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Privind acordarea protecției temporare  

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul articolului 21 din Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica 

Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 145), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Prezenta Hotărâre: 

transpune art. 4 (1), art. 6, art. 8 (1), art. 9, art. 10, art. 12, 13, art. 14 (1) 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 212 din 7 august 2001;  

transpune Decizia de punere în aplicare (UE) 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, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene L 71 din 4 martie 2022. 

 

1. Se aprobă: 

1) Condițiile de acordare a protecției temporare persoanelor strămutate din 

Ucraina, conform anexei nr.1.  

2) Planul de acțiuni privind acordarea protecției temporare persoanelor 

strămutate din Ucraina, conform anexei nr. 2. 

 

2. Cheltuielile de implementare a prezentei hotărâri vor fi suportate din 

contul mijloacelor prevăzute în bugetul public național, inclusiv din donații interne 

și externe. 
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3. Ministerele și alte autorități publice centrale, în termen de 30 de zile de 

la data publicării prezentei hotărâri, în coordonare cu Ministerul Afacerilor 

Interne, vor elabora și vor aproba mecanisme concrete de punere în aplicare a 

prevederilor acesteia. 

 

4. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației și Cercetării, 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Compania Națională 

de Asigurări în Medicină, vor fi responsabile de planificarea și raportarea utilizării 

mijloacelor financiare destinate implementării protecției temporare și, în termen 

de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în comun cu 

Ministerul Finanțelor, vor elabora  și vor aproba mecanismul de punere în aplicare 

a proceselor respective.   

 

5. Se introduce protecție temporară pe teritoriul Republicii Moldova pentru 

persoane indicate în pct. 1 din anexa nr. 1, pe o perioadă de 1 an de zile, începând 

cu data 1 martie 2023.  

 

 

 

Prim-ministru       NATALIA GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne     Ana Revenco  

 

 

Ministrul muncii 

și protecției sociale                Alexei Buzu 

 

 

Ministrul sănătății                                             Ala Nemerenco  

 

 

Ministrul educației 

și cercetării                 Anatolie Topală 

 

 

Ministrul finanțelor                                           Dumitru Budianschi 
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Anexa nr. 1 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

Condițiile de acordare a protecției 

temporare persoanelor strămutate din Ucraina 

 

Prezentele condiții transpun art. 4 (1), art. 6, art. 8 (1), art. 9, art. 10, art. 12, 

13, art. 14 (1) 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

212 din 7 august 2001, precum și transpun Decizia de punere în aplicare (UE) 

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, publicată 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 71 din 4 martie 2022. 

 

1. Protecția temporară se acordă următoarelor categorii de persoane: 

a) cetățeni ucraineni cu reședința în Ucraina înainte de 24 februarie 2022; 

b) cetățeni ucraineni care se aflau pe teritoriul Republicii Moldova dinaintea 

datei de 24 februarie 2022; 

c) apatrizii și resortisanții țărilor terțe, altele decât Ucraina, care beneficiau 

de protecție internațională sau de o protecție națională echivalentă în Ucraina 

înainte de 24 februarie 2022 și care nu se pot întoarce în condiții de siguranță în 

țară sau regiunea lor de origine;  

d) membrii de familie ai persoanelor menționate la literele a), b) și c). 

 

2. În sensul pct. 1 lit. d) în cazul familiilor deja constituite în țara de origine 

și separate din cauza circumstanțelor din timpul afluxului masiv, în măsura în care 

familia era deja prezentă și își avea reședința în Ucraina înainte de 24 februarie 

2022, se consideră membrii familiei următoarele persoane:  

a) soțul/ soția susținătorului reîntregirii familiei; 

b) partener - resortisant al statului terț/apatrid care conviețuiește cu o 

persoană menționată  la punctul 1, lit. a, b), c) și împreună cu care are cel puțin un 

copil; 

c) copiii minori necăsătoriți, indiferent dacă sunt din căsătorie, din afara 

căsătoriei sau adoptați conform legii naționale din țara de origine; 

d) persoană aflată la întreținerea titularului, inclusiv din motive de 

dizabilitate sau medicale;  

e) părinții aflați la întreținerea titularului sau a soțului/soției acestuia; 

f) persoanele asupra căruia este instituită tutela sau curatela. 
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3. Protecția temporară se acordă persoanelor care îndeplinesc condițiile 

stabilite la punctul 1 dacă prezintă unul dintre următoarele acte: 

a) pentru cetățeni ucraineni – actul de identitate național (buletinul / card de 

identitate, pașaport intern, pașaport pentru călătorii), inclusiv cu termenul de 

valabilitate expirat, certificat de identitate a cetățeanului Ucrainei, eliberat de 

Ambasada Ucrainei în Republica Moldova; 

b) pentru cetățeni ucraineni minori – certificatul de naștere/certificatul ce 

atestă nașterea copilului eliberat de instituția medicală, actul de identitate național 

(buletinul / card de identitate, pașaport intern, pașaport pentru călătorii), inclusiv 

cu termenul de valabilitate expirat, certificat de identitate a cetățeanului Ucrainei, 

eliberat de Ambasada Ucrainei în Republica Moldova; 

c) pentru apatrizi și resortisanți ai țărilor terțe, altele decât Ucraina, care 

beneficiau de protecție internațională sau de o protecție națională echivalentă în 

Ucraina la data de 24 februarie 2022 – act de identitate valabil, sau cu termenul de 

valabilitate expirat după 24 februarie 2022, eliberat în conformitate cu dreptul 

ucrainean care atestă statutul și reședința legală în Ucraina la data de 24 februarie 

2022; 

d) pentru membrii de familie ai persoanelor menționate la pct. 1, lit. a), b) și 

c) – certificatul de căsătorie, certificatul de naştere, actul juridic încheiat în formă 

autentică care confirmă instituirea adopției, tutelei ori curatelei. 

 

4. Pe durata acțiunii prezentei hotărâri, cetățenilor ucraineni care vin direct 

din Ucraina li se va autoriza traversarea frontierei de stat, la intrarea în țară, la 

prezentarea unuia din actele de identitate, inclusiv cu termenul de valabilitate 

expirat: 

 a) pentru minori – certificatul de naștere/certificatul ce atestă nașterea 

copilului eliberat de instituția medicală, actul de identitate național (buletinul / 

card de identitate, pașaport intern, pașaport pentru călătorii);  

 b) pentru maturi – actul de identitate național (buletinul / card de identitate, 

pașaport intern, pașaport pentru călătorii.  

 

5. Protecția temporară produce efect asupra persoanei din data manifestării 

de voință pentru a beneficia de acest tip de protecție, prin depunerea unei cereri și 

de a urma procedura de înregistrare pentru obținerea documentului de identitate, 

la autoritatea competentă pentru străini al Ministerului Afacerilor Interne. Modelul 

cererii se aprobă prin ordinul directorului autorității competente pentru străini al 

Ministerului Afacerilor Interne.  

 

6. În cazul minorului neînsoțit, cererea de a urma procedura de înregistrare 

în scopul documentării în calitate de beneficiar de protecție temporară, se depune 

prin reprezentantul instituției în care este plasat minorul, acesta fiind desemnat de 

administrația instituției, ori prin reprezentantul legal desemnat în condițiile 

legislației. 



