din localitatea menționată în declarația 

prevăzută la art. 2 alin. (3) — lista minorilor neînsoțiți și a persoanelor adulte cu care aceștia 

au călătorit, în vederea monitorizării situației minorilor; 

d) inspectoratului județean pentru situații de urgență — lista minorilor neînsoțiți, în 

vederea asigurării transportului acestora de la punctul de trecere a frontierei și până la 

serviciul social sau, după caz, serviciile sociale identificate. 

Art. 8 (1) Serviciul public de asistență socială identifică minorii neînsoțiți care nu se află 

în evidența sa și care locuiesc în unitatea administrativ-teritorială, în baza prevederilor art. 

118 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În situația în care serviciul public de asistență socială identifică un minor neînsoțit 

care nu beneficiază de o formă de protecție în baza Legii nr. 122/2006 privind azilul în 

România, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, de o măsură de protecție 

specială stabilită în baza Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, anunță DGASPC. 
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Art. 9 (1) În vederea asigurării dreptului la educație pentru minorii neînsoțiți pe 

teritoriul României, inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București inițiază demersurile necesare privind înscrierea acestora în 

grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar, în conformitate 

cu prevederile Ordinului ministrului educației nr. 3.363/2022 privind aprobarea componenței 

Comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de 

învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor 

beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere, a procedurii de organizare și funcționare 

a acesteia și pentru aprobarea Procedurii de înscriere ca audienți la cursurile unităților de 

învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din 

Ucraina și intrați pe teritoriul României. 

(2) Situația nominală a minorilor neînsoțiți prevăzuți la art. 2 alin. (3)—(7) este pusă la 

dispoziția inspectoratelor școlare județene de către membrul desemnat în Grupul operativ. 

Art. 10 (1) Pentru asigurarea protejării copiilor neînsoțiți prevăzuți la art. 2 alin. (5) și 

(6), DGASPC aplică prevederile art. 68 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(2) La stabilirea măsurii de protecție specială se are în vedere inclusiv plasarea copiilor 

în serviciile de tip familial publice sau private, cu prioritate la persoane care sunt vorbitoare 

de limba ucraineană sau, după caz, de limba rusă. 

Art. 11 Pentru minorii care nu solicită protecție internațională, beneficiari ai protecției 

temporare, sunt aplicabile dispozițiile art. 136 din Legea nr. 122/2006, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art. 12 Modelul formularului prevăzut la art. 2 alin. (2) este cuprins în anexa care face 

parte integrantă din prezenta procedură. 

 

ANEXĂ*) 

la procedură 

 



11 
 

 
 

 

√ Hotărârea nr. 367/2022 privind stabilirea unor condiții de asigurare a protecției 

temporare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

străinilor, publicată în M.Of. nr. 468 din 18 martie 2022 

Art. 1 (1) În sensul cap. IX din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu 

modificările și completările ulterioare, în categoria beneficiarilor protecției temporare sunt 

incluse persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2) din Decizia de punere în aplicare (UE) 
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2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de 

persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având 

drept efect introducerea unei protecții temporare, denumită în continuare Decizia de punere 

în aplicare (UE) 2022/382. 

(2) În aplicarea art. 2 alin. (3) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, 

beneficiari ai protecției temporare sunt și cetățenii ucraineni care se află pe teritoriul 

României dinaintea datei de 24 februarie 2022. Notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) teza 

finală din Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime 

pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, și 

măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea 

acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri se realizează de către 

Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. 

(3) În aplicarea art. 2 alin. (4) lit. a) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, 

beneficiari ai protecției temporare sunt soțul sau, după caz, soția persoanelor prevăzute la art. 

2 alin. (1) lit. a) și b) din aceeași decizie. 

Art. 2 (1) Protecția temporară se acordă de către Inspectoratul General pentru Imigrări 

categoriilor de persoane prevăzute la art. 1 aflate într-un punct de trecere a frontierei de stat 

a României, inclusiv în zona de tranzit, sau pe teritoriul României și care nu se află în niciuna 

din cauzele de excludere prevăzute la art. 141 alin. (1) din Legea nr. 122/2006, cu modificările 

și completările ulterioare. 

