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    Văzând: 

    -  Referatul de aprobare nr. 1.350 din 11.03.2022 al Ministerului 

Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse - Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, 

 

    având în vedere: 

    -  prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă 

umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat 

din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare; 

    –  prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 şi art. 4 alin. (2) 

lit. b) pct. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi 

Egalităţii de Şanse; 

    –  prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului 

nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

    –  prevederile art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 

144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

    în temeiul: 

    -  prevederilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 

22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, 

Tineretului şi Egalităţii de Şanse; 

    –  prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 

369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

    –  prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

    ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, ministrul 

educaţiei şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin: 

 

 



    ART. 1 

    Se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi 

atribuţiile Grupului operativ pentru minorii neînsoţiţi, prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

    ART. 2 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

    Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii  de şanse, 

 

 

 

                    Gabriela Firea 

                    Ministrul educaţiei, 

                    Sorin-Mihai Cîmpeanu   

                    Ministrul sănătăţii, 

                    Alexandru Rafila   

 

  

 

 

ANEXA  

 

REGULAMENT din 11 martie 2022 

privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Grupului operativ 

pentru minorii neînsoţiţi 

 

    ART. 1 

    Grupul operativ pentru minorii neînsoţiţi, denumit în continuare 

Grup operativ, se constituie la nivelul fiecărui judeţ, respectiv 

sector al municipiului Bucureşti şi are rolul de a identifica rapid 

măsura cea mai adecvată pentru protecţia minorului neînsoţit. 

 

    ART. 2 

    (1)  Grupul operativ este constituit din 5 persoane şi are 

următoarea componenţă: 

    a) directorul executiv/directorul general sau, după caz, 

directorul executiv adjunct/directorul general executiv responsabil cu 

coordonarea activităţii din domeniul protecţiei drepturilor copilului 

al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului - 

coordonator grup; 

    b) inspectorul şcolar general adjunct al inspectoratului şcolar 

judeţean, respectiv al Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti, cu atribuţii pe curriculum - membru; 

    c) un reprezentant cu funcţie de conducere desemnat de direcţia de 

sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti - 

membru; 

    d) doi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale acreditate 

şi/sau, după caz, ai organismelor internaţionale care activează în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului, propuşi de directorul 

executiv/directorul general al direcţiei generale de asistenţă socială 

şi protecţia copilului - membri. 



 

    (2)  Membrii Grupului operativ, precum şi membrii supleanţi sunt 

desemnaţi prin decizie a conducătorului instituţiei publice care a 

propus numirea. 

    (3)  Componenţa Grupului operativ se aprobă prin dispoziţie a 

directorului executiv/directorului general al direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului. 

    (4)  Mandatul membrilor Grupului operativ este pe perioadă 

determinată, respectiv pe perioada de şedere a copiilor neînsoţiţi pe 

teritoriul României, dar nu poate depăşi termenul de 3 ani de la data 

aprobării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2022 privind 

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară. 

 

    ART. 3 

    Grupul operativ are următoarele atribuţii principale: 

    a) asigură coordonarea şi cooperarea între instituţiile pe care le 

reprezintă şi organizaţiile neguvernamentale din judeţ sau, după caz, 

sector al municipiului Bucureşti, în vederea asigurării respectării 

drepturilor la educaţie, sănătate, asistenţă socială şi protecţie 

specială pentru copiii neînsoţiţi; 

    b) contactează alte autorităţi, instituţii şi organizaţii de la 

nivel local care pot interveni în soluţionarea cazurilor copiilor 

neînsoţiţi şi colaborează cu acestea în interesul superior al 

copilului; 

    c) se asigură că toţi minorii neînsoţiţi sunt luaţi în evidenţele 

sistemului de protecţie a copilului şi că acestora le este asigurat, 

potrivit nevoilor, accesul la educaţie, la beneficii de asistenţă 

socială şi servicii sociale, precum şi la servicii medicale şi/sau de 

abilitare/reabilitare; 

    d) menţine permanent legătura cu comitetele pentru situaţii de 

urgenţă, aflate sub conducerea prefecţilor; 

    e) menţine permanent legătura cu ministerele sau, după caz, 

autorităţile administraţiei publice centrale în subordinea sau 

coordonarea cărora funcţionează instituţiile care au desemnat membri 

sau, după caz, a celor a căror activitate este coordonată metodologic; 

    f) se asigură că persoane desemnate de direcţia generală de 

asistenţă socială şi protecţia copilului şi de direcţia de sănătate 

publică asigură permanenţa la punctele de trecere a frontierei cu 

Ucraina, precum şi la alte puncte de trecere prin care intră grupuri 

mai mari de 10 copii neînsoţiţi, în vederea verificării stării de 

sănătate şi a preluării în sistemul de protecţie specială; 

    g) identifică angajaţii vorbitori de limba ucraineană sau, după 

caz, de limba rusă, care pot fi implicaţi în sprijinirea copiilor 

neînsoţiţi pe perioada şederii în România; 

    h) identifică voluntari din cadrul organizaţiilor 

neguvernamentale, de preferat vorbitori de limba ucraineană sau, după 

caz, de limba rusă, care pot fi implicaţi în sprijinirea copiilor 

neînsoţiţi pe perioada şederii în România; 

    i) colaborează cu serviciile publice de asistenţă socială pe al 

căror teritoriu administrativ-teritorial locuiesc copii neînsoţiţi 



intraţi pe teritoriul României alături de o persoană majoră 

însoţitoare, în vederea monitorizării situaţiei acestora; 

    j) îndeplineşte orice alte atribuţii necesare desfăşurării 

activităţii sale. 