6 

 

Y:\200\2023\1143\1143 - redactat (ro).docx 

 

7. Autoritatea competentă pentru străini în ziua depunerii cererii de către 

beneficiarul de protecție temporară, eliberează fiecărui beneficiar, cu titlul gratuit, 

în baza setului de acte depus  un document de identitate prin care i se acordă 

permisiunea de a rămâne pe teritoriul Republicii Moldova.  

 

8. Datele dactiloscopice necesare documentării persoanelor menționate în 

pct.1) se obțin prin utilizarea live-scanerelor și prin înregistrarea datelor în cadrul 

Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat dactiloscopic” de către 

subdiviziunile structurale și teritoriale ale autorității competente pentru străini al 

Ministerului Afacerilor Interne.  

 

9. Procedura de înregistrare a beneficiarilor de protecție temporară și 

eliberarea documentelor de identitate se efectuează de către autoritatea competentă 

pentru străini al Ministerului Afacerilor Interne, prin intermediul: 

a) subdiviziunilor structurale și teritoriale ale autorității competente pentru 

străini al Ministerului Afacerilor Interne; 

b) spațiilor special amenajate pentru înregistrarea în scopul documentării 

beneficiarilor de protecție temporară puse la dispoziția autorității competente 

pentru străini al Ministerului Afacerilor Interne; 

c) echipelor mobile de documentare ale autorității competente pentru străini 

al Ministerului Afacerilor Interne. 

 

10. Documentul de identitate al beneficiarului de protecție temporară 

conține următoarele date: 

a) denumirea documentului: Document de identitate al beneficiarului de 

protecție temporară; 

b) denumirea autorității emitente; 

c) seria și numărul; 

d) numele și prenumele;  

e) data nașterii; 

f) numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP); 

g) cetățenia sau mențiunea „Apatrid”; 

h) sexul; 

i) fotografia titularului; 

j) data eliberării; 

k) termenul de valabilitate; 

l) elemente de securitate. 

 

11. Modelul documentului de identitate al beneficiarului de protecție 

temporară se aprobă prin ordinul directorului autorității competente pentru străini 

al Ministerului Afacerilor Interne. 
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12. În procesul de înregistrare privind documentarea cu acte de identitate, 

beneficiarul de protecție temporară confirmă adresa de domiciliul/reședință 

temporară în Republica Moldova prin prezentarea unuia din următoarele 

documente: 

a) declarația de primire în spațiul locativ de către proprietarul sau 

coproprietarii locuinței – persoană fizică; 

b) demersul de primire în spațiul locativ de către proprietarul sau 

coproprietarii locuinței – persoană juridică; 

c) actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței, în 

conformitate cu punctul 106 din Regulamentul privind eliberarea actelor de 

identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 125/2013. 

 

13. Datele privind beneficiarii de protecție temporară se înregistrează în 

Sistemul informațional automatizat al autorității competente pentru străini și pot 

fi accesate de autoritățile de stat prin platforma de interoperabilitate MConnect. 

  

14. Autoritatea competentă pentru străini al Ministerului Afacerilor Interne 

informează în scris în procesul de înregistrare a  beneficiarului de protecție 

temporară, într-o limbă pe care o înțelege sau pe care se presupune în mod 

rezonabil că o înțelege, despre drepturile și obligațiile pe care le are în perioada de 

protecție temporară, precum și despre prelucrarea datelor cu caracter personal ce 

îl vizează.  

 

15. Autoritatea competentă pentru străini și Serviciul de Informații și 

Securitate verifică, în termen de 10 zile lucrătoare din momentul înregistrării 

beneficiarului de protecție temporară, dacă există indici pentru aplicarea 

articolului 25 din Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova. 

 

16. În cazul în care există motive întemeiate pentru a se considera că 

persoana căreia i se acordă protecție temporară cade sub incidența uneia din 

clauzele de excludere prevăzute la articolul 25 din Legea nr. 270/2008 privind 

azilul în Republica Moldova, autoritatea competentă pentru străini va informa 

persoana despre încetarea protecției temporare și inițierea procedurii ordinare de 

azil, în condițiile stabilite de Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica 

Moldova. Termenul de examinare a cererii de azil decurge din momentul inițierii 

procedurii ordinare de azil.     

 

17. Ministerul Educației şi Cercetării asigură accesul la învățătură a 

minorilor beneficiari de protecție temporară în instituțiile publice de învățământ 

general în limita posibilităților sistemului educațional şi în aceleași condiții 

stabilite pentru minorii, cetățeni ai Republicii Moldova.  
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18. Beneficiarii de protecție temporară, la solicitare, au acces la cazare în 

cadrul Centrului de plasament temporar pentru persoane aflate în dificultate, în 

condițiile stabilite de legislație.   

 

19. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul Agenției 

Naționale Asistență Socială, coordonează procesul de instituire și gestionează 

Centrul de plasament temporar pentru persoane aflate în dificultate. 

 

20. Beneficiarii de protecție temporară pot accesa măsuri de asistență 

socială, finanțate de către organizațiile internaționale, în baza procedurilor și 

condițiilor aprobate în comun cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și 

autoritatea competentă pentru străini. Valoarea ajutorului financiar oferit de 

organizațiile internaționale va fi corelat cu valoarea ajutorului stabilit de Guvern 

pentru beneficiarii de protecție internațională. 

 

21. Măsurile de asistență socială familiilor cu copii, precum și minorilor 

neînsoțiți sunt asigurate prin intermediul structurilor teritoriale de asistență 

socială. 

 

22. Familiile beneficiari de protecție temporară, care sunt eligibile conform 

condițiilor stabilite în Regulamentul cu privire la organizarea şi funcționarea 

Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 889/2013, pot beneficia de acest serviciu, inclusiv de ajutor bănesc 

pentru a preveni şi/sau a depăși situațiile de risc în vederea asigurării creșterii şi 

educației copilului în mediul familial. 

 

23. Beneficiarii de protecție temporară au dreptul de a munci pe teritoriul 

Republicii Moldova fără obținerea dreptului de ședere provizorie în scop de 

muncă. 

 

24. Angajarea beneficiarilor de protecție temporară se va face în baza 

contractului individual de muncă, cu notificarea obligatorie, în termen de până la 

5 zile de la data încheierii contractului, a Agenției Naționale de Ocupare a Forței 

de Muncă de către angajator despre faptul angajării beneficiarului de protecție 

temporară. 

 

25. În cazul angajării în sistemul de ocrotire a sănătăţii, beneficiarii de 

protecție temporară obțin avizul Ministerului Sănătății de permisiune pentru 

angajarea lor pe perioada protecției temporare.  

 

26. Beneficiarii de protecție temporară beneficiază de asistență medicală de 

urgență, asistență medicală primară și de examenul medical gratuit, din motive de 
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sănătate publică, în cadrul instituțiilor medico-sanitare, conform listei serviciilor 

medicale stabilite de Ministerul Sănătății. 