(2) În scopul aplicării art. 141 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 122/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru legitimarea și stabilirea identității persoanelor, Poliția de 

Frontieră Română și Poliția Română efectuează, din oficiu sau la solicitarea Inspectoratului 

General pentru Imigrări, demersuri, potrivit art. 272 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările și completările ulterioare, sau art. 34 din 

Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, după caz. 

(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Decizia de punere în aplicare 

(UE) 2022/382, polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări realizează o analiză, 

prin activități specifice, privitoare la posibilitatea acestora de a se întoarce în condiții sigure și 
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stabile în țara sau regiunea lor de origine, rezultatul acestei analize fiind consemnat într-un 

proces-verbal. 

(4) Dacă în urma analizei realizate potrivit alin. (3) se constată posibilitatea persoanelor 

de a se întoarce în condiții sigure și stabile în țara sau regiunea lor de origine, acestea sunt 

informate, de îndată, cu privire la rezultatul analizei, printr-o informare într-o limbă pe care 

străinul o cunoaște sau se presupune în mod rezonabil că o înțelege, prevederile cap. V  din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător. 

Art. 3 (1) În aplicarea art. 133 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 122/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, beneficiarilor protecției temporare Inspectoratul General pentru 

Imigrări le eliberează, gratuit, permise de ședere, forma și conținutul acestora fiind prevăzute 

în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei și conținutului 

permiselor de ședere, ale documentelor de călătorie, precum și ale altor documente care se 

eliberează străinilor, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În aplicarea art. 133 alin. (1) lit. c)—g) din Legea nr. 122/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, beneficiarilor de protecție temporară li se atribuie de către 

Inspectoratul General pentru Imigrări un cod numeric personal. 

Art. 4 Drepturile prevăzute la art. 133 alin. (1) lit. c)—g) din Legea nr. 122/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, se acordă potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român 

cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului 

armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și 

pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară. 

Art. 5 (1) În aplicarea art. 134 din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, și în scopul eliberării permiselor de ședere potrivit art. 3 alin. (1), beneficiarilor de 

protecție temporară li se preia imaginea facială și li se înregistrează următoarele date: 

a) numele și prenumele; 

b) data nașterii; 

c) cetățenia; 

d) sexul; 

e) starea civilă; 
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f) situația familială; 

g) legăturile de familie; 

h) adresa în România, în măsura în care aceasta este cunoscută. 

(2) Datele prevăzute la alin. (1) sunt implementate și stocate în Sistemul informatic de 

management al străinilor, prevăzut la art. 22 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea 

Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și 

completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 347/2007, cu 

completările ulterioare, denumit în continuare SIMS. 

(3) În termen de 12 luni de la încetarea aplicării Deciziei de punere în aplicare (UE) 

2022/382, datele prevăzute la alin. (1), stocate în SIMS, se șterg prin procedură automată și 

ireversibilă, cu excepția situației în care persoanei care a beneficiat de protecție temporară i-

a fost acordat un drept de ședere sau permisiunea de a rămâne pe teritoriul României ori care 

are o solicitare în acest sens în curs de soluționare. 

Art. 6 (1) Producerea documentelor prevăzute la art. 3 se realizează de Compania 

Națională „Imprimeria Națională” — S.A. în aplicarea art. 7 alin. (21) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale „Imprimeria Națională” — 

S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1) se realizează prin grija 

Inspectoratului General pentru Imigrări. 

Art. 7 (1) Pentru punerea în aplicare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 și 

a prezentei hotărâri, în realizarea activităților de informare, înregistrare și în procesul de 

emitere a documentelor persoanelor prevăzute la art. 1, structurile din cadrul sau din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne sprijină Inspectoratul General pentru Imigrări, în 

condițiile legii. 

(2) Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, poate 

solicita sprijin operațional agențiilor europene, în condițiile art. 3 alin. (2) teza finală din 

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, precum și organizațiilor internaționale și 

nonguvernamentale. 

Art. 8 (1) În aplicarea art. 135 din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, beneficiarul protecției temporare solicită Inspectoratului General pentru Imigrări 

sau formațiunilor sale teritoriale declanșarea procedurii de reunificare. 
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(2) În scopul aplicării alin. (1), beneficiarul protecției temporare prezintă documente, 

în original sau în copie, din care să rezulte legătura de rudenie dintre acesta și membrul de 

familie pentru care se solicită reunificarea. 

