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Preambul

Consiliul Tineretului din România, federația reprezentativă a tinerilor și organizațiilor de și
pentru tineret din România, la nivel național și internațional, își exprimă îngrijorarea cu
privire la situația și viitorul incert al cetățenilor ucraineni care vin în România pentru a
se feri de conflictul armat din Ucraina, izbucnit la data de 24 februarie 2022, odată cu
invazia Federației Ruse.

La momentul actual, nu există date oficiale cu privire la numărul de tineri ucraineni care au
pătruns în România, însă un lucru este sigur: o bună parte dintre cetățenii ucraineni aflați
pe teritoriul țării noastre acum sunt tinere vulnerabile, care și-au lăsat viața în urmă
într-un timp șocant de scurt, pentru a fugi din calea dezastrului.

În calitate de reprezentanți ai sectorului de tineret din România, suntem solidari cu tragedia
prin care Ucraina trece acum și dorim să ne implicăm activ, în continuare, în
ameliorarea acesteia. În acest sens, lansăm acest document de sinteză și viziune a
tinerilor români asupra modului în care cetățenii ucraineni, mai ales tinerii ucraineni
veniți pe teritoriul țării noastre, pot trece mai ușor prin aceste momente traumatizante,
prin integrarea lor în comunitățile locale din România, până când primejdia din țara lor
va dispărea.

În paginile următoare, analizăm care este situația actuală a cetățenilor și tinerilor ucraineni
aflați în România, ce au făcut autoritățile statului și ce a făcut societatea civilă pentru
îmbunătățirea acesteia, cum au fost afectate organizațiile neguvernamentale de tineret de
tot acest context și, nu în ultimul rând, propunem o serie de obiective fezabile și
sustenabile pentru: integrarea tinerilor din Ucraina în societate, capacitarea dialogului
dintre stat și societate civilă în acest scenariu de criză și susținerea implicării tinerilor,
organizațiilor neguvernamentale de tineret și lucrătorilor de tineret în tot acest proces.

De ce este diferit acest material față de toate celelalte pe (aproape) aceeași
temă?

Pentru că pune accentul pe TINERI și rolul crucial pe care aceștia au demonstrat că îl au în
situații tensionate.

Pentru că pune în prim-plan cum este văzută toată această dramă, prin ochii TINERILOR,
ai persoanelor care vor trebui să suporte pentru cel mai îndelungat timp urmările conflictului.

Pentru că să fii tânăr înseamnă să fii INOVATOR, iar într-o astfel de situație fără
precedent în istoria recentă a Europei, direcțiile de acțiune tradiționale nu sunt cele mai
eficace.
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Despre fluxul de migranți ucraineni

De la începutul conflictului militar din Ucraina, anume 24 martie 2022, până la data de 11
martie 2022, au intrat în România 380.866 de migranți ucraineni şi au ieşit 304.156 migranți
ucraineni1. Astfel, țara noastră adăpostește peste 82 de mii de migranți ucraineni,
cărora ar trebui să le asigure un minim de trai până când vor decide să se deplaseze în altă
țară sau să se întoarcă în cea de proveniență.

Din cei peste 82 de mii de ucraineni care au rămas pe teritoriul țării noastre, în momentul de
față doar 3.753 au solicitat azil până la data de 12 martie2. Statul român ar trebui să le
asigure acestor persoane toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare3.

De asemenea, având în vedere motivele pentru care acești oameni au fost nevoiți să
pătrundă pe teritoriul României și îndatorirea statelor de a fi solidare unele cu celelalte în
situații de crize, este necesară instituirea mai multor măsuri de sprijin și în cazul celor
peste 78 de mii de cetățeni ucraineni care deși staționează în România, nu au solicitat
azil. Acest număr enorm de persoane care încă nu au solicitat azilul, se datorează, cel mai
probabil, în cazul multora, fie faptului că acești cetățeni se află în tranzit către o altă țară, fie
nu cunosc care este procedura de azil sau nu au mijloacele necesare pentru a o iniția.

Odată cu părăsirea țării lor aceștia au dat de situații noi la granițe, aflându-se într-o
constantă incertitudine cu privire la ce va aduce a doua zi. Din nefericire, pe lângă traumele
conflictului, persoanele care sunt nevoite să fugă din Ucraina pentru a se proteja se mai
confruntă și cu corupția autorităților: potrivit unui reportaj4, există situații în care vameșii
din Ucraina solicită sume exorbitante pentru a permite trecerea copiilor peste hotare:
2.000 de euro per copil.

Din mărturii ale oamenilor care au fugit de criza din Ucraina, deducem care sunt principalele
modalități prin care ei ajung în țara noastră: mulți vin cu mașinile personale, autobuze sau
trenuri5, dar sunt și cazuri în care aceștia au mers pe jos kilometri pentru a reuși să
ajungă la granițe6. Din cauza faptului că procesul de intrare în țară e mai rapid pentru
persoanele fără un mijloc de transport, mulți și-au abandonat mașinile în drum spre graniță
și s-au creat cozi enorme, întinse pe mai mult de 10 km7, fiind nevoiți să o ia la pas spre
frontieră, cum a fost și cazul unui grup de studenți.8

Având în vedere faptul că, la momentul actual, cetățenii ucraineni care au pătruns pe
teritoriu constituie, în mare parte, acea categorie de persoane cu o situație financiară
satisfăcătoare, mai educată și cu mai multe mijloace de receptare a informațiilor, odată cu

1 Poliția de Frontieră Română, comunicat de presă, 12.03.2022
2 MAI, comunicat de presă, 12.03.2022
3 Daria-Ioana Tîrnovan, Ce înseamnă să fii refugiat? Cum dobândești acest statut? Persoanele din
Ucraina au statut de refugiat?, 01.03.2022
4 Europa FM, Reportaj de la graniță. Ucrainenii spun că li s-au cerut chiar și 2.000 de euro pentru a
trece copiii peste hotare, 01.03.2022
5 G4Media.ro, articol, 03.03.2022
6 Adevărul, articol, 24.02.2022
7 Europa Liberă România, Cum sunt întâmpinați refugiații ucraineni care vin prin nordul țării,
03.03.2022
8 Europa Liberă România, articol, 02.03.2022

https://www.g4media.ro/un-tren-cu-peste-1-000-de-refugiati-a-plecat-din-republica-moldova-spre-romania-aproape-140-000-de-ucraineni-au-intrat-in-moldova-in-ultima-saptamana.html
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-traficul-la-frontiera-in-data-de-11-martie-2022-28377.html
https://www.mai.gov.ro/comunicat-de-presa-324/
https://www.avocatoo.ro/blog/ce-inseamna-sa-fii-refugiat-cum-dobandesti-acest-statut-persoanele-din-ucraina-au-statut-de-refugiat
https://www.avocatoo.ro/blog/ce-inseamna-sa-fii-refugiat-cum-dobandesti-acest-statut-persoanele-din-ucraina-au-statut-de-refugiat
https://www.europafm.ro/reportaj-de-la-granita-ucrainenii-spun-ca-li-s-a-cerut-chiar-si-2-000-de-euro-pentru-a-trece-copiii-peste-hotare-audio/
https://www.europafm.ro/reportaj-de-la-granita-ucrainenii-spun-ca-li-s-a-cerut-chiar-si-2-000-de-euro-pentru-a-trece-copiii-peste-hotare-audio/
https://www.g4media.ro/un-tren-cu-peste-1-000-de-refugiati-a-plecat-din-republica-moldova-spre-romania-aproape-140-000-de-ucraineni-au-intrat-in-moldova-in-ultima-saptamana.html
https://adevarul.ro/locale/baia-mare/zeci-ucraineni-vin-jos-romania-teama-razboiului-imagini-vama-sighetu-marmatiei-video-1_62175eb45163ec4271631890/index.html
https://romania.europalibera.org/a/refugiati-romania-siret/31732382.html
https://romania.europalibera.org/a/studenti-ucraina-romania-refugiati/31730637.html
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agravarea conflictului militar, care nu pare să se aplaneze9, ar trebui să ne așteptăm ca
numărul oamenilor care vin pe teritoriul României să fie din ce în ce mai mare și, mai ales,
să fie compus majoritar din persoane cu care comunicarea este mai dificilă din cauza
barierelor de limbă, cu nevoi mai apăsătoare generate de deprivarea materială.

Este nevoie urgentă de adaptarea cadrului normativ la situația de criză pe care o trăim și
asumarea, în adevăratul sens al cuvântului, din partea autorităților, de noi măsuri în
domeniul protecției sociale, educației și integrării sociale și profesionale a tinerilor proveniți
din Ucraina, care sunt cu atât mai vulnerabili din prisma faptului că majoritatea sunt
femei tinere, unele fiind și mame, care sunt foarte expuse riscurilor.

Este îmbucurător faptul că s-a început adoptarea acestor măsuri, însă aceste politici trebuie
să fie și implementate în mod corespunzător, iar acest deziderat nu este posibil fără
implicarea tinerilor, ca persoane care înțeleg cel mai bine problemele tinerilor refugiați,
în tot acest proces.

9 Adevărul, articol, 08.03.2022

https://adevarul.ro/international/europa/livetext-razboi-ucraina-zelenski-avertizeaza-rusia-nu-limita-ucraina-1_6226d1965163ec4271e91f36/index.html
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Cum gestionează România această situație?

Pe data de 5 martie 2022, Guvernul a adoptat Hotărârea de Guvern nr. 315/2022 în
scopul sprijinirii cetățenilor ucraineni în România, aprobând o serie de măsuri pentru
cazarea cetățenilor ucraineni și pentru asigurarea fondurilor necesare sprijinirii lor pe
perioada șederii pe teritoriul național.

Astfel, din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se suplimentează bugetul
Ministerului Afacerilor Interne (MAI) cu suma de 207,890 de milioane de lei. Fondurile
acoperă cheltuielile pentru taberele de la graniță și cazarea cetățenilor ucraineni în locațiile
prestabilite de către comitetele județene pentru situații de urgență.

Prin acest act normativ se stabilește costul de 50 de lei de persoană/zi, pentru persoanele
cazate în spațiile asigurate de instituțiile statului și 100 de lei de persoană/zi pentru cele
cazate în alte spații decât cele puse la dispoziție de către autoritățile statului sau de către alți
operatori publici sau privați. În plus, hotărârea aceasta prevede punerea la dispoziție de
către autorități a unor spații în vederea cazării gratuite a cetățenilor ucraineni.