 

27. Instituțiile medico-sanitare conform listei aprobate de Ministerul 

Sănătății, prezintă Companiei Naționale de Asigurări în Medicină rapoarte și 

facturi fiscale electronice separat pentru serviciile medicale prevăzute în pct.26, 

prestate beneficiarilor de protecție temporară, conform mecanismului stabilit de 

Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină. Cheltuielile 

suportate de instituțiile medico-sanitare încadrate în sistemul asigurării obligatorii 

de asistență medicală,  vor fi achitate din mijloacele financiare acumulate în 

fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, cu compensarea acestora din 

sursele bugetului de stat în formă de transferuri cu destinație specială și/sau alte 

venituri sub formă de donații și/sau granturi. 

 

28. Obligațiile beneficiarului de protecție temporară: 

a) să ofere informație veridică autorității competente pentru străini al 

Ministerului Afacerilor Interne, despre persoana sa și membrii de familie; 

b) să se supună fotografierii și înregistrării dactiloscopice obligatorii; 

c) să respecte Regulamentul intern al Centrelor de plasament temporar 

pentru persoane aflate în dificultate; 

d) să informeze autoritatea competentă pentru străini în cazul reîntoarcerii 

voluntare în Ucraina, sau obținerea unei alte forme de protecție în altă țară; 

e) să informeze autoritatea competentă pentru străini, în termen de 10 zile, 

despre orice schimbare a statutului său juridic, stării civile,  schimbarea reședinței 

în Republica Moldova, pierderea sau deteriorarea documentului de identitate al 

beneficiarului de protecție temporară; 

f)  să se supună examenului medical obligatoriu gratuit din motive de 

sănătate publică; 

g) să respecte legislația Republicii Moldova, fără a încalcă drepturile și 

libertățile altor persoane, să aibă un comportament civilizat și corect, respectând 

regulile stabilite de autorități; 

h) să răspundă la solicitările autorităților statului cu atribuții, conform 

prezentei hotărâri; 

i) să informeze autoritățile statului despre incidente de încălcare a 

drepturilor omului, după caz. 

 

29. Protecția temporară încetează în una din următoarele situații: 

a) la atingerea duratei maxime de protecție temporară, stabilită de prezenta 

hotărâre; 

b) persoana a renunțat în mod expres la protecție temporară informând 

autoritatea competentă pentru străini; 

c) persoana s-a repatriat voluntar în Ucraina, ori s-a reinstalat în altă țară, 

informând autoritatea competentă pentru străini, sau dacă se constată că persoana 
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a părăsit teritoriul Republicii Moldova și se află în afara teritoriului Republicii 

Moldova o perioadă cumulativă mai mare de 45 zile; 

d) în cazul acordării dreptului de ședere beneficiarului de protecție 

temporară, în condițiile Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica 

Moldova; 

e) în cazul existenței motivelor întemeiate pentru a se considera că persoana 

căreia i s-a acordat protecție temporară cade sub incidența uneia din clauzele de 

excludere prevăzute la articolul 20 din Legea nr. 270/2008 privind azilul în 

Republica Moldova; 

f) în cazul acordării altei forme de protecție prevăzute de Legea nr. 270/2008 

privind azilul în Republica Moldova. 
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Anexa nr. 2 

la Hotărârea Guvernului nr.  

privind acordarea protecției temporare 

 

PLAN DE ACȚIUNI 

 pentru implementarea protecției temporare a persoanelor strămutate din Ucraina 

 

OBIECTIV GENERAL 1. ASIGURAREA PROCESULUI DE INFORMARE PRIVIND ACORDAREA PROTECȚIEI 

TEMPORARE PERSOANELOR STRĂMUTATE DIN UCRAINA 

1.  Obiectiv specific 

1.1. Informarea 

privind acordarea 

protecției 

temporare în 

condiții echitabile 

pe întreg teritoriul 

țării. 

1.484 mii lei 

Acțiuni Indicator Instituția 

responsabilă 

Parteneri 

1.1.1. Informarea persoanelor 

strămutate din Ucraina de la momentul 

intrării pe teritoriul Republicii Moldova 

privind dreptul la protecția temporară. 

Numărul 

persoanelor 

informate 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați 

Societatea civilă 

1.1.2. Informarea beneficiarilor despre 

efectele prevederilor statutului juridic al 

protecției temporare (drepturi / obligații) 

Număr 

beneficiari 

informați 

 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

Ministerul Muncii 

și Protecției 

Sociale 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați; 

Organizația 

Internațională 

pentru Migrație. 

1.1.3. Desfășurarea campaniei de 

mediatizare a acordării protecției 

temporare pe întreg teritoriul țării 

(spoturi publicitare, pliante informative, 

filmulețe). 

Spot elaborat; 

număr de pliante 

tipărite 

și distribuite 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați; 

Societatea civilă 



12 

 

Y:\200\2023\1143\1143 - redactat (ro).docx 

1.1.4.Informarea continuă a persoanelor 

cazate în Centrele de Cazare a 

persoanelor aflate în dificultate din 

subordinea Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale și administrației 

publice locale despre dreptul de a 

solicita protecție temporară. 

Numărul 

persoanelor 

informate raportat 

la numărul de 

persoane cazate în 

centre. 

 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

Ministerul Muncii 

și Protecției 

Sociale 

Autoritățile 

publice locale 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați; 

Programul 

Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare; 

Autoritățile publice 

locale 

1.1.5.Organizarea sesiunilor de 

informare pentru reprezentanții 

autorităților administrației publice 

centrale și locale și ai societății civile 

privind aplicarea protecției temporare în 

Republica Moldova. 

Număr de sesiuni 

organizate și 

numărul 

participanților 

instruiți 

 

 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

Ministerul Muncii 

și Protecției 

Sociale 

 

 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați; 

Autoritățile publice 

locale, 

Programul 

Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare; 

Societatea civilă. 

1.1.6. Distribuirea și plasarea 

materialului informativ pe paginile web 

ale autorităților publice centrale 

implementatoare, autorităților publice 

locale, partenerilor de dezvoltare și 

societății civile; 

 

 Numărul de 

vizitatori ai 

paginilor web 

guvernamentale. 

 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Ministerul Muncii 

și Protecției 

Sociale; 

Ministerul 

Educației 

și Cercetării; 

Ministerul 

Sănătății 

 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați; 

Programul 

Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare; 

 Organizația 

Internațională 

pentru Migrație; 

Autoritățile publice 

locale, 
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 Societatea civilă. 

1.1.7. Informarea continuă a 

beneficiarilor de protecție temporară cu 

privire la oportunitățile de angajare și 

măsurile de ocupare a forței de muncă. 

 

Numărul de 

persoane 

informate 

 

 

 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Ministerul Muncii 

și Protecției 

Sociale; 

Agenția Națională 

de Asistență 

Socială; 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați 

Programul 

Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare; 

Autoritățile publice 

locale; 

Societatea civilă 

1.1.8.Informarea persoanelor stramutate 

din Ucraina privind protecția împotriva 

exploatării, abuzului sexual și a altor 

forme de abuz, și mecanismului de 

depunere a plângerilor. 

Numărul de 

activități 

desfășurate; 

număr de cazuri 

soluționate 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Ministerul Muncii 

și Protecției 

Sociale; 

 

  

 

Inspectoratul de 

Stat al Muncii 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați 

Programul 

Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare; 

Entitatea 

Națiunilor Unite 

pentru Egalitatea 

de Gen și 

Abilitarea 

Femeilor în 

Republica 

Moldova (UN 

Women) 

La Strada Moldova  
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Asociația 

Obștească Centrul 

pentru drepturile 

persoanelor cu 

dizabilități  

Autoritățile publice 

locale. 