(3) Inspectoratul General pentru Imigrări comunică beneficiarului protecției temporare 

soluția de îndeplinire sau neîndeplinire a condițiilor pentru reunificarea familiei, într-o limbă 

pe care o înțelege sau în mod rezonabil se presupune că o înțelege. 

(4) În situația în care membrii de familie ai beneficiarului protecției temporare se află 

într-un stat terț și aceștia îndeplinesc condițiile pentru reunificare prevăzute de art. 135 alin. 

(1) și (5) din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, Inspectoratul 

General pentru Imigrări notifică Direcția generală afaceri consulare din cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru reunificare. 

(5) În situația prevăzută la alin. (4), dispozițiile art. 71 alin. (3) și (31) din Legea nr. 

122/2006, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. 

(6) Dispozițiile art. 5 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. 

Art. 9 În aplicarea art. 136 alin. (1) din Legea nr. 122/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, eliberarea permisului prevăzut la art. 3 alin. (1) și accesarea 

drepturilor prevăzute la art. 133 din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, se realizează după numirea și în prezența reprezentantului legal. 

Art. 10 (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor protecției 

temporare în temeiul prezentei hotărâri se realizează cu respectarea Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor). 

(2) Datele colectate în temeiul prezentei hotărâri nu pot fi prelucrate în alte scopuri, 

cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege și numai dacă sunt asigurate garanțiile 

necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate. 

Art. 11 Cheltuielile generate de acordarea protecției temporare și care decurg din 

aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri se asigură din bugetul de stat și din fonduri externe 

nerambursabile, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul 

General pentru Imigrări. 
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Art. 12 La articolul 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 

privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 septembrie 2006, cu modificările și 

completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) După acordarea protecției internaționale, străinului i se eliberează, gratuit, un 

permis de ședere, al cărui model este stabilit în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

898/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 13 Hotărârea Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei și conținutului 

permiselor de ședere, ale documentelor de călătorie, precum și ale altor documente care se 

eliberează străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 29 

septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează 

după cum urmează: 

1. La articolul 1 litera a), punctul (iii) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(iii) străinului care a obținut protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 

122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare; 

2. La articolul 1, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins: 

j) permis de ședere pentru beneficiarii protecției temporare — documentul care se 

eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări străinilor cărora li s-a acordat 

protecție temporară în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

prevăzut în anexa nr. 10. 

3. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 10, cu următorul cuprins: 

Art. 10 Anexele nr. 1—10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

4. După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 10, având cuprinsul prevăzut 

în anexa la prezenta hotărâre. 

ANEXĂ 

(Anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011) 

PERMIS DE ȘEDERE 

pentru beneficiarii protecției temporare 

1. Conținut 

Rubrici: 

a) Titlul documentului: Permis de ședere pentru beneficiarii protecției temporare 

b) Autoritatea emitentă: Inspectoratul General pentru Imigrări 
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c) Nr. document: numărul documentului 

d) CNP: codul numeric personal atribuit străinului de Inspectoratul General pentru 

Imigrări 

e) Numele și prenumele: numele și prenumele titularului, în această ordine, cu litere 

mari 

f) Data nașterii: ziua, luna, anul nașterii titularului 

g) Cetățenie: țara al cărei cetățean este titularul sau reședința obișnuită a acestuia, în 

cazul apatrizilor, cu litere mari 

h) Sex: simbolizat prin litera F sau M 

i) Identitate: pe bază de document sau declarativ 

j) Emis de IGI la: locul unde a fost emis documentul, cu literă mare la începutul 

cuvântului 

k) Data emiterii: data emiterii documentului 

l) Valabilitate: pe perioada de aplicare a Deciziei (UE) 2022/382 

2. Note 

a) Se eliberează beneficiarilor protecției temporare. 

b) Hârtie în format A5, personalizată prin imprimare laser sau cu jet de cerneală. 

c) Denumirile rubricilor se scriu cu caracterele alfabetului latin în limbile română și 

engleză. 

d) Documentul cuprinde stema României și fotografia titularului. 

e) Documentul conține elemente de securizare. 