În ceea ce privește persoanele cu dizabilităţi, acestea pot beneficia, la cerere, de servicii
sociale de protecţie prevăzute de lege, locuinţe protejate, centre de reabilitare, centre de
îngrijire şi asistenţă. Însă nu numai persoanele cu dizabilităţi vor avea acces la servicii
medicale gratuite, ci toți cetățenii ucraineni, indiferent dacă au solicitat sau nu azil.

Contextul actual a demonstrat buna cooperare și implicare a ONG-urilor în sprijinul
cetățenilor ucraineni. În această direcție, s-au realizat diferite platforme de strângere de
fonduri, au fost publicate postări și articole pentru conștientizarea problemei actuale din
Ucraina, s-au strâns echipe de voluntari pentru ajutorarea persoanelor din Ucraina, atât la
granițe, cât și online (prin campanii de advocacy, monitorizare, research, etc) În acest scop,
Consiliului Tineretului din România a format o echipă de voluntari pentru a sprijini tinerii
ucraineni.

În plus, o resursă extrem de importantă atât pentru români, cât și pentru ucraineni, o
reprezintă site-ul Dopomoha, realizat de Code for Romania în parteneriat cu Ministerul
Afacerilor Interne, Guvernul României, Consiliul Național pentru Refugiați, IOM Romania și
UNHCR Romania. Pe site-ul menționat există diverse știri legate de situația din Ucraina, dar
și date de contact importante și informații extrem de utile accesibile populației.

Totuși, lipsa resurselor pentru ONG-uri, intervenția tardivă și deficitară a autorităților și
colaborarea șubredă dintre cele două părți și-au spus cuvântul, anumite probleme ale
ucrainenilor veniți în România rămânând încă nerezolvate:

● transportul persoanelor venite din Ucraina de la granițe la punctele de ajutor/cazare,
care, în majoritatea situațiilor, este asigurat exclusiv de ONG-uri și alte persoane
care își oferă ajutorul voluntar;

● nu există o procedură uniformă la nivelul tuturor punctelor de graniță, prin care
persoanele venite din Ucraina și transportate de diverși voluntari să fie monitorizate,
pentru a preveni cazurile de trafic de persoane, care deja au început să apară;

● condițiile greu de suportat din unele spații de cazare;

● deficitul de medicamente și donațiile făcute neglijent (obiecte inadecvate
scopului pentru care ar trebui utilizate) etc..

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/252406
https://dopomoha.ro/ro
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Integrarea tinerilor ucraineni în sistemul de învățământ românesc

La data de 7 martie 2022, Guvernul a aprobat noi măsuri10 pentru asigurarea de sprijin
şi asistenţă umanitară copiilor, adulţilor, persoanelor cu dizabilităţi şi tuturor
ucrainenilor care vin în România. O serie dintre aceste măsuri, ce vizează în primul rând
tinerii ucraineni, sunt: acordarea dreptului la educație, drept la cazare gratuită în internatele
şcolare, drept de alocaţie de hrană, drept de a primi rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte şi
manuale, dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute
de lege, dar şi de alocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învăţământul primar şi
gimnazial.

De asemenea, în privința studenților, Ministerul Educației a introdus o excepție prin care
studenții ucraineni pot fi școlarizați de universități, fără a se depăși însă cu mai mult de
20% capacitatea de școlarizare aprobată de Agenția Română de Asigurare a Calității în
Învățământul Superior, urmând ca tinerilor din Ucraina care vor fi cazaţi în spaţiile unităţilor
şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar fie de stat, fie de privat să le fie acordată o
subvenţie pentru cazare de 50 de lei pentru fiecare persoană pe zi şi subvenţie de masă în
cuantum de 20 lei pentru fiecare persoană pe zi, timp de 90 de zile.

Potrivit Ministerului Educației, elevii ucraineni sosiți în țară au posibilitatea de a se înscrie în
sistemul de învățământ preuniversitar ca audienți până la evaluarea și echivalarea studiilor
urmate sau chiar susținerea unor examene de diferență, conform prevederilor art 125 alin. 2)
din Regulamentul-cadru de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ
Preuniversitar11. Ministerul a menționat acest aspect, precum și beneficiile elevilor care ar
urma să fie școlarizați, într-o adresă trimisă inspectoratelor pe data de 4 martie 202212. În
cazul în care elevii ar dori să învețe limba română, statul le va pune la dispoziție resursele
necesare.

Posibilitatea integrării tinerilor refugiați în sistemul de educație universitar a fost
reglementată recent prin Ordinul 3325 din 2 martie 202213 emis de Ministrul Educației.
Ordinul transpune solicitările Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România și
stabilește că studenții înmatriculați la o instituție de învățământ superior acreditată din
Ucraina pot fi înmatriculați în România, în ciuda lipsei documentelor de studii. Încadrarea în
programele de studii se realizează prin evaluarea rezultatelor învățării de către universități,
după o procedură proprie. Transferul tinerilor ucraineni se realizează la învățământ cu taxă,
dar studenții din Ucraina pot beneficia și de finanțare din partea statului sau a instituției de
învățământ.

10 Măsuri Guvern 7 martie 2022 https://gov.ro/ro/media/comunicate/informatie-de-presa-privind-acte-
normative-aprobate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-7-martie-2022&page=1
11 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
12 Adresa
13 ORDIN nr. 3.325 din 2 martie 2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr.
5.140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților publicat în
Monitorul Oficial nr. 209 din 3 martie 2022

https://gov.ro/ro/media/comunicate/informatie-de-presa-privind-acte-normative-aprobate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-7-martie-2022&page=1
https://gov.ro/ro/media/comunicate/informatie-de-presa-privind-acte-normative-aprobate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-7-martie-2022&page=1
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ROFUIP%202020%20-%20anexa%20ordin%20nr.%205.447_2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/RO_UA/04_03_2022_Adresa_ISJ_ISMB_elevi_ucraineni.pdf
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/252337
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/217904
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/217904
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/217904
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Integrarea tinerilor ucraineni pe piața muncii

Deși acești cetățeni ar trebui să beneficieze de drepturile și libertățile fundamentale
garantate, precum și a celor prevăzute de art. 20 al Legii 122/200614 (de exemplu dreptul de
a rămâne pe teritoriul României, de a obține documente pentru dovedirea identităţii, de a-și
alege locul de reşedinţă, de a fi angajat, de a-și continua studiile, de a nu fi discriminat etc.),
există anumite situații neprevăzute de lege la momentul actual, situații ce împiedică
desfășurarea anumitor activități de către cetățenii ucraineni.

Potrivit Legii 200/2020, care modifică art. 44 alin. (3) din OUG 194/200215 privind regimul
străinilor în România și ținând cont de OUG 25/2014 privind încadrarea acestora în câmpul
muncii, se permite cetățenilor din Republica Moldova, Ucraina și Republica Serbia să
lucreze în România cu contract individual de muncă, pe o perioadă de maximum 9 luni pe an.

Totuși la momentul actual există dificultăți în aplicarea legii, deoarece aceasta instituie taxe
de 180 de euro pentru permisul de lungă ședere și solicită documente ce nu pot fi obținute
decât de la serviciile consulare ale României din alte țări. În această direcție, o serie de
deputați au inițiat o propunere legislativă16 pentru a rezolva această problemă, propunere ce
la momentul actual a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere.

La data de 7 martie 2022, Guvernul a aprobat o serie de măsuri17 pentru ucrainenii care vin
în România, măsuri printre care se numără și facilitarea accesului cetăţenilor ucraineni
pe piaţa muncii:

● încadrarea în muncă pe teritoriul României în baza declarației pe propria răspundere,
dată angajatorului român, declarație prin care cetățeanul își asumă îndeplinirea
tuturor condițiilor necesare ocupării postului aferent;

● posibilitatea de a se încadra în piața muncii fără a avea nevoie de viză de ședere în
scop de muncă.

În plus, ANOFM pune la dispoziție servicii gratuite pentru cetățenii ucraineni18, oferind atât
informații cu privire la datele de contact ale agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, dar
și referitoare la locurile de muncă vacante. De asemenea, se asigură accesul gratuit la:

● informare și consiliere profesională;

● formare profesională;

● medierea muncii (prin punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă);

● recunoașterea și evaluarea competențelor profesionale obținute în context formal și
informal;

● servicii de asistență EURES (pentru persoanele ce își caută un loc de muncă în
Uniunea Europeană).

14 Legea 122/2006
15 OUG 194/2002 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/93712
16 Propunerea legislativă B98/2022 https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b98&an_cls=2022
17 Măsuri Guvern 7 martie 2022 https://gov.ro/ro/media/comunicate/informatie-de-presa-privind-acte-
normative-aprobate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-7-martie-2022&page=1
18 Date ANOFM https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=5&subcateg=2&idpostare=19895

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71808
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/93712
https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b98&an_cls=2022
https://gov.ro/ro/media/comunicate/informatie-de-presa-privind-acte-normative-aprobate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-7-martie-2022&page=1
https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=5&subcateg=2&idpostare=19895
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71808
https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=5&subcateg=2&idpostare=19895
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Disponibilitatea locurilor de muncă în România

Conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă19 (ANOFM) în luna
februarie 2022 au fost disponibile 30.664 locuri de muncă la nivel naţional. De asemenea,
angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România,
422 locuri de muncă vacante.

O serie de beneficii pe care le-am putea observa în urma angajării cetățenilor ucraineni
sunt: creșterea produsului intern brut, taxele plătite de către potențialii cetățeni ucraineni
integrați în câmpul muncii, ameliorarea problemei deficitului forței de muncă, sporirea
diversității culturale și a viziunii în câmpul muncii etc..

Totuși, toate aceste măsuri au fost doar legiferate momentan, neexistând actualmente
o monitorizare a implementării acestora.