OBIECTIV GENERAL 2. STABILIREA STATUTULUI JURIDIC PERSOANELOR STRĂMUTATE DIN UCRAINA 

ȘI DOCUMENTAREA ACESTORA 

 

2.  Obiectiv specific 

2.1. 

Reglementarea 

șederii 

persoanelor 

strămutate din 

Ucraina. 

135.852 mii lei 

 

2.1.1. Asigurarea implementării 

principiului nereturnării 

 

Numărul 

persoanelor 

admise în scop 

umanitar 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați 

 

2.1.2. Elaborarea unui nou modul 

informațional în SI al BMA,  privind 

înregistrarea beneficiarilor de protecție 

temporară și asigurarea conexiunii cu SI 

al ASP, IGPF.  

Sistem 

informațional 

funcțional 

 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați 

 

2.1.3. Dotarea tehnico-materiale a 

spațiilor special amenajate și 

subdiviziunilor teritoriale  ale  

autoritatea competentă pentru străin 

privind acordarea protecției temporare. 

Echipament 

procurat; spații 

amenajate 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați 

 

2.1.4 Înregistrarea beneficiarilor și 

eliberarea unui document de identitate. 

Numărul 

persoanelor 

documentate 

Ministerul 

Afacerilor Interne. 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați 
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2.1.5.Cooperarea Ministerului 

Afacerilor Interne cu autoritățile  

publice responsabile întru monitorizarea 

beneficiarilor de protecție temporară 

cazați în localități și  identificarea 

problemelor / necesităților acestora. 

 

Numărul  și 

specificul 

problemelor 

identificate / 

soluționate 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

Autoritățile 

publice locale 

Ministerul Muncii 

și Protecției 

Sociale 

 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați; 

Organizația 

Internațională 

pentru Migrație; 

Fondul Națiunilor 

Unite  pentru Copii 

(UNICEF). 

2.1.6.Elaborarea semestrială a 

rapoartelor privind implementarea / 

evaluarea protecției temporare. 

Identificarea problemelor, riscurilor, 

stabilirea necesităților / priorităților. 

Raport semestrial 

elaborat conform 

indicatorilor 

prestabiliți  

 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Ministerul 

Sănătății; 

Ministerul 

Educației şi 

Cercetării; 

Ministerul Muncii 

și Protecției 

Sociale. 

 

  2.1.7. Transferul voluntar în alte state / 

Relocarea inclusiv repatrierea voluntară 

asistată.  

 

Numărul 

persoanelor 

relocate/repatriate 

voluntar 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați; 

Organizația 

Internațională 

pentru Migrație; 
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Fondul Națiunilor 

Unite  pentru Copii 

(UNICEF). 

OBIECTIV GENERAL 3. MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI ASIGURAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR 

BENEFICIARILOR DE PROTECȚIE TEMPORARĂ 

 

3. Obiectiv specific 

3.1 

Asigurarea 

accesului la piața 

forței  de muncă. 

 

3.1.1. Monitorizarea procesului de 

angajare a beneficiarilor de protecție 

temporară, conlucrarea cu angajatorii și 

Inspectoratul de Stat al Muncii întru 

promovarea angajării legale și evitarea 

cazurilor de risc /abuz / exploatare în 

muncă. 

Numărul 

activități comune 

desfășurate, 

verificărilor și 

cazurilor 

depistate 

 

Ministerul Muncii 

și Protecției 

Sociale  

Agenția Națională  

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

 

4. Obiectiv specific 

3.2 

Asigurarea 

accesului la 

cazare şi asistență 

socială a 

beneficiarilor de 

protecție 

temporară  

Cazare - 900.000 

mii lei anual 

(pentru cca 

10.000 persoane ) 

3.2.1. Revizuirea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Centrului de 

plasament temporar pentru refugiați, 

aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii 

și Protecției Sociale nr. 21/2022 și 

elaborarea unui nou act normativ. 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

 

 

 

Ministerul Muncii 

și Protecției 

Sociale; Agenția 

Națională de 

Asistență Socială; 

 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați; 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

3.2.2. Înființarea Centrelor de cazare 

pentru plasarea persoanelor aflate în 

dificultate, dotarea tehnică și materială 

cu obiecte și produse de primă 

necesitate, precum și asigurarea 

accesibilității persoanelor cu nevoi 

speciale”. 

Numărul 

centrelor 

instituite și 

funcționale; 

Numărul de 

beneficiari cazați 

 

Ministerul Muncii 

și Protecției 

Sociale; Agenția 

Națională de 

Asistență Socială; 

 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați 

Organizația 

Internațională 

pentru Migrație; 

Fondul Națiunilor 

Unite  pentru Copii 
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Familii cu copii şi 

minori neînsoţiţi - 

50.401,5 mii lei  

Total: 950.401,5 

mii lei 

 

 

 

3.2.3 Acordarea, în cazul familiilor cu 

copii, a măsurilor de asistență socială, în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

Număr de familii 

cu copii 

beneficiari de 

măsuri de 

asistență socială 

Ministerul Muncii 

și Protecției 

Sociale; 

Casa Națională de 

Asigurări Sociale 

Autoritățile 

publice locale 

Fondul Națiunilor 

Unite  pentru Copii 

 

3.2.4  Acordarea, în cazul minorului 

neînsoțit, sau alt copil aflat în situație de 

risc, a măsurilor de asistență socială, în 

conformitate cu legislația în vigoare, în 

aceleași condiții ca și copiilor, cetățeni 

ai Republicii Moldova. 

Număr de minori 

neînsoțiți/aflați în 

situație de risc 

beneficiari de 

asistență socială 

Ministerul Muncii 

și Protecției 

Sociale; 

Casa Națională de 

Asigurări Sociale; 

Autoritățile 

Publice Locale 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați 

Fondul Națiunilor 

Unite  pentru Copii 

5. 

 

 

 

 

Obiectiv specific 

3.3. 

Asigurarea 

accesului la 

serviciile 

medicale 

199.600 mii lei 

 

 

3.3.1 Organizarea activităților de 

informare în instituțiile medicale pe 

întreg teritoriul țării privind accesul 

beneficiarilor de protecție temporară la 

serviciile medicale în volumul stabilit. 

Numărul  de 

instituții și 

lucrători medicali 

informați 

Ministerul 

Sănătății; 

 

 

 

3.3.2 Informarea beneficiarilor de 

protecție temporară referitor la volumul 

de asistență acordat. 

 

Numărul de 

beneficiari 

informați 

Ministerul 

Sănătății; 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați 

Misiunea 

Organizației 

Internaționale 

pentru Migrație în 
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Republica 

Moldova  

3.3.3 Acordarea asistenței medicale 

primare și asistență medicală de urgență.  