 

 

    ART. 4 

    Coordonatorul Grupului operativ are următoarele atribuţii 

principale: 

    a) coordonează activitatea grupului; 

    b) planifică derularea coordonată şi în complementaritate a 

activităţilor destinate protecţiei speciale a minorilor neînsoţiţi; 

    c) menţine legătura cu coordonatorii grupurilor operative din 

celelalte unităţi administrativ-teritoriale, în situaţia în care 

numărul copiilor neînsoţiţi depăşeşte capacitatea existentă la nivelul 

judeţului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti; 

    d) se asigură că aplicaţia KidsUkraine, în care este gestionată 

situaţia locurilor disponibile destinate protecţiei minorilor 

neînsoţiţi, este actualizată în timp real; 

    e) desemnează personal din cadrul direcţiei generale pentru 

asistenţă socială şi protecţia copilului pentru echipa mobilă de la 

punctele de trecere a frontierei, potrivit prevederilor art. 3 lit. 

f). 

 

 

    ART. 5 

    Reprezentantul inspectoratului şcolar are următoarele atribuţii 

principale: 

    a) identifică şi contactează instituţiile de învăţământ superior 

care au secţii specializate în limba ucraineană sau, după caz, în 

limba rusă, în vederea identificării şi asigurării de interpreţi/ 

voluntari pentru comunicarea cu copiii neînsoţiţi; 

    b) identifică toţi angajaţii vorbitori de limba ucraineană sau, 

după caz, de limba rusă şi întocmeşte o listă cu aceştia, care să 

includă profesia şi datele de contact; 

    c) asigură legătura între Grupul operativ şi comisia pentru 

coordonarea activităţii de repartizare a copiilor provenind din 

Ucraina la unităţile de învăţământ, în vederea asigurării dreptului la 

educaţie pentru copiii neînsoţiţi, în mod adecvat şi adaptat pentru 

fiecare copil, în funcţie de nivelul de şcolarizare. 

 

 

    ART. 6 

    Reprezentantul direcţiei de sănătate publică, împreună cu 

personalul medico-sanitar desemnat, are următoarele atribuţii 

principale: 

    a) asigură, prin personalul medico-sanitar desemnat, evaluarea 

copiilor neînsoţiţi şi, după caz, a persoanelor majore însoţitoare, în 

vederea identificării semnelor şi simptomelor prevăzute în Sistemul de 

supraveghere de tip sindromic pentru depistarea bolilor transmisibile 

legate de afluxul de persoane din Ucraina, elaborat de Institutul 

Naţional de Sănătate Publică; 



    b) asigură testarea copiilor neînsoţiţi care prezintă semne şi 

simptome specifice pentru diagnosticul infectării cu virusul SARS-CoV-

2; 

    c) asigură, prin personalul medico-sanitar desemnat de direcţia de 

sănătate publică pentru echipa mobilă de la punctele de trecere a 

frontierei, constituită potrivit prevederilor art. 3 lit. f), triajul 

epidemiologic pentru afecţiunile acute cu scopul de a asigura 

tratament simptomatic la nevoie; 

    d) se asigură că personalul medico-sanitar desemnat transferă 

copilul/copiii către unitatea sanitară care poate trata afecţiunea pe 

care o prezintă sau pentru care este/sunt suspectat/suspectaţi; 

    e) asigură, prin personalul medico-sanitar desemnat, formularea de 

recomandări referitoare la supravegherea sănătăţii copiilor. 

 

 

    ART. 7 

    Grupul operativ îşi desfăşoară activitatea la sediul direcţiei 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, coordonatorul 

Grupului operativ având obligaţia să asigure un spaţiu adecvat în 

acest sens. 

 

    ART. 8 

    (1)  Grupul operativ se întruneşte săptămânal, în şedinţe 

ordinare, la convocarea coordonatorului grupului operativ. 

    (2)  Şedinţele grupului sunt conduse de coordonatorul Grupului 

operativ. 

    (3)  La lucrările Grupului operativ pot participa, la invitaţia 

coordonatorului, şi reprezentanţi ai altor organizaţii 

neguvernamentale care activează în domeniul protecţiei copilului, 

precum şi reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice 

decât cele prevăzute la art. 2. 

    (4)  Grupul operativ se poate întâlni şi în şedinţe extraordinare, 

la cererea coordonatorului Grupului operativ, pentru a analiza în 

regim de urgenţă orice altă problemă cu care se pot confrunta minorii 

neînsoţiţi. 

    (5)  Prezenţa membrilor Grupului operativ la şedinţe este 

obligatorie. 

    (6)  Dezbaterile care au loc în şedinţele Grupului operativ se 

consemnează într-un proces-verbal de şedinţă, care se semnează de 

către toţi membrii Grupului operativ. 

 

    ART. 9 

    Procesele-verbale se redactează de către un reprezentant al 

direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, care 

asigură secretariatul tehnic al Grupului operativ. 

 

    ---- 

 

 

 

 