Integrarea socială a tinerilor ucraineni

Tinerii care vin din Ucraina ar fi putut să ia contact mult mai ușor cu tinerii români. Din
păcate, lipsa implicării autorităților publice locale din ultimii ani a determinat un număr de
centre de tineret redus. În cele mai multe unități administrativ-teritoriale în care s-au
dezvoltat centrele, putem constata o slabă abilitate de management în cadrul acestora,
lipsind activitatea relevantă în sectorul de tineret. Tinerii ucraineni simt în această perioadă
frică și neputință, plecând din Ucraina în cele mai apropiate țări.

Cei care trec granița spre România ar trebui să beneficieze de activități care au rolul de a
remedia traumele războiului prin care au trecut. De exemplu, tinerii în cadrul centrelor ar
putea participa la ateliere de dezvoltare personală și cursuri de introducere în cultura
românească, metode prin care tinerii ucraineni și tinerii români ar putea socializa mult mai
mult.

În România, una dintre atribuțiile generale în domeniul tineretului ale Ministerului Familiei,
Tineretului și Egalității de Șanse este înființarea de centre de tineret, conform articolului 4
alineatul 2 litera d) punctul 10 din HG nr. 22/05.01.2022 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse20. Ordinul Ministrului Tineretului și
Sportului nr. 455/12.03.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea,
funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret21
reglementează funcționalitatea centrelor de tineret în România.

19 Date februarie 2022, ANOFM

20 Hotărârea Guvernului României nr. 22/05.01.2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 17/06.01.2022
21 Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 455/12.03.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind
organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret,
publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 221/21.03.2019

https://www.anofm.ro/index.html?input1=Locuri%20de%20munc%C4%83%20vacnaye&idpostare=19636
https://www.anofm.ro/index.html?input1=Locuri%20de%20munc%C4%83%20vacnaye&idpostare=19636
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/250249
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/250249
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/211939
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/211939
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/211939
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Conform metodologiei antemenționate22, centrele de tineret au rolul de a organiza
activități de educație nonformală, consiliere privind orientarea în carieră, psihologică
și relații interpersonale, informare și documentare în mai multe domenii de activitate
și consultanță în mai multe arii.

Este important ca centrele de tineret să desfășoare acțiuni adecvate în domeniul tineretului,
oferind gratuit accesul tuturor tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, inclusiv celor
proveniți din Ucraina, care, prin intermediul acestor centre, ar primi o șansă unică la a se
integra în comunitățile locale de tineri din România, într-un mod productiv și informal.
Această integrare i-ar ajuta, de asemenea, să depășească o parte dintre traumele suferite,
cel puțin temporar.

Pe lângă această componentă de dezvoltare personală și socială, în funcție de infrastructura
disponibilă, centrele de tineret ar putea fi folosite și ca punct de prim-ajutor, un loc
unde persoanele venite din Ucraina să staționeze pentru măcar puțin timp sau să fie
chiar cazate acolo, cum este exemplul Casei Tineretului din Timișoara, care a fost
transformată parțial în centru de tranzit pentru cetățenii ucraineni, sub coordonarea colegilor
noștri de la Fundația Județeană pentru Tineret Timiș23.

Unul dintre principalele impedimente pentru integrarea socială a unei persoane este
discriminarea, fenomen care deja începe să-și facă simțită prezența. Potrivit unor discuții
pe care le-am purtat cu reprezentanți ai consiliilor naționale ale tineretului din Ucraina,
Belarus, Slovacia și Moldova, la unele puncte de trecere ale graniței, studenții de culoare
întâmpinau probleme, fiind discriminați pe bază de naționalitate și rasă.

Mai mult decât atât, Consiliul Național al Tineretului din Belarus a raportat situații
discriminatorii pe care tinerii bieloruși și ruși le întâmpină în țări de la granița cu Rusia, ei
primind tratament diferențiat din cauza acțiunilor Federației Ruse și Belarusului. Organizația
Națiunilor Unite (ONU) privește cu îngrijorare aceste atitudini din partea statelor.
Reprezentanții ONU solicită, conform Convenției internaționale privind eliminarea tuturor
formelor de discriminare rasială (ICERD), respectarea tuturor drepturilor și libertăților.24 În 1
martie, mai multe organizații care militează în Ucraina pentru respectarea drepturilor omului
au susținut printr-o declarație comună importanța părăsirii Ucrainei într-un mod
nediscriminatoriu.25

Pentru a oferi sprijin celor care pleacă din Ucraina, în aceste momente trebuie să combatem
barierele lingvistice. De la începerea venirii pe teritoriul României a cetățenilor migranți,
organizațiile de tineret s-au solidarizat, solicitând sprijinul traducătorilor. O companie care se
implică în această perioadă este Kudo. Într-un comunicat de presă lansat la New York în
28.02.202226, Kudo a oferit în mod gratuit interpreților și organizațiilor neguvernamentale

22 Metodologia privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul
Programului de centre de tineret, aprobată prin Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.
455/12.03.2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 221 bis din 21.03.2019
23 Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, articol, 04.03.2022
24 OHCHR, Geneva, „Ukraine: UN experts concerned by reports of discrimination against people of
African descent at border”, comunicat de presă 03.03.2022
25 Declarație comună semnată de mai multe organizații ucrainene pentru drepturile omului,
01.03.2022
26 KUDO, New York „KUDO Offers its Multilingual Video Conferencing Platform Free of Charge to
NGOs and Volunteer Interpreters Aiding Ukrainian Crisis Relief Efforts”, comunicat de presă,
28.02.2022,

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/211984
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/211984
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/211984
https://fitt.ro/spatiu-tranzit-ucraineni-casa-tineretului/?fbclid=IwAR0256jch7D-LhPXmete3vdr3t2Tpdc_zmPaathaBc4xF5MtkoYXPO5JyLM
https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28195&LangID=E
https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28195&LangID=E
https://docs.google.com/document/d/1rY7-OgWj9O70eaosxbUQLtJ06iPBbePvIcwIBUf0ox4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rY7-OgWj9O70eaosxbUQLtJ06iPBbePvIcwIBUf0ox4/edit?usp=sharing
https://kudoway.com/press-release/kudo-offers-its-multilingual-video-conferencing-platform-free-of-charge-aiding-ukrainian-crisis-relief-efforts/
https://kudoway.com/press-release/kudo-offers-its-multilingual-video-conferencing-platform-free-of-charge-aiding-ukrainian-crisis-relief-efforts/
https://kudoway.com/press-release/kudo-offers-its-multilingual-video-conferencing-platform-free-of-charge-aiding-ukrainian-crisis-relief-efforts/
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platforma de videoconferințe multilingve. Cei care doresc să ofere sprijin poporului ucrainean
pot solicita accesul gratuit la platformă, accesând următorul link:
https://kudoway.com/ukraine/.

Migranții ucraineni și nevoile de bază

Persoanele care vin din Ucraina în România nu sunt numai victime colaterale ale unui
conflict armat, ci sunt în primul rând oameni care au fost privați de aproape toate
resursele și facilitățile de care se bucurau înainte, de minimul de confort pe care, cel mai
probabil, îl aveau înainte de invazia Rusiei. În virtutea obligației morale de solidaritate între
state în astfel de situații de criză și altor acte normative antemenționate, este datoria
statului român să asigure satisfacerea nevoilor de bază ale acestora pe perioada
staționării în România.

Nevoile de bază ale oamenilor au fost ierarhizate de consacratul psiholog umanist
american Abraham Maslow pe cinci niveluri, după cum sunt prezentate în schema de mai
jos27:

1. Nevoile fiziologice - nevoile fără a căror satisfacere omul nu poate
supraviețui și participa la viața comunității: hrană, apă, îmbrăcăminte, adăpost
etc.

27 Sursă fotografie: https://destepti.ro/piramida-nevoilor-sau-piramida-lui-maslow-piramida-dorintelor-
si-echilibrul-interior-o-cale-spre-fericire-si-succes

https://kudoway.com/ukraine/
https://destepti.ro/piramida-nevoilor-sau-piramida-lui-maslow-piramida-dorintelor-si-echilibrul-interior-o-cale-spre-fericire-si-succes
https://destepti.ro/piramida-nevoilor-sau-piramida-lui-maslow-piramida-dorintelor-si-echilibrul-interior-o-cale-spre-fericire-si-succes
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Demersuri ale Guvernului
Pentru acoperirea acestor nevoi, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr.
20/2022, care introduce o serie de facilități de bază pentru ucrainenii de pe teritoriul
României care nu au solicitat procedura de azil:

● dreptul de a primi gratuit asistență medicală, tratament corespunzător și de a fi
incluși în programele naționale de sănătate publică;

● acces la servicii medicale, materiale sanitare, medicamente și dispozitive medicale,
la fel ca asigurații medical;

● persoanele cu dizabilități beneficiază gratuit de serviciile sociale din centrele pentru
viață independentă, de abilitare și reabilitare, de îngrijire și asistență, respiro/de criză;

● cele vârstnice, vulnerabile beneficiază gratuit de serviciile sociale în conformitate cu
prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;

● scutire de la obligația de a completa Formularul digital de intrare în România;

● la nivelul fiecărui județ se constituie Grupul operativ pentru minori neînsoțiți care are
rolul de a identifica rapid măsura cea mai adecvată pentru protecție;

● dreptul la cazare gratuită în internatele școlare, alocație de hrană, dreptul la rechizite,
îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale;

● posibilitatea de a se angaja fără avizul prevăzut de OG nr. 25/2014;

● prelungirea dreptului de ședere cu scopul de a munci în România;

● posibilitatea de a se angaja pe o perioadă de 12 luni (cu prelungire de 6 luni) și în
lipsa documentelor doveditoare de competențe profesionale, în baza unei declarații
pe propria răspundere;

● posibilitatea de a beneficia de asigurare de șomaj și măsuri de sprijin pentru
angajare.

Aceste măsuri au fost publicate în Monitorul Oficial al României în data de 8 martie 2022,
însă, având în vedere cei peste 78 de mii de cetățeni Ucraineni care se aflau tot atunci pe
teritoriul țării noastre, este necesară implementarea tuturor acestor proceduri în cel mai
scurt timp cu putință.

Inițiative legislative
În data de 3 martie 2022, la Senat a fost înregistrată propunerea legislativă nr. B108/2022
pentru modificarea și completarea art. 803 din Legea nr. 96/2005 privind reforma în
domeniul sănătăţii (de fapt, este vorba despre Legea nr. 95/2006, fiind o eroare materială
de redactare în textul inițiativei), care ar oferi posibilitatea furnizorilor de medicamente en-
gross să ofere produse și cauzelor umanitare, implicit să contribuie la stingerea crizei de
medicamente antemenționată.