 

 

Numărul de 

beneficiari 

asistați 

Ministerul 

Sănătății 

Reprezentanța 

Organizației 

Mondiale a 

Sănătății în 

Republica 

Moldova (WHO) 

3.3.4 Asigurarea de către Consiliul 

Național pentru Determinarea 

Dizabilității și Capacității de Muncă a 

procedurii de determinare a gradului de 

dizabilitate, cu asigurarea ulterioară de 

către autoritățile/instituțiile responsabile 

a drepturilor sociale copiilor cu 

necesități speciale strămutați din 

Ucraina, prin aplicarea legislației 

Republicii Moldova. 

Numărul 

solicitărilor și 

numărul 

minorilor 

determinați cu 

gradul de 

dizabilitate; 

 Introducerea 

datelor în 

registrul 

electronic 

Ministerul Muncii 

și Protecției 

Sociale; 

Casa Națională de 

Asigurări Sociale; 

Consiliul Național 

pentru 

Determinarea 

Dizabilității și 

Capacității de 

Muncă; 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării; 

Ministerul 

Sănătății 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați 

Fondul Națiunilor 

Unite  pentru Copii 

Reprezentanța 

Organizației 

Mondiale a 

Sănătății în 

Republica 

Moldova (WHO) 

  

6. 

Obiectiv specific 

3.4. 

3.4.1 Asigurarea accesului la educația 

timpurie minorilor familiilor strămutate, 

Numărul 

minorilor înscriși 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării; 

Fondul Națiunilor 

Unite  pentru 

Copii; 
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 Asigurarea 

accesului la 

educație 

939.554,5 mii lei 

în aceleași condiții stabilite pentru copii 

cetățeni ai Republicii Moldova. 

 

în sistemul de 

educație timpurie 

Autoritățile 

Publice Locale 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați. 

3.4.2 Asigurarea accesului minorilor 

familiilor strămutate  la studii în 

instituţiile publice de învătământ 

general. 

Numărul 

minorilor înscriși 

în instituţiile 

publice de 

învătământ 

general. 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării; 

Autoritățile 

Publice Locale 

Fondul Națiunilor 

Unite  pentru 

Copii; 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați 

3.4.3 Asigurarea accesului la concursul 

de admitere în învăţământul profesional 

tehnic/învăţământul superior a 

cetăţenilor din Ucraina în conformitate 

cu metodologiile aprobate de Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării. 

Numărul 

cetăţenilor din 

Ucraina înscriși la 

concurs/admiși în 

sistemul de 

învățământ 

profesional/ 

tehnic/ superior 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării 

 

Fondul Națiunilor 

Unite  pentru 

Copii; 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați 

Instituțiile de 

învățământ 

3.4.4 Informarea beneficiarilor de 

protecție temporară, părinți / 

reprezentanți legali ai minorilor, despre 

responsabilitatea școlarizării obligatorii 

a copiilor cu vârsta de până la 16 ani. 

 

Număr de 

activități 

organizate 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării; 

Autoritățile 

Publice Locale 

 

3.4.5 Cooperarea autorității competente 

pentru străini, Ministerului Educației și 

Cercetării și instituțiile de învățământ în 

care sunt încadrați beneficiari de 

Numărul 

activităților 

organizate și 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Fondul Națiunilor 

Unite  pentru 

Copii; 
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protecție temporară în scopul 

monitorizării procesului de adaptare, 

promovarea diversității culturale, 

inclusiv în rândul cadrelor didactice și 

părinților sau al reprezentanților legali și 

consecințele neînscrierii copiilor la 

școală. 

instituții 

monitorizate 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării; 

Agenția Relații 

Interetnice 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați 

 

3.4.6 Crearea condițiilor de recreere și 

de consiliere psihologică în cadrul 

instituțiilor de învățământ pentru minori 

/ părinți / reprezentanți legali ai 

beneficiarilor de protecție temporară 

 

Condiții de 

recreere create și 

copii consiliați. 

 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării; 

 

Fondul Națiunilor 

Unite  pentru 

Copii; 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați 

CARITAS 

Moldova; 

Misiunea 

Organizației 

Internaționale 

pentru Migrație în 

Republica 

Moldova 

OBIECTIV GENERAL 4. PREVENIREA ȘI CONTRACARAREA ACȚIUNILOR DE INTOLERANȚĂ, XENOFOBIE 

ȘI STIGMATIZARE A STRĂINILOR 

7. Obiectiv specific 

4.1 

Asigurarea ordinii 

și siguranței 

4.1.1.Promovarea toleranței și empatiei 

în rândul populației locale față de 

persoanele strămutate. 

 

Număr de 

activități 

organizate 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați 
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publice, 

prevenirea 

intoleranței și 

relelor tratamente, 

prin prisma 

respectării 

drepturilor 

omului.  

35.000 mii lei 

 

Ministerul Muncii 

și Protecției 

Sociale; 

Autoritățile 

Publice Locale 

Misiunea 

Organizației 

Internaționale 

pentru Migrație în 

Republica 

Moldova 

Societatea civilă. 

4.1.2. Dotarea tehnică și logistică a 

subdiviziunilor de ordine și securitate 

publică în vederea asigurării 

interoperabilității și compatibilității  

mijloacelor de comunicații și 

informatice, a echipamentelor și altor 

materiale pentru operare în situații de 

conflict/criză. 

Sistem de 

comunicare 

dezvoltat și 

funcțional; 

Personal echipat 

cu material 

necesar 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați 

Misiunea 

Organizației 

Internaționale 

pentru Migrație în 

Republica 

Moldova 

4.1.3. Stabilirea de parteneriate pentru 

consolidarea și extinderea cooperării  

între Ministerul Afacerilor Interne, 

autoritățile locale și reprezentanții 

societății civile în scopul 

prevenirii/evitării cazurilor de rele 

tratamente, abuz și stigmatizare față de 

persoanele strămutate din Ucraina. 

Cazuri evaluate și 

soluționate 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

Autoritățile 

Publice Locale 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați 

Societatea civilă  

4.1.4. Organizarea activităților de 

acomodare socio-culturale la nivel  de 

Numărul de 

activități 

desfășurate 

Autoritățile 

Publice Locale; 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați; 
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comunitate pentru beneficiarii de 

protecție temporară  

 

Agenția Relații 

Interetnice 

Organizații 

neguvernamentale 

4.1.5. Stabilirea și promovarea 

conlucrării comunităților / asociațiilor 

etnice (ucrainene) și  mediul de afaceri 

din Republica Moldova pentru 

facilitarea procesului de incluziune 

socio-economică a beneficiarilor de 

protecție temporară și evitarea 

stigmatizării acestora. 

Numărul de 

comunități 

implicate; 

Numărul de 

activități 

desfășurate 

Autoritățile 

Publice Locale; 

Agenția Relații 

Interetnice 

 

Înaltul Comisariat 

ONU pentru 

Refugiați 

Organizația 

Internațională 

pentru Migrație; 

Organizații 

neguvernamentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notă informativă 

la proiectul hotărârii Guvernului privind acordarea protecției temporare 
 

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul actului normativ a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne în  temeiul art. 21 din 

Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova.  

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Războiul din Ucraina, care a început la 24 februarie 2022, a generat aflux masiv și spontan de 

persoane strămutate care sunt nevoite să caute refugiu și protecție în țările din regiune. În acest 

context, în Republica Moldova începând cu 24 februarie au intrat peste 744,246 (minori: 208,214)  

persoane din Ucraina, dintre care,  circa  88,723 persoane (minori: 44,431)  au rămas pe teritoriul 

Republicii Moldova. În perioada respectivă, circa 11.000 persoane au solicitat azil.  

 

Pentru prima dată în istoria țării noastre, într-un timp restrâns a fost înregistrat un număr record de 

cereri de azil, ceea ce pune deja o presiune enormă pe sistemul național de azil.  

 

Cetățenii Ucrainei sunt exonerați de obligația de a deține viză la trecerea frontierei cu 

Republica Moldova pentru șederi a căror durată nu depășește 90 de zile în orice perioadă de 180 de 

zile. În baza experienței acumulate în urma anexării ilegale de către Federația Rusă a regiunii  

Crimeea și a orașului Sevastopol în 2014, și a războiului din estul Ucrainei, se preconizează că 

ucrainenii care vin în Republica Moldova, beneficiind de un regim de călătorie fără viză pentru 

șederi de scurtă durată, vor alege sa rămână în Republica Moldova pentru o perioada care va depăși 

90 de zile. 

 

 În prezent, pe teritoriul Republicii Moldova se află peste 88 mii persoane strămutate din 

Ucraina.  O parte din persoanele strămutate își vor căuta un loc de muncă, beneficiind, astfel, de 

permis de ședere în scop de angajare. O altă parte de persoane strămutate, la expirarea termenului 

de ședere legală de 90 zile, în funcție de evoluția conflictului, în condițiile în care situația din 

Ucraina nu se va ameliora, ar putea solicita azil în condițiile Legii nr. 270/2008 privind azilul în 

Republica Moldova.  Astfel anticipăm ca Republica Moldova  se va confrunta cu un număr foarte 

mare de solicitanți de azil. În aceste circumstanțe, există riscul ca sistemul național de azil să nu 

poată procesa acest flux de persoane fără efecte adverse pentru funcționarea sa eficientă, în 

interesul persoanelor în cauză și a altor persoane care au nevoie de protecție. 

 

În circumstanțele actuale, cel mai fezabil mecanism de legalizare a șederii pe teritoriul 

Republicii Moldova a persoanelor strămutate din Ucraina din cauza conflictului armat este 

mecanismul protecției temporare, prevăzut de Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica 

Moldova.  În sensul acestei legi, protecție temporară este protecție imediată cu caracter excepțional, 

acordat persoanelor strămutate, care nu se pot întoarce în ţara de origine, în cazul unui aflux masiv 

şi spontan de persoane strămutate,  dacă există riscul ca sistemul de azil să nu poată procesa acest 

flux fără efecte adverse pentru funcționarea sa eficientă. 

 

 Astfel, introducerea protecției temporare va fi în beneficiul persoanelor strămutate şi ale altor 

persoane care au nevoie de protecție, precum și în beneficiul Republicii Moldova, întrucât 

drepturile aferente protecției temporare reduc necesitatea ca persoanele strămutate să solicite 

imediat azil și diminuează astfel riscul copleșirii sistemului național de azil, deoarece se reduc 

formalitățile de înregistrare și documentare ca urmare a urgenței situației.  

 

Drept urmare, prin prezentul proiect se asigură aplicarea art.21 din Legea nr. 270/2008 privind 

azilul în Republica Moldova.  

 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene  

    Proiectul de hotărâre de Guvern transpune selectiv 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, publicată în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene L 212 din 7 august 2001; şi transpune Decizia de punere în aplicare (UE) 

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, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 71 din 4 

martie 2022.  

Întru respectarea art. 31 din Legea nr. 100/2017 ca urmare a transpunerii Deciziilor menționate, 

au fost întocmite tabelele de concordanță. Gradul general de compatibilitate a actului juridic UE cu 

proiectul hotărârii de Guvern este stabilit „compatibil”. Astfel, prin Decizia de punere în aplicare a 

Directivei (UE) 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, Uniunea Europeană aplică acest mecanism. 

Prin aplicarea mecanismului protecției temporare, Republica Moldova va sincroniza și uniformiza 

abordarea problemei persoanelor refugiate din Ucraina cu țările membre ale Uniunii Europene.  

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

 

4.1  Prezentul proiect stabilește condițiile și categoriile de persoane cărora li se va aplica protecția 

temporară. Astfel, protecția temporară va fi aplicată persoanelor strămutate din Ucraina 

la 24 februarie 2022, sau ulterior respectivei date, ca urmare a invaziei militare de către forțele 

armate ruse care a început la acea dată, și anume: 

 

a) cetățenilor ucraineni cu reședința în Ucraina înainte de 24 februarie 2022; 

 

b) cetățenilor ucraineni care se aflau pe teritoriul Republicii Moldova dinaintea datei de 24 

februarie 2022.  Astfel, protecție temporară se acordă  cetățenilor ucraineni, care au fugit din 

Ucraina cu puțin timp înainte de 24 februarie 2022, când tensiunile se intensificaseră, sau care se 

aflau pe teritoriul Republicii Moldova la acea dată (de exemplu, în vacanță sau din motive 

profesionale) înainte de această dată și care, ca urmare a conflictului armat, nu se pot întoarce în 

Ucraina ; 

 

c) apatrizilor și resortisanților țărilor terțe, altele decât Ucraina, care beneficiau de protecție 

internațională sau de o protecție națională echivalentă în Ucraina înainte de 24 februarie 2022 și 

care nu se pot întoarce în condiții de siguranță în țara sau regiunea lor de origine; 

 membrilor de familie ai persoanelor menționate la literele a), b) și c) care erau deja prezenți și 

își aveau reședința în Ucraina înainte de 24 februarie 2022  și anume: soțul ori soția;  partener- 

resortisant al statului terț care conviețuiește cu o persoană menționată  la punctul 1, lit. a, b), c) și 
împreună cu care are cel puțin un copil; copiii minori necăsătoriți, indiferent dacă sunt din 

căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați conform legii naționale din țara de origine;  persoanele 

aflate la întreținerea titularului, inclusiv din motive de dizabilitate sau medicale; părinții aflați la 

întreținerea titularului sau a soțului, ori soției acestuia; persoanele asupra căruia este instituită tutela 

sau curatela.  

        Introducând protecție temporară pentru membrii de familie ai persoanelor respective, în cazul 

în care familiile lor se aflau deja în Ucraina și își aveau reședința în această țară atunci când au avut 

loc evenimentele care au generat afluxul masiv de persoane strămutate, contribuim la menținerea 

unității familiilor și evităm acordarea unor tipuri diferite de statut membrilor aceleiași familii.  

 4.2 Prezentul proiect stabilește perioada pentru care se acordă protecție temporară. Protecția 

temporară  va fi  acordată pe o perioadă de un an  începînd cu data de 1 martie 2023, perioadă care 

poate fi prelungită cu perioade de 6 luni, dar care să nu depășească 2 ani, daca motivele de protecție 

temporară vor persista în continuare. Totodată, protecția temporară poate înceta în orice moment 

stabilit printr-o altă Hotărâre de Guvern în cazul în care se va constata că situația din Ucraina s-a 



 

ameliorat și permite întoarcerea în siguranță a cetățenilor cărora li s-a acordat protecție temporară, 

cu respectarea corespunzătoare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. 