În data de 1 martie 2022, a intrat în dezbaterea senatului propunerea legislativă nr.
B98/2002 pentru completarea unor acte normative cu privire la regimul străinilor în
România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României. Aceasta ar introduce
posibilitatea obținerii vizei de lungă ședere, fără prezentarea copiei avizului de angajare,
străinilor care cunosc limba română, pe o perioadă de maximum 9 luni din an. Pentru
cetățenii veniți din Ucraina, această viză ar putea fi obținută și online, fără prezentarea
dovezii mijloacelor de întreținere. Dacă angajatorul achită o taxă de 500 de euro, avizul de
angajare/detașare ar fi emis în regim de urgență, în maximum 10 zile. De asemenea,

https://www.senat.ro/legis/PDF/2022/22b108FG.pdf
https://www.senat.ro/legis/PDF/2022/22b108FG.pdf
https://www.senat.ro/legis/PDF/2022/22b108FG.pdf
https://www.senat.ro/legis/PDF/2022/22b098FG.PDF
https://www.senat.ro/legis/PDF/2022/22b098FG.PDF
https://www.senat.ro/legis/PDF/2022/22b098FG.PDF


12

cetățenii ucraineni ar fi scutiți de taxele aferente eliberării actelor care să permită
șederea în România.

Propunerea aceasta reprezintă, din punctul nostru de vedere, un valoros sprijin pentru
persoanele venite din Ucraina, simplificând enorm procedurile birocratice și scutindu-le
de plata unor taxe deloc de neglijat în acest context excepțional, care altfel nu le-ar
permite angajarea decât celor cu resurse financiare și logistice deja satisfăcătoare.

În data de 1 martie 2022, a fost înregistrată la Senat propunerea legislativă nr. B97/2022
privind protecţia socială a persoanelor din Ucraina care solicită protecţia statului
român, care prevede ca pe perioada și cu 90 de zile după încheierea conflictului armat din
Ucraina, cetățenii ucraineni care au solicitat orice formă de protecție prevăzută de Legea
122/2006, după 7 zile de la depunerea cererii dacă nu au primit un răspuns în timpul fazei
administrative, aceștia au, atunci, dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă în
condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români.

De asemenea, angajatorii care, în perioada 15 martie - 15 iulie 2022 angajează pe perioadă
de minimum 6 luni, cu normă întreagă, cetăţeni din Ucraina care se încadrează în condițiile
anterioare, primesc lunar, pe o perioadă de 6 luni, pentru fiecare persoană angajată din
această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. Dacă
angajatorii încetează, din proprie inițiativă, contractele de muncă ale acestor persoane mai
devreme de 6 luni de la angajare, aceștia sunt obligați să restituie toate fondurile primite.

Pe perioada conflictului armat din Ucraina, cetăţenii din Ucraina majori care solicită orice
formă de protecţie prevăzută de art. 22 din Legea 122/2006 ar beneficia de un ajutor de
1000 de lei pe lună, iar cei care îngrijesc copii ucraineni aflați în România ar beneficia de o
sumă de 500 de lei pe lună pentru fiecare copil.

Considerăm aceste măsuri esențiale pentru integrarea cetățenilor ucraineni pe piața
muncii și pentru scăderea reticenței angajatorilor de a-i angaja, dar și pentru sprijinirea
acelor persoane care nu reușesc să obțină un loc de muncă sau își doresc să ajute mai
mult, prin îngrijirea copiilor veniți din Ucraina.

Tot în data de 1 martie 2022, a fost înaintată Senatului spre dezbatere propunerea
legislativă B93/2022 „Voluntari pentru crize umanitare” privind stabilirea unor măsuri
de protecție socială a persoanelor care participă la activități de voluntariat pentru
crize umanitare și/sau dezastre. Această propunere ar oferi cadrul ca în respectivele
situații excepționale să se activeze un mecanism prin care voluntarilor implicați să li se
suspende temporar contractul individual de muncă, iar în perioada aceasta să beneficieze
de o indemnizație de 75% din salariu. Voluntariatul pentru crize umanitare și/sau dezastre se
desfășoară printr-un contract încheiat între voluntar și organizația prestatoare.

Aceasta este o măsură mai mult decât binevenită în contextul în care vor fi necesari din ce
în ce mai mulți voluntari care să se implice în gestionarea crizei persoanelor care vin din
Ucraina. Însă, este de menționat faptul că voluntarii și organizațiile neguvernamentale care
desfășoară activități în acest sens în prezent o fac fără să beneficieze de vreun sprijin
financiar din partea statului, motiv pentru care întâmpină des dificultăți în ceea ce
privește resursa umană. În consecință, propunem asigurarea unor costuri minime de
subzistență și persoanelor care desfășoară deja activități în cadrul organizațiilor
neguvernamentale implicate în ameliorarea crizei, astfel încât aceștia să-și poată
canaliza toate eforturile către acea cauză, fără să mai fie constrânși de necesitatea de a-și
asigura traiul prin alte mijloace.

Toate aceste inițiative legislative se află, începând cu data de 9 martie 2022, în procesul de
comunicare a punctului de vedere privind implicațiile financiare din partea Guvernului
și de emitere a fișei financiare, sarcini pentru care Guvernul României are la dispoziție

https://www.senat.ro/legis/lista.aspx#ListaDocumente
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx#ListaDocumente
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx#ListaDocumente
https://www.senat.ro/legis/PDF/2022/22b093FG.PDF
https://www.senat.ro/legis/PDF/2022/22b093FG.PDF
https://www.senat.ro/legis/PDF/2022/22b093FG.PDF
https://www.senat.ro/legis/PDF/2022/22b093FG.PDF
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până la 30 de zile pentru executare și transmitere28, deci, acestea ar putea fi transmise
până la data de 8 aprile 2022. Având în vedere contextul de criză în care ne aflăm și
importanța deosebită a adoptării actelor normative analizate anterior pentru
ameliorarea acestuia, pe care am reiterat-o și noi, contăm pe responsabilitatea
autorităților că vor trata cu celeritate aceste demersuri.

Demersuri ale societății civile
Organizațiile neguvernamentale de tineret se dovedesc a fi un pilon de bază în
acoperirea rapidă a acestor nevoi:

● Consiliul Tineretului din România, încă de la începutul acestei crize, conectează
organizațiile de tineret din țară și sprijină activitatea acestora în vederea
ajutorării cetățenilor ucraineni veniți în România: în data de 27 februarie am organizat
prima întâlnire în care am împărtășit bune practici în ameliorarea crizei umanitare
generate de conflictul armat din Ucraina, la care au participat peste 100 de
organizații neguvernamentale de tineret, iar de atunci menținem o comunicare
constantă cu acestea;

● Organizația Națională „Cercetașii României” (ONCR) este implicată de la începutul
crizei umanitare prin asigurarea de ghidaj și orientare la punctele de frontieră,
asigurarea transportului refugiaților spre cazări sau puncte de legătură cu alte
țări, asigurarea de cazări și mese în țară, colectarea de donații, asigurarea de
transporturi umanitare cu echipamente și medicamente în Ucraina și, de
asemenea, au elaborat un material cu sfaturi pentru liderii cercetași din țară
despre cum vorbim cu tinerii și copii despre război29;

● Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a centralizat
sprijinul pe care îl oferă universitățile pentru civilii din Ucraina30, fie că vorbim
de spații de cazare sau alte activități de sprijinire, a oferit sprijin studenților străini
care au ajuns în țara noastră prin redirecționarea lor către spații de cazare sau alte
instituții care îi pot sprijini, au semnalat solidaritatea de care trebuie să dea dovadă
mediul universitar românesc prin integrarea studenților refugiați din prima zi a
conflictului, ordin care a fost și aprobat pe 2 martie, prin care se oferă posibilitatea
înmatriculării studenților refugiați din Ucraina în învățământul superior românesc;

● Asociația MIÉRT s-a implicat alături de organizații membre/prietene în colectarea de
resurse indispensabile pentru civilii din Ucraina, în sprijinirea primirii
refugiaților la punctele de frontieră. De asemenea, au început să organizeze live
pe Facebook o serie de seminare despre situația conflictuală din Ucraina,
impactul acesteia și prezentare istorică a evenimentelor;

● Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș (FONTMM) se
implică și ei activ în ajutorarea ucrainenilor aflați la granițe și la doar o zi de la
declanșarea conflictului din Ucraina au dat startul creării unei comunități de ONG-uri
și voluntari ,,Coaliția ONG MM pentru Ucraina”31 care să ajute la granițe și au

28 https://www.senat.ro/legis/PDF/2022/22b108AV.pdf
29 ONCR, (Cum) să vorbim despre războiul din Ucraina, 02.03.2022
30 ANOSR, comunicare social media, 28.02.2022
31 G4Media, Interviu Mădălina Tamaș, 04.03.2022

https://scout.ro/blog/2022/03/02/cum-sa-vorbim-despre-razboiul-din-ucraina-ii/?fbclid=IwAR2LIHVOyhprQbAug7vQIZ_IWxdStLbZqmdVFIcgdsYTxIn0uySKvX06aJM
https://scout.ro/blog/2022/03/02/cum-sa-vorbim-despre-razboiul-din-ucraina-ii/?fbclid=IwAR2LIHVOyhprQbAug7vQIZ_IWxdStLbZqmdVFIcgdsYTxIn0uySKvX06aJM
https://www.senat.ro/legis/PDF/2022/22b108AV.pdf
https://scout.ro/blog/2022/03/02/cum-sa-vorbim-despre-razboiul-din-ucraina-ii/?fbclid=IwAR2LIHVOyhprQbAug7vQIZ_IWxdStLbZqmdVFIcgdsYTxIn0uySKvX06aJM
https://www.facebook.com/anosr.ro/posts/10158738748883105
https://www.g4media.ro/video-interviu-tanara-voluntara-in-vama-sighet-despre-fluxul-de-refugiati-nevoia-de-ajutor-nu-stiu-unde-merg-ce-vor-face-maine-povestea-care-a-impresionat-o.html
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centralizat modurile prin care oamenii pot contribui la ameliorarea situației, la
nivelul județului Maramureș32;

● Fundația Județeană pentru Tineret Suceava (FJTSV) a fost prezentă din prima zi în
sprijinirea civililor din Ucraina, atât prin colectarea de resurse din partea cetățenilor
români, transportarea de resurse către cetățenii din Ucraina, sprijinirea
cetățenilor din Ucraina care sunt acum în centre prin aprovizionarea cu cele
necesare, relaționarea cu civilii ajunși în Suceava, parteneriate internaționale și
implicarea voluntarilor la punctul de frontieră;

● Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași (FONTIS) și Federația
Tinerilor Basarabeni au creat o comunitate de 500 de voluntari care desfășoară
activități de traducere pentru persoanele venite din Ucraina în doar 4 zile de la
declanșarea războiului;

● FONTIS, în doar 4 zile de la invazia Rusiei asupra Ucrainei, au reușit să strângă, pe
lângă traducătorii voluntari antemenționați: 80 de locuri de cazare, 1.500 de lei
pentru nevoile acestor persoane și să mobilizeze comunitatea de tineri din Iași să
se implice activ ca voluntari la graniță sau să doneze anumite lucruri necesare33;

● Federația Tinerilor din Bacău (FTBC), , mobilizează zilnic voluntari care să ajute la
34 care să ajute la trierea donațiilor din punctul central de colectare, fiind într-o
continuă colaborare cu Comitetul pentru Situații de Urgență;

● Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) au pus la dispoziție o parte din Casa
de Tineret Timiș, pe care au transformat-o în centru de tranzit pentru persoanele
venite din Ucraina35, au mobilizat voluntari pentru gestionarea situației de le
nivelul județului Timiș și, alături de Fundația Națională pentru Tineret, cu sprijinul
Europe direct Timișoara, au creat un ghid de gestionare a centrelor de tranzit
destinate cetățenilor ucraineni36;

● Fundația Județeană pentru Tineret Botoșani (FJTBT) au amenajat un centru de
colectare a donațiilor la nivelul județului Botoșani și au pus la dispoziție un cont
bancar pentru donațiile în bani37; de asemenea, sunt implicați în sprijinirea
personalului centrelor de refugiați și la punctele de trecere ale frontierei;

● Fundația Județeană pentru Tineret Vâlcea (FJTVL) au amenajat două centre de
colectare în oraș și au distribuit resursele colectate direct către cetățenii din
Ucraina;

● Fundația Județeană pentru Tineret Tulcea au deschis un punct de colectare la
Casa Tineretului pentru a strânge resurse pentru persoanele care se refugiază în
România;

● Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța au deschis un
punct de colectare de donații care constau atât în resurse fizice (medicamente

32 FONTMM, comunicare social media, 28.02.2022
33 FONTIS, comunicare social media, 28.02.2022
34 FTBC, comunicare social media, 27.02.2022
35 FITT, comunicare social media, 05.03.2022
36 Fundația Națională pentru Tineret, Ghid de Gestionare a Centrelor de Tranzit, 07.03.2022
37 FJTBT, comunicare social media, 01.03.2022

https://www.facebook.com/fontmm/posts/4872623419487019
https://www.facebook.com/fontis.ro/photos/a.148943249025865/1021664015087113/
https://www.facebook.com/tineribacau/posts/3427038760768406
https://www.facebook.com/fitt.timisoara/posts/5309558249079044
https://fnt.fitt.ro/wp-content/uploads/2022/03/2.-Ghid-de-gestionare-a-centrelor-de-tranzit.pdf?fbclid=IwAR28Xp9nII_X0uSOoHJAF-qIyzUE_Gewr0Bp4gcTuNDtOU5_wjGm_l-LuNM
https://www.facebook.com/fjtbotosani/photos/a.143735263958437/471607411171219/
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haine, încălțăminte, alimente), cât și în resurse financiare pe care fie le-au trimis atât
la Vama Isaccea, cât și direct în spitalele din Ucraina;

● Toate cele 21 de organizații membre CTR sunt implicate în aceste eforturi, într-o
anumită măsură, fie independent, fie făcând parte dintr-o coaliție locală cu alte
ONGT-uri sau/și cu autoritățile locale, iar societatea civilă, în general, s-a coagulat,
prin eforturi independente, pentru această cauză umanitară, într-un mod cum
rar am mai observat în istoria României.

Pe lângă organizațiile neguvernamentale și mediul privat s-a mobilizat rapid pentru
sprijinirea cetățenilor din Ucraina care și-au părăsit țara: platforma Jobs for Ukraine,
dezvoltată de Jobful, cu sprijinul InnovX-BCR, a fost dezvoltată și lansată în doar câteva zile,
iar, la data de 9 martie 2022 a atras deja peste 400 de angajatori, dornici să primească în
echipa lor cetățeni ucraineni.

În același timp, Guvernul României a avut nevoie de 2 zile ca să lanseze un formular
Google, unde să fie centralizate tot inițiativele societății civile38.

Sănătatea mintală a tinerilor
Un act de cruzime și teroare precum un război, mai ales într-un context contemporan când
majoritatea oamenilor ar crede că izbucnirea unuia este imposibilă, are efecte devastatoare
nu numai asupra planului fizic al omului sau al infrastructurii construcțiilor afectate în proces,
ci și în ceea ce privește sănătatea mintală, mai ales a tinerilor. Aceste traume nu se
vindecă precum o rană fizică, ci necesită de cele mai multe ori ani pentru a nu ne mai
influența viețile.

În ciuda acestor aspecte, momentan, statul român nu a luat și nu pare să aibă în plan să
ia vreo măsură în acest domeniu pentru sprijinirea cetățenilor ucraineni, inclusiv a
tinerilor veniți din Ucraina, care sunt nevoiți să treacă printr-o catastrofă în loc să se bucure
de cei mai frumoși ani ai vieții.

Și de această dată, ONG-urile s-au mobilizat mai rapid, iar câteva deja oferă cetățenilor
ucraineni veniți în România consultanță psihologică gratuită39.

2. Nevoile de securitate - nevoile de supraviețuire și protecție în fața unor
situații haotice, precum: conflicte, războaie, dezastre naturale și sociale etc.

Potrivit recentelor modificări legislative, persoanele din Ucraina, venite în România din cauza
conflictului, sunt exceptate de la măsura carantinării (în cazul neprezentării certificatului
verde sau unui test Covid-19) și pot pătrunde pe teritoriul țării noastre și în lipsa
documentelor de călătorie/identitate, cu anumite condiții. De asemenea, refugiații nu pot fi
expulzați din țară, decât în cazuri de forță majoră.

Integritatea umană - în pericol
Odată cu conflictul din Ucraina și apariția migranților din Ucraina la granițele României,
rețelele de trafic de persoane și exploatare sexuală au început să-și facă simțită
prezența. Majoritatea refugiaților fiind femei și copii, aflați într-o situație mai mult decât

38 G4Media, O platformă de coordonare a iniţiativelor de sprijin pentru refugiaţii din Ucraina poate fi
accesată de pe site-ul Guvernului României, 26.02.2022
39 https://www.gandul.ro/razboi-in-ucraina/refugiatii-ucraineni-primesc-consiliere-psihologica-gratuita-
19759046

https://jobs4ukr.com/jobs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyirIDJ2dD-SMm8wPLRxLTdagDQoCxVY-QBn1uE2t7GUZnjQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyirIDJ2dD-SMm8wPLRxLTdagDQoCxVY-QBn1uE2t7GUZnjQ/viewform
https://www.g4media.ro/o-platforma-de-coordonare-a-initiativelor-de-sprijin-pentru-refugiatii-din-ucraina-poate-fi-accesata-de-pe-site-ul-guvernului-romaniei.html
https://www.g4media.ro/o-platforma-de-coordonare-a-initiativelor-de-sprijin-pentru-refugiatii-din-ucraina-poate-fi-accesata-de-pe-site-ul-guvernului-romaniei.html
https://www.gandul.ro/razboi-in-ucraina/refugiatii-ucraineni-primesc-consiliere-psihologica-gratuita-19759046
https://www.gandul.ro/razboi-in-ucraina/refugiatii-ucraineni-primesc-consiliere-psihologica-gratuita-19759046
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vulnerabilă, prezintă un risc crescut de a deveni victime. Printre principalele metode folosite
de aceștia se numără inducerea în eroare pentru oferirea unor servicii gratuite de cazare
sau transport, promisiunea unui fals loc de muncă în alt oraș sau alt stat membru UE,
solicitarea unor servicii în schimbul unui pretins ajutor în vederea reîntregirii familiale. ONG-
urile au atras atenția asupra acestui fapt și recomandă înregistrarea și verificarea cazărilor
de către autorități, precauție din partea potențialelor victime atunci când vine vorba de
asocierea cu necunoscuții și contactarea ONG-urilor recunoscute sau a autorităților locale
pentru asigurarea de cazare sau transport.

În lupta contra exploatării sexuale se remarcă spiritul civic prezent în cadrul a numeroase
organizații care au ca scop acordarea de ajutor victimelor exploatării, într-un mod cât mai
simplu și mai sigur. Implicarea este cu atât mai necesară în țări precum România, unde se
înregistrează cele mai multe victime exploatate din Europa.

Potrivit unui comunicat al Rețelei de ONG-uri împotriva Traficului de Persoane (RoTIP)40,
grupurile de criminalitate organizată româno-ucrainene au început să se activeze în zonele
de graniță, tot mai multe persoane aflându-se în pericol. În data de 26 februarie 2022 au
fost semnalate primele informații despre posibilitatea unei recrutări la frontiera
județului Galați.