  

4.3 Proiectul reglementează aspectele administrative privind înregistrarea beneficiarilor de protecție 

temporară si eliberarea documentelor de identitate și conținutul acestuia pentru beneficiarii de 

protecție temporară, care oferă dreptul acestora să rămână pe teritoriul Republicii Moldova pe 

întreaga durată a protecției temporare.  

 

Pentru a beneficia de acest tip de protecție, persoanele trebuie să își manifeste voința prin 

depunerea cererii, declarația a le fi prelucrate datele cu caracter personal, cu respectarea garanțiilor 

normelor prevăzute în cadrul normativ regulatoriu. 

 

Cu toate acestea, persoanele care doresc să beneficieze de document de identitate pe perioada 

protecției temporare, trebuie să poată dovedi că îndeplinesc aceste criterii de eligibilitate prin 

prezentarea documentelor relevante autorității competente pentru străini. Pentru a beneficia de 

drepturile consacrate în legislație, beneficiarilor de protecție temporară le va fi atribuit numărul de 

identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), în mod similar celui atribuit altor categorii de străini. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care beneficiază de protecție temporară 

respectă cerințele prevăzute în legislația naționala privind protecția datelor. Documentul de 

identitate al beneficiarului de protecție temporară va fi eliberat cu titlul gratuit. Datele privind 

beneficiarii de protecție temporară se înregistrează în Sistemul informațional automatizat al 

autorității competente pentru străini și pot fi accesate de autoritățile de stat prin platforma de 

interoperabilitate MConnect. 
 

4.4  Proiectul reglementează proceduri în vederea asigurării menținerii ordinii publice și apărării 

securității Republicii Moldova în contextul acordării protecției temporare persoanelor strămutate 

din Ucraina. Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informații și Securitate vor verifica, în 

termen de 10 zile din momentul înregistrării beneficiarului de protecție temporară, dacă există 

motive de excludere de la acordarea protecției temporare. Termenul respectiv este necesar pentru a 

asigura ca responsabilitățile care revin autorităților  în ceea ce privește menținerea ordinii publice și 

apărarea securității Republicii Moldova sunt îndeplinite în mod corespunzător. Acest termen  

permite  identificarea indicilor care să excludă o persoană strămutată de la protecția temporară în 

cazul în care există motive întemeiate să se considere că persoana respectivă a comis o infracțiune 

împotriva păcii, o crimă de război sau o crimă împotriva umanității, astfel cum sunt definite în 

instrumentele internaționale. Aspectele administrative pun în aplicare prevederile articolului 25 din 

Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova. 

 

4.5  Proiectul reglementează alte drepturi ale beneficiarilor de protecție temporară pe teritoriul 

Republicii Moldova pe toata perioada protecției temporare, care reies din prevederile articolelor 21, 

22, 25, 26, 39 din Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova, și anume: 

- aspecte privind aasigurarea implementării principiului nereturnării în țara de origine a 

persoanelor strămutate din Ucraina; 

- aspecte privind asigurarea accesului minorilor la învățământ și educație, accesul la cazare 

corespunzătoare, accesul la asistență socială în cazul familiilor cu copii și a minorilor neînsoțiți; 

- aspecte privind dreptul beneficiarilor de protecție temporară în câmpul muncii fără obținerea 

dreptului de ședere provizorie în scop de muncă.  
- aspecte privind accesul la asistență medicală primară, asistență medicală de urgență și de 

examenul medical gratuit din motive de sănătate publică, conform listei serviciilor medicale 

stabilite de Ministerul Sănătății.  

Astfel, autoritățile implementatoare sunt obligate în termen de 30 zile să elaboreze mecanisme 

concrete de punere în aplicare a prevederilor din hotărâre. La fel, se va crea mecanism 

interinstituțional, în coordonare cu Ministerul Finanțelor privind planificarea și raportarea utilizării 



 

mijloacelor financiare destinate implementării protecției temporare. 

 

4.7 Proiectul stabilește Planul interinstituțional de acțiuni privind acordarea protecției temporare 

persoanelor strămutate din Ucraina. În acest sens, au fost trasate drept 4 obiective generale: 

- asigurarea procesului de informare privind acordarea protecției temporare persoanelor 

strămutate din Ucraina; 

- stabilirea statutului juridic – reglementarea șederii persoanelor strămutate din Ucraina; 

- stabilirea măsurilor de protecție în scopul asigurării realizării drepturilor și obligațiilor 

persoanelor strămutate din Ucraina;  

- stabilirea măsurilor de prevenire a intoleranței și relelor tratamente în scopul asigurării ordinii 

publice și securității naționale. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Costul total al proiectului constituie cca 2.270.192 mln. lei.  

Calculele respective sunt necesare pentru acoperirea costurilor serviciilor și asigurare a drepturilor  

beneficiarilor de protecție temporară acordată pentru cca 100 mii persoane strămutate din Ucraina, 

reieșind din numărul actual a acestora aflate pe teritoriul RM (cca 88 mii persoane), precum și 

luând în calcul eventualitatea creșterii numărului persoanelor care vor intra pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului  vor fi asigurate din mijloacele Bugetului de 

Stat în limita resurselor financiare disponibile pentru anul 2023, din surse extrabugetare, donații, 

suport financiar din partea partenerilor de dezvoltare. 

Astfel cheltuielile sunt repartizate pe următoarele servicii după cum urmează: 

1) total - 1.484 mii lei prezintă cheltuielile cu privire la informarea privind acordarea protecției 

temporare în condiții echitabile pe întreg teritoriul țării, care vor fi acoperite   din mijloacele 

organizațiilor internaționale și din mijloacele Bugetului de Stat în limita mijloacelor 

disponibile 

 

2) total - 179.152 mii lei constituie costurile activităților pentru înregistrarea și documentarea 

beneficiarilor de protecție temporară si asigurarea ordinii publice. 

 135.510 mii lei  costuri  pentru  documentarea beneficiarilor de protecție temporară (computere, 

stații grafice, tehnică de calcul, mobilier, blanchete, ș.a); 

   8.300 mii lei pentru 34  unități de personal, inclusiv  29% (Contribuții de asigurări sociale de 

stat obligatorii) și asigurarea mentenanței sistemului informațional; 

  35.000 mii lei prezintă cheltuielile estimative privind asigurarea ordinii și siguranței publice, 

prevenirea intoleranței și relelor tratamente, prin prisma respectării drepturilor omului. 

      
3)  total – 939.554,5 mii lei prezintă cheltuielile privind accesului beneficiarilor de protecție 

temporară minori la educație și  încadrarea copiilor beneficiari de protecție temporară în 

instituțiile de educație timpurie, învățământ primar și secundar (luând în considerare datele de 

la 10 octombrie curent, numărul total de minori până la 18 ani erau de  41798, din aceștia 

copii până la vârsta 6 ani – 18123, iar elevi cu vârsta până la 18 ani – 23675)  

 

  480.259,5 mii lei cheltuielile pentru întreținerea copiilor beneficiari de protecție temporară( 

întreținerea  în unui copil în instituțiile de educație timpurie constituie anual 26500 lei, 

respectiv,  18123 copii x 26500 lei = 480.259,5 mii lei 

 

  459.295 mii lei pentru încadrarea elevilor în învățământul primar și secundar( reieșind din   

costul unui elev anual 19 400 lei, respectiv  23675 elevi x19400 lei = 459.295 mii lei)  

 
4) total - 900.000 mii lei reprezintă costul activităților pentru asigurarea accesului a 10.000 

callto:1%20058%20804%20300


 

de persoane beneficiari de protecție temporară în cadrul centrelor de plasament temporar.  