3. Nevoia de apartenență socială - nevoia de integrare într-o comunitate și de
conectare cu alți oameni

De la acest nivel al nevoilor, situația începe să devină din ce în ce mai gri pentru tinerii
ucraineni aflați în România. Pentru a se putea integra într-o comunitate, este necesar ca
aceștia să aibă un context propice care să faciliteze acest lucru și, nu în ultimul rând, să
împărtășească anumite caracteristici și valori comune cu actualii membri ai respectivei
comunități. Din acest punct de vedere, problemele cu care se confruntă tinerii veniți din
Ucraina sunt:

● Nu vorbesc aceeași limbă
Majoritatea covârșitoare a tinerilor ucraineni nu cunosc limba română, iar România
este recunoscută pentru faptul că se află printre țările europene unde o bună parte
din populație nu cunoaște nici măcar o limbă străină, așadar, comunicarea este
foarte dificilă;

● Nu cunosc obiceiurile locale
Este indiscutabil faptul că fiecare țară, chiar regiune a țării, are o serie de obiceiuri,
uzanțe, cutume etc., care sunt agreate tacit de aproape toți membrii comunității, iar
aici nu facem referire la datinile și tradițiile specifice folclorului românesc, ci la
normele de conduită nescrise respectate de membrii societății. Este foarte
improbabil ca tinerii ucraineni să cunoască aceste reguli ale comunităților, iar asta îi
face vulnerabili și expuși riscului de excluziune socială, de respingere din
partea comunităților locale.

Totodată, este necesară sporirea toleranței cetățenilor români față de culturile
străine și desfășurarea cu maximă precauție a întregului proces de introducere a
ucrainenilor în obiceiurile locale, pentru a nu transforma această familiarizare într-
o știrbire a identității lor;

40 RoTIP, comunicat de presă, 27.02.2022

https://www.ecler.org/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-27%20-%20Comunicat%20RoTIP%20Situatie%20Ucraina.pdf
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● Românii nu sunt prea toleranți cu oamenii „diferiți”
Din păcate, poporul nostru este binecunoscut pentru toleranța scăzută la minorități
(fie că sunt naționale, culturale, etnice, sexuale etc.), atât istoria, cât și statisticile,
confirmând acest adevăr dureros. Cel mai recent raport asupra României al Comisiei
Europene împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI)41 revelează faptul că discursul
de incitare la ură, rasist, împotriva minorităților și intolerant rămâne o
problemă foarte răspândită, atât în spațiul public, cât și în mediul online, iar
legislația din România încă nu este una corespunzătoare, pentru a preveni și
sancționa toate aceste practici. Inclusiv autoritățile care ar trebui să combată
astfel de conduite fac, uneori, parte din categoria agresorilor, în acest sens
neexistând încă niciun organism care să ia măsuri împotriva abuzurilor poliției.

Totuși, mobilizarea unui număr mare de oameni pentru ajutorarea acestor persoane
aflate în nevoie ne face să fim puțin mai optimiști, însă discursul instigator la ură și
discriminare nu a întârziat să apară, din ce în ce mai multe voci proclamând în spațiul
public că nu ar trebui să ajutăm un stat aflat în nevoie pentru că avem și noi
problemele noastre și alte pretexte nefondate, deci trebuie să fim pregătiți pentru
gestionarea unor cazuri de discriminare și respingere socială a ucrainenilor, din
partea unor cetățeni români;

● Nu-și cunosc obligațiile juridice
Legea penală română se aplică tuturor infracțiunilor săvârșite pe teritoriul României,
inclusiv de către un cetățean străin. Astfel, aceștia riscă să se regăsească în litigii,
lucru care le va afecta în mod negativ reputația și respectul comunității;

● Nu au contexte de socializare cu tinerii români, care să nu fie conectate
cu situația tragică prin care trec
La momentul actual, după informațiile noastre, unicele interacțiuni pe care tinerii
ucraineni le au cu tinerii români sunt legate de stingerea unor nevoi de interes
imediat, generate de conflictul din Ucraina, iar în fluxul enorm de oameni care vin în
România, aceștia nu mai au ocazia să-și petreacă timpul și relaxându-se, cu activități
care să le distragă atenția de la traume măcar temporar.

Trecuți peste acest punct, în centrele de cazare supraaglomerate și slab dotate,
numărul scăzut al centrelor de tineret, voluntarii umanitari care încearcă să ajute cât
mai mulți oameni într-un timp cât mai scurt și sprijinul statal deficitar pentru ONGT-uri
și lucrători de tineret, în vederea desfășurării acestor activități, este foarte puțin
probabil ca tinerii ucraineni să aibă parte de niște interacțiuni autentice și de
calitate, deci să se integreze într-o comunitate;

4. Nevoia de stimă de sine
Odată ce oamenii ating saturația nevoilor anterioare, de obicei, vor simți nevoia de
afirmare în societate, care include și hrănirea orgoliului personal;

5. Nevoia de dezvoltare
Reflectă dorința oamenilor de a-și descoperi și dezvolta atuurile care-i fac unici în
societate.

41 ECRI, RAPORTUL ECRI PRIVIND ROMÂNIA (al cincilea ciclu de monitorizare), 2019

https://rm.coe.int/fifth-report-on-romania-romanian-translation-/168094c9e7
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Ulterior, au mai fost adăugate două niveluri de nevoi: nevoia de cunoaștere și nevoia de
admirare a esteticului.42 Însă, cum putem vorbi despre satisfacerea nevoilor din
ultimele 4 niveluri atunci când persoanele care vin din Ucraina se confruntă cu toate
situațiile expuse anterior, iar societatea civilă, în ciuda resurselor limitate, pare să fie,
încă o dată, un suplinitor al statului, iar colaborarea este șubrezită de un management
mediocru al situației, din partea autorităților?

Uniunea Europeană și-a exprimat solidaritatea față de situația cetățenilor ucraineni și prin
emiterea Deciziei 2022/38243, prin care se face apel către statele membre să ofere
protecție temporară persoanelor venite din Ucraina din pricina conflictului armat, cu
posibilitatea aplicării aceluiași tratament și în cazul altor străini și apatrizi aflați pe teritoriul
unui stat membru UE. Această protecție temporară constă într-o serie de drepturi esențiale,
printre care se numără:

● dreptul de ședere;

● accesul la piața forței de muncă și la locuințe;

● asistența medicală;

● accesul la educație pentru copii.

Cum au fost afectate ONG-urile de această criză?

Implicarea mediului neguvernamental în gestionarea crizei persoanelor venite de Ucraina a
fost centrată pe: dialog cu ceilalți membri ai societății civile și cu autoritățile, pentru o mai
bună canalizare a resurselor; atragerea de fonduri în timp record, pentru acoperirea
nevoilor cetățenilor ucraineni; înfruntarea situațiilor potențial riscante, pentru binele
persoanelor care se doreau a fi ajutate (colegii noștri au organizat inclusiv niște transporturi
de donații în interiorul Ucrainei); sensibilizarea și motivarea oamenilor să se implice, prin
puterea exemplului lor (aceștia și-au promovat activitățile în mediul online, cu scopul de a
încuraja cât mai multe persoane să ajute și au format și coordonat și diverse echipe de
voluntari umanitari).

Astfel, putem conchide că ONG-urile au exploatat resursele lor limitate la maximum,
însă, evident, acest lucru, nu poate fi trecut cu vederea, având anumite consecințe asupra
rezistenței interne a structurii în cauză: multe dintre ONG-uri și-au pus pe pauză orice
alte demersuri pe care le aveau în desfășurare și și-au orientat toate resursele către
stingerea crizei umanitare, lucru care, în mod evident, are consecințe nefavorabile în
plan intern pentru organizație.

42 Dr. E. O. Aruma, Dr. Melvins Enwuvesi Hanachor, Abraham Maslow’s Hierarchy Of Needs And
Assessment Of Needs In Community Development, European Centre for Research Training and
Development UK, 2017
43 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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0382&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0382&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0382&from=EN
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De asemenea, pe plan internațional, Consiliul Tineretului din România a convocat și
coordonat mai multe întâlniri ale grupului informal de Consilii ale Tineretului de la Marea
Neagră, unde am făcut schimb de bune practici cu colegii noștri din alte țări și am convenit
să facem un efort comun și să sprijinim Ucraina cu tot ce este necesar: de la resurse
materiale, până la advocacy pentru drepturile refugiaților din Ucraina. La aceste întâlniri ne-
au fost alături peste 20 de organizații de și pentru tineret din toată Europa, precum și
Forumul European de Tineret și Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei.

Într-un efort comun, concluziile acestor întâlniri stau la baza răspunsului mai multor
organizații de tineret la nivel European, prin crearea unui grup de răspuns rapid al
organizațiilor de tineret, inițiat de CTR alături de Consiliul Național al Tineretului din Ucraina,
Consiliul Federal al Tineretului din Germania și Young European Federalists (JEF). Grupul a
convocat recent o întâlnire pe tema gestionării crizei umanitare din Ucraina, unde consiliile
naționale de tineret vor dezvolta o serie de indicații și de resurse pe care să le folosească în
această nouă direcție a activității lor și vor avea ocazia să gestioneze împreună eforturile
umanitare și de advocacy

Din păcate, sprijinul statal nu a fost la fel de generos și de prompt precum cel între
membrii societății civile, singura acțiune de sprijin a statului în acest sens, până la
momentul actual, fiind crearea unui grup de comunicare dintre Guvern și mai multe
ONG-uri implicate în ameliorarea crizei, care a fost convocat în ședință de două ori până
acum, dar care nu pare să fi condus la niciun rezultat favorabil, în mod direct, pentru
cetățenii ucraineni sau în mod indirect, prin ajutarea ONG-urilor cu resurse astfel încât ele să
fie capabile să ajute mai mult.

Probleme întâmpinate de ONG-uri
Cu toate aceste eforturi, membrii noștri din teritoriu ne semnalează constant că necesarul
de medicamente și altele asemenea pentru cetățenii ucraineni veniți în România nu
este acoperit, iar celelalte tipuri de donații (spre exemplu alimentele) sunt în surplus și
riscă să se irosească. Acest lucru indică nevoia unei coordonări mai bune, atât între stat
și societate civilă, cât și în interiorul societății civile, pentru a avea un dozaj mai bun al
resurselor pe perioada întregii crize.

Tot organizațiile noastre locale ne-au împărtășit temerea că dacă acum există, în general,
un număr suficient de voluntari care să ajute la granițe, acesta începe să scadă ușor, dar
constant, iar, în momentul în care în țara noastră vor veni acele persoane care au
nevoie și mai mare de sprijin, este posibil ca oamenii să-și piardă posibilitatea,
energia și motivația și să nu mai fie capabili să se implice, din cauza unor factori precum:

● Resursele limitate de la nivelul organizațiilor neguvernamentale, care se
canalizează, în principal, doar către ajutorarea ucrainenilor și nu și către întreținerea
oamenilor care își lasă deoparte activitățile personale pentru a face voluntariat,
așadar, acestea sunt expuse unui risc foarte mare de a se confrunta cu dificultăți
financiare;

● Epuizarea fizică și emoțională, din cauza volumului mare de muncă care nu este
repartizat întotdeauna în mod adecvat și, nu în ultimul rând, din cauza contextului
deprimant în care se regăsesc;

● În anumite intervale orare mai convenabile (pe timp de zi și în condiții meteorologice
favorabile), există, uneori, excesiv de mulți voluntari implicați, iar, în restul timpului,
rămân doar câteva persoane sau chiar niciuna.

Având în vedere cele expuse anterior, reiterăm importanța amplificării sprijinului financiar
pentru ONG-uri, venit, în primul rând, din partea statului român.
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Este importantă conștientizarea cât mai rapidă a rolului esențial al ONG-urilor de
tineret și lucrătorilor de tineret în stingerea acestei întregi situații: acestea sunt
persoanele care au capacitatea să-i înțeleagă cel mai bine și să se conecteze cel mai bine
cu tinerii aflați în nevoie din Ucraina, deci, pentru binele superior al acestor comunități, este
necesar să le susținem activitatea, să le oferim cadrul necesar să și-o desfășoare și să
apreciem lucrul cu tinerii la adevărata lui valoare.

Cum rezolvăm toate aceste probleme?

Obiective pe termen scurt

1. Centralizarea nevoilor persoanelor care vin din Ucraina

La momentul actual, nu există nicio formă de centralizare/conștientizare a nevoilor
persoanelor care vin din Ucraina, astfel, acestea sunt încă necunoscute, deci nu vor fi
satisfăcute sau vor fi satisfăcute cu o întârziere nejustificată.

Într-adevăr, nevoile imediate ale acestor oameni sunt binecunoscute și, în teorie cel puțin,
există mijloacele prin care acestea să fie acoperite, însă pot exista și nevoi care vor apărea
pe parcursul șederii acestora în România, neprevăzute, care trebuie raportate și
centralizate pentru a fi rezolvate. Pentru acest tip de situații considerăm că este necesară
o mai bună monitorizare a întregului parcurs al acestor persoane în România, totodată să
existe și un mecanism prin care acestea să poată comunica atât cu autoritățile, cât și
cu ONG-urile, prin care să fie transmise nevoile și probleme cu care se confruntă.

Criza cu care ne confruntăm este o noutate din multe puncte de vedere, o situație cu care cu
ne-am mai confruntat până acum, așadar direcțiile de acțiune pentru ameliorarea acesteia,
mai ales în ceea ce privește condiția oamenilor care au venit pe teritoriul țării noastre, sunt
încă neclare. Pentru a înțelege problemele, nevoile specifice ale oamenilor și soluțiile pentru
acestea, este imperioasă desfășurarea unui dialog constant cu persoanele afectate în
mod direct de toată această criză.

Până nu se implementează un astfel de mecanism de raportare și dialog, toate nevoile, care
nu sunt unele generale sau imediate, pot fi doar speculații, iar nu o necesitate reală a
acelor oameni care se află într-o situație excepțională, pe care fiecare dintre ei o trăiește în
mod distinct.

2. Înregistrarea și monitorizarea traseului tuturor persoanelor
care vin din Ucraina

După cum am relatat, din păcate, abuzurile la adresa acestor persoane, aflate într-o postură
incredibil de vulnerabilă, și-au făcut deja apariția. Sub acoperirea unor intenții nobile, unele
persoane sau chiar rețele de trafic uman profită de starea de nevoie a oamenilor, de haosul
cu care aceștia sunt întâmpinați la granițele din România și de mijloacele de transport și
spațiile de cazare limitate și se oferă să asigure aceste servicii, dar, de fapt, au doar intenții
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maligne, care sunt extrem de dificil de detectat și combătut, în contextul în care
trasabilitatea persoanelor venite din Ucraina este una aproape inexistentă.

Multe dintre aceste situații pot fi prevenite printr-o simplă și firească înregistrare și
monitorizare a ucrainenilor care pătrund pe teritoriul României. În acest sens, în
momentul în care oamenii ajung în România, chiar și în lipsa actelor de identificare, ar trebui
să le fie centralizate numele și alte caracteristici distinctive și, mai ales, când aceștia sunt
preluați spre a fi transportați și cazați de către persoane fizice, nu de către autorități ale
statului sau ONG-uri recunoscute pentru sprijinul umanitar pe care îl oferă. Este nevoie ca
atât datele de identificare (și contact, dacă sunt disponibile) ale persoanei preluate, cât și
datele de identificare și contact ale persoanei care o preia, să fie colectate și înregistrate,
pentru a avea posibilitatea de a efectua verificări ulterioare care să prevină și/sau
combată situațiile de abuz la care migranții din Ucraina sunt extrem de predispuși.

Există unele exemple de bună practică din acest punct de vedere, însă, în mod foarte
dezamăgitor și alarmant, aceasta nu reprezintă o practică obligatorie la nivelul tuturor
punctelor de frontieră, deși, precum am mai menționat, am crede că este o procedură
firească, a cărei necesitate este recunoscută de toate autoritățile, nu numai în situația de
față, ci în orice alte contexte similare.

3. Acoperirea nevoilor de bază ale persoanelor care vin din
Ucraina

După cum am observat, chiar dacă, din fericire, cadrul legislativ începe să fie modelat în
funcție de necesitățile prezentului context, în realitate, o bună parte dintre nevoile de bază,
cele elementare, care să asigure existența unui om, încă nu sunt acoperite, în integralitate,
pentru persoanele care vin din Ucraina:

● încă nu există îndeajuns de multe mijloace de transport, care să asigure trecerea
în siguranță a ucrainenilor, de la punctele de graniță la spațiile de cazare sau de prim
ajutor;

● spațiile de cazare sunt insuficiente și dispun de condiții de ședere greu de
îndurat;

● nu sunt disponibile îndeajuns de multe medicamente pentru nevoile oamenilor
veniți din Ucraina;

● persoanele venite din Ucraina nu beneficiază de aproape niciun fel de sprijin
psihologic; cele foarte puține inițiative în acest sens vin tot din partea societății civile;

● chiar dacă în teorie, toate aceste necesități sunt reglementate ca fiind suportate de
stat, nu pentru toate actele normative prezentate anterior au fost realizate toate
procedurile de punere în aplicare, așadar va mai dura o perioadă până când acele
prevederi se vor putea reflecta în practică;

● precum ne transmit membrii noștri din teritoriu, autoritățile cu atribuții în acest
domeniu, de acțiune în caz de situații de urgență, apelează tot la ajutorul ONG-
urilor pentru a-și suplini activitatea deficitară și/sau întârziată;

● ucrainenii veniți în România sunt foarte expuși abuzurilor, inclusiv traficului uman, din
cauza trasabilității reduse/inexistente a traseului acestora.
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Cum o arată și ierarhia nevoilor dezvoltată de Maslow, pentru a putea visa la idealuri
superioare, de tipul integrării în educație, pe piața muncii sociale, respectului de sine etc.,
lucruri care pentru omul obișnuit sunt o normalitate, este necesar să acoperim în primul
rând aceste nevoi de bază, de subzistență. Un om nu poate trăi armonios nici fără aceste
nevoi superioare ierarhic, așadar este necesar să se ia acțiuni cât mai rapid, pentru a
combate toate aceste anomalii.

Societatea civilă și mediul privat au încercat și încearcă în continuare să asigure toate
aceste nevoi, însă fără acțiunea susținută și un parteneriat funcțional cu statul, această criză
nu va putea fi gestionată niciodată într-un mod adecvat.

4. Consolidarea colaborării dintre autoritățile statului și
societatea civilă

Chiar dacă se poate spune că această criză a adus cei doi actori menționați așa de aproape
cum de foarte puține ori s-a întâmplat, pașii care au fost urmați în această direcție încă nu
sunt suficienți. Este util un grup de comunicare între autorități și ONG-uri, dar o simplă
consultare și niște discuții, a căror finalitate nu se regăsește ulterior și în viața reală,
nu îmbunătățesc situația în care ne aflăm.

De asemenea, colaborarea cu societatea civilă și mediul privat nu ar trebui să fie
privită de autorități drept o delegare a acelor sarcini pe care nimeni nu vrea să le
înfăptuiască, ci drept un sprijin prețios în a identifica nevoile concrete direct de la
persoanele cele mai apropiate de oamenii ucraineni aflați în nevoie și în a ajunge la
aceștia în cel mai adecvat mod, cel informal, pe care doar ONG-urile și mediul privat pot
să și-l însușească.

ONG-urile au resurse foarte limitate și care, de multe ori, nu sunt constante, iar statul are
posibilitatea să acceseze resurse cu cea mai mare facilitate dintre toate persoanele
implicate, dar în lipsa unui dialog cu societatea civilă este posibil ca acele resurse să nu fie
administrate în cele mai potrivite moduri, așadar, comunicarea dintre cele două este mai
mult decât esențială.

5. Adaptarea cadrului legislativ la situația curentă

Precum am prezentat, legislația a început deja să evolueze într-o direcție favorabilă, însă
este necesar ca toate aceste măsuri să nu fie numai reglementate, ci și puse în
aplicare și monitorizate. Încă există o mulțime de inițiative legislative benefice a căror
procedură de adoptare nu pare să fie una prea accelerată, iar, în ceea ce privește noile
acte normative intrate în vigoare, pentru multe dintre acestea încă nu au fost emise nici
măcar normele de punere în aplicare, deci majoritatea acelor facilități se regăsesc,
momentan, doar la nivel teoretic.

În cazuri excepționale este necesară o mobilizare mai rapidă, iar acest lucru trebuie să se
reflecte mai ales în cadrul normativ care să permită desfășurarea de acțiuni concrete din
partea statului, care are toată competența, responsabilitatea și resursele să facă acest lucru.
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6. Consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de
tineret de a contribui la gestionarea acestei crize umanitare, în
special a celor care gestionează fluxul de oameni care vin din
Ucraina, la granițele României

Organizațiile neguvernamentale de tineret sunt esențiale pentru ameliorarea acestei crize
din două puncte de vedere principale: lucru cu tinerii și sprijin umanitar.