 Costul cazării unui beneficiar de protecție temporară în centrele de plasament temporar pentru 

persoane aflate în dificultate, va constitui în anul 2023, estimativ circa 250 lei/zi. Respectiv: - 

pentru 3 000 persoane (numărul de beneficiari care sunt cazați în centrele de plasament temporar) x 

250 lei/zi = 750 000 lei /zi x 30 zile = 22.500 mii lei/lunar x 12 luni = 270.000 mii lei/anual; - 

pentru 10 000 persoane (capacitatea totală a centrelor de plasament temporar) costul total ar fi – 

900.000 mii lei/anual.  
 

5) total- 199.600 mii lei reprezintă costurile pentru a asigura accesul beneficiarilor de protecție 

temporară la asistența medicală  si la examenul medical gratuit, din motive de sănătate 

publică   

 123.400 mii lei cheltuieli anuale pentru asigurarea accesului beneficiarilor de protecție 

temporară la asistență medicală de urgență și asistență medicală primară în cadrul 

instituțiilor medico-sanitare, conform listei serviciilor medicale stabilite de Ministerul 

Sănătății.  

 76.200 mii lei cheltuielile privind examenul medical gratuit, din motive de sănătate publică 

( Costul examenului medical pentru 1 persoană, prestat în cadrul instituțiilor medico-

sanitare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne = 762,0 lei)  

 

   6) total - 50.401,5 mii lei prezintă cheltuielile estimative privind asigurarea accesului 

beneficiarilor de protecție temporară la măsurile de asistență socială acordată în cazul familiilor cu 

copii, a minorilor neînsoțiți, precum și a copiilor cu dizabilități (reieșind din  circa 41,672 copii, 

originari din Ucraina înregistrați pe teritoriul Republicii Moldova); 

 45.600 mii lei - indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 

2 ani, în cuantum de 1000 lei/lunar (3800); 

 110,661 lei - indemnizația unică la plasament în serviciile de asistență parentală 

profesionistă și casă de copii de tip familial, în cuantum de 3688,7 lei (30 copii)  

 504,000 lei - indemnizația lunară pentru copiii plasați în serviciile de asistență parentală 

profesionistă și casă de copii de tip familial, în cuantum de 1400 lei/lunar (30 copii) resurse 

financiare necesare. 

Pentru 100 de copii, costurile măsurilor constituie: 

 2 050,8 mii lei/annual (1709,10 x 100 x 12), alocație socială de stat pentru copii cu 

dizabilități în vârstă de pând la 18 ani;  

 192,0 mii compensația pentru copii cu dizabilități în vârstă de pând la 18 ani - lei/annual 

(480 x 100 x 12);  

 1944,0 mii lei/anual (circa 30 copii), cheltuieli pentru asigurarea serviciului social 

,,Asistență personală” pentru copiii cu dizabilități severe, după locul domicilierii/cazării 

– (5400 x 30 x 12)” – autoritatea responsabilă – Casa Națională de Asigurări Sociale. 

      În vederea acoperirii cheltuielile menționate și  ținînd cont de dificultățile financiare ale 

anului 2023, o parte din autoritățile publice implementatoare au negociat angajamente de 

acoperire financiară a costurilor legate de implementarea protecției temporare cu diverși 

parteneri de dezvoltare, care s-au angajat să susțină financiar respectiv prin suportul necesar, spre 

exemplu  (Ministerul Muncii și Protecției Sociale a încheiat mai multe Memorandumuri de 

Înțelegere cu mai mulți parteneri de dezvoltare, cum ar fi: UNICEF (05.08.2022), UNHCR, 

UNFPA, Ministerul Afacerilor Interne, de asemenea, a încheiat Memorandum de Înțelegere cu 

UNHCR (04.08.2022), privind cooperarea în scopul gestionării eficiente a crizei  refugiaților, 

inclusiv suport pentru înregistrarea și documentarea cu documente de identitate ai acestora.  

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 



 

        Prezentul proiect este elaborat în conformitate cu legislația națională. Ministerele vor elabora 

mecanisme concrete de punere în aplicare a prezentei hotărâri în termen de 30 de zile de la data 

aprobării.  

Proiectul de hotărâre nu va necesita la moment modificarea altor acte normative. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

     Conform prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul a 

fost plasat pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Interne, în directoriul „Transparența/ 

consultare publică”, pe platforma guvernamentală: particip.gov.md. 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-hotararii-de-guvern-privind-acordarea-

protectiei-temporare-numar-unic-771mai2022/9701. 

 

    Proiectul a fost  consultat de mai mulți parteneri de dezvoltare și societatea civilă care activează 

în Republica Moldova pentru sprijinirea persoanelor strămutate din Ucraina: Înaltul Comisariat 

ONU pentru Refugiați, Organizația Internațională pentru Migrație, Programul Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare, Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor în 

Republica Moldova (UN Women), Crucea Roșie, Centrul de Drept al Avocaților, Alianţa ONG-

urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi a Familiei, Centrul de Politici şi Reforme. 

Comentarii pe marginea acestui proiect au fost recepționate inclusiv și pe platforma 

guvernamentală: particip.gov.md. Conținutul avizelor complete și comentariile au fost incluse  în 

tabelul de sinteză.  

 

    Proiectul a fost supus consultării și avizării repetate în scopul excluderii opiniilor divergente și 

atingerii unui consens de opinii și abordare.  

    Proiectul a fost avizat de către toate autoritățile și instituțiile, conexe domeniului: Ministerul 

Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării, Casa Națională de Asigurări 

Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Ministerul Sănătății, Serviciul de Informații 

și Securitate, Agenția Servicii Publice și propunerile recepționate au fost luate în considerare și sunt 

reflectate în sinteza obiecțiilor și propunerilor.  

8. Constatările expertizei anticorupție 

     Proiectul hotărârii de Guvern privind acordarea protecţiei temporare a fost supus expertizei 

Centrului Național Anticorupție și propunerile parvenite au fost luate în considerare și sunt 

reflectate în sinteza obiecțiilor și propunerilor. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

        Ca urmare a expertizei realizate, proiectului de hotărâre a Guvernului privind acordarea 

protecției temporare și-a atins finalitatea propusă, asigurând transpunerea selectivă a dispozițiilor 

Directivei 2001/55/CE, precum și transpunerea integrală a Deciziei de punere în aplicare (UE) 

2022/382 în vederea stabilirii unor norme detaliate de implementare a normelor UE referitoare la 

protecția temporară a persoanelor strămutate din Ucraina.  

10. Constatările expertizei juridice 

  Proiectul a fost supus expertizei juridice, conform art. 37 din Legea 100/2017. Obiecțiile și 

propunerile înaintate au fost incluse în Tabelul de sinteză. 

11. Consultările altor expertize  

Nu se aplică.  

 

 

 

Secretarul general al ministerului      Serghei DIACONU 
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