Chiar dacă încă nu există date oficiale cu privire la vârsta persoanelor care vin din Ucraina,
putem afirma că o bună parte dintre acestea sunt tinere. În consecință, nu există
structuri și/sau persoane mai competente să se implice în integrarea acestora în
comunitățile locale decât lucrătorii de tineret, organizațiile neguvernamentale de
tineret (ONGT), care au o vastă expertiză în lucrul cu tinerii.

Precum au demonstrat până acum, tinerii s-au implicat și se implică în continuare activ în
oferirea de sprijin umanitar pentru acești oameni, însă cel mai valoros sprijin pe care ONGT-
urile și lucrătorii de tineret îl pot oferi este indiscutabil lucrul cu tinerii: diverse activități
care să sprijine integrarea socială, culturală, dezvoltarea personală, profesională și
să-i ajute pe acești tineri ucraineni să treacă măcar temporar peste toate aceste
traume prin care sunt nevoiți să treacă de la vârste atât de fragede, în momentul în
care se află în plină dezvoltare ca indivizi.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, trebuie ca ONGT-urilor și lucrătorilor de tineret să le
fie oferite mijloacele logistice prin care să poată lucra cu acei tineri:

● spații de desfășurare a activităților (cum ar fi centrele de tineret, fixe sau
mobile/temporare);

● resursele financiare prin care să desfășoare toate aceste activități (toate
acestea vor trebui, evident, regândite pentru nevoile tinerilor ucraineni, așadar, vor
necesita o nouă alocare de resurse);

● resursele financiare care să permită anumitor persoane-cheie din tot acest
proces să se dedice în integralitate acestei situații, care cel mai probabil va fi una
de lungă durată.

O altă componentă unde ONGT-urile au dat dovadă de solidaritate este cea umanitară, de
sprijin oferit persoanelor care vin din Ucraina, inclusiv la granițe, iar cea din urmă intervenție
este cu atât mai importantă, deoarece aceste persoane au experiența necesară să știe
care este cea mai potrivită abordare în cazul oamenilor care vin din Ucraina și, probabil, sunt
foarte derutați și șocați de tot ce li s-a întâmplat.

Însă, sustenabilitatea acestor persoane care să-și ofere ajutorul la granițe lasă de dorit,
din considerentele pe care le-am tratat anterior, deci este nevoie să se găsească soluții
pentru a asigura mijloacele prin care acestea să se poată implica fără a fi constrânse de
trebuințele cotidiene. Un prim pas în această direcție este acoperirea costurilor de
subzistență cel puțin în cazul coordonatorilor de voluntari de la granițe, ei
reprezentând cel mai important factor prin care acest ajutor umanitar poate fi gestionat
eficient și fără producerea de haos.
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Obiective pe termen mediu

7. Integrarea tinerilor ucraineni în sistemul de învățământ
românesc

Este clar că acest conflict nu se va încheia foarte curând și este indiscutabil că efectele lui
se vor resimți poate chiar și peste ani buni de la finalizare. Tinerii veniți din Ucraina care
erau înscriși în sistemul de învățământ din țara lor, fie el preuniversitar sau universitar au
fost privați de educație, iar lucrul acesta va avea niște efecte nefaste inclusiv pe termen
lung asupra dezvoltării lor.

În consecință, din postura României de țară europeană care găzduiește în prezent zeci de
mii de ucraineni (iar acest număr se va ridica probabil la sute de mii, în viitorul apropiat),
este important să facem cât mai rapid această integrare în sistemul de educație și să
asigurăm toate mijloacele pentru ca acești tineri să beneficieze de un act educațional
de calitate și, mai ales, incluziv, care să suplinească, cel puțin temporar și în cea mai
mare măsură posibilă, absența educației de care beneficiau în Ucraina.

Din fericire, datorită eforturilor reprezentanților elevilor și studenților, procedurile pentru
integrarea tinerilor în sistemul de învățământ au fost aprobate, totuși, deja au fost
semnalate cazuri în care acestea nu sunt respectate, iar tinerilor ucraineni li se încalcă
acest drept. Deci, asemenea oricărei politici publice, este necesară o atentă monitorizare a
aplicării tuturor acestor măsuri în teritoriu și identificarea și soluționarea eventualelor
nereguli, cu atât mai mult acum când universitățile, spre exemplu, se bucură de o oarecare
libertate de decizie în ceea ce privește criteriile de înregistrare a studenților ucraineni, fapt
care îi face pe aceștia foarte predispuși la unele decizii subiective și injuste.

De asemenea, după finalizarea procedurilor de înmatriculare, vor fi necesare noi măsuri de
integrare a tinerilor ucraineni în comunitățile locale de elevi și studenți, centrate mai
ales pe prevenirea și combaterea discriminării, și facilitarea unor cursuri incluzive,
echitabile și adaptate nevoilor acestora.

8. Integrarea tinerilor ucraineni pe piața muncii din România

În ciuda faptului că, pentru mulți dintre migranții ucraineni care au pătruns pe teritoriul
României până acum, aceasta s-a dovedit a fi doar o țară de tranzit, o bună parte dintre
aceștia vor decide să și rămână în țara noastră, cel puțin temporar, iar numărul acestor
persoane va continua să crească, mai ales când se va intensifica fluxul de oameni care nu
dispun de mijloacele necesare să se deplaseze pe teritoriul altui stat. Măsurile de suport
care, teoretic, sunt acordate de către statul român în prezent au scopul de a asigura doar
subzistența, nicidecum un trai decent pe care cu toții și l-ar dori, astfel, inserția acestora
pe piața muncii din România ar trebui să se întâmple cât mai rapid.

În acest sens, au fost deja aprobate sau se află în curs de aprobare diverse măsuri de sprijin,
însă este necesară o atentă monitorizare a aplicării acestora și, nu în ultimul rând,
garantarea caracterului incluziv al întregului proces: tinerii ucraineni se confruntă, pe
lângă cu problemele specifice acestei grupe de vârstă referitoare la integrarea în câmpul
muncii, cu bariera de limbă, lacune culturale privitoare la specificul activităților din România,
prejudecățile angajatorilor și societății, în general, și altele.



25

Lucrurile acestea îngreunează tot parcursul tinerilor spre integrare, de aceea trebuie să le
eradicăm, pentru a evita crearea unei generații de tineri cu dificultăți majore în a fi
independenți și a se întreține singuri, inclusiv după finalizarea conflictului și efectelor
acestuia: tinerii sunt la vârsta la care își formează cele mai multe competențe și
deprinderi de viață, astfel, dacă acum pornesc cu toate aceste deficiențe, ele vor fi
mult mai greu de remediat în viitor.

9. Integrarea socială și culturală a tinerilor ucraineni în
comunitățile locale din România

În cele mai multe cazuri, tinerii care vin din România s-au despărțit, fără voia lor, de niște
persoane dragi lor, esențiale pentru bunăstarea lor psihică și emoțională: de la părinți, până
la prieteni și colegi. În consecință, pe lângă stresul și deprimarea cauzate de situația critică
în care se află după război, aceștia sunt nevoiți să mai suporte și acest tip de pierderi.

Cum am mai menționat, conflictul este foarte imprevizibil, încă nu se poate estima când se
va finaliza, când se vor putea întoarce tinerii în Ucraina, dacă își doresc, iar, dacă se întorc,
dacă se vor reîntâlni cu toate aceste persoane, deci, pe lângă integrarea în sistemul de
învățământ, pe piața muncii, pe scurt satisfacerea nevoilor umane de bază, ar trebui ca
atenția să fie îndreptată și către acest aspect cheie al vieții fiecărui om: sănătatea
psiho-emoțională, care implică și crearea unui sentiment de apartenență la o
comunitate.

Un rol principal în tot acest proces ar trebui să-l aibă ONGT-urile și lucrătorii de
tineret, care, cu ajutorul expertizei lor în domeniul tineretului și cu resursele logistice
corespunzătoare, pot derula diverse activități care să faciliteze o interacțiune productivă și
benefică între tinerii ucraineni și cei din comunitățile locale din România. Toate aceste
demersuri vor contribui nu numai la integrarea acestora în comunități, ci și la dezvoltarea lor
personală și profesională și la ameliorarea traumelor cauzate de conflictul armat la care au
fost nevoiți să asiste.

10. Monitorizarea și evaluarea implementării tuturor
politicilor publice adoptate cu scopul ameliorării acestei crize
umanitare

După cum am analizat anterior, au fost adoptate sau se află în curs de adoptare o serie
numeroasă de măsuri de sprijin pentru persoanele venite din Ucraina, care, într-adevăr, sunt
benefice și necesare, însă, pentru a produce efecte pozitive reale, trebuie obligatoriu să
fie și monitorizate și adaptate constant în funcție de noile nevoi și probleme care se
ivesc.

Un rol foarte important în acest proces de monitorizare și raportare îl are, evident, societatea
civilă, care se implică în mod constant în gestionarea acestei crize umanitare și lucrează
nemijlocit cu ucrainenii veniți în România. Însă, pentru ca aceste opinii să producă și
efectele dorite, în interesul direct al persoanelor vizate, trebuie ca ele să fie și percepute și
luate în considerare de autoritățile competente să implementeze aceste politici.
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Dată fiind noutatea majorității situațiilor cu care ne confruntăm este foarte puțin probabil ca
soluțiile identificate inițial să fie și cele mai eficiente, în consecință ele trebuie adaptate
constant, în funcție de efectele pe care le produc, efecte care ar trebui să fie
monitorizate, evaluate și raportate atât de autorități, cât, mai ales de societatea civilă,
implicit de persoanele vizate de toate aceste măsuri.

Obiective pe termen lung

11. Creșterea capacității și vitezei de reacție a statului
român în gestionarea de astfel de crize, în parteneriat cu
societatea civilă și mediul privat

Precum am observat, societatea civilă a fost, și de data aceasta, prima care ia acțiune
pentru ameliorarea acestei crize umanitare cu care ne confruntăm. Inclusiv la momentul
actual, pentru o bună parte dintre măsurile de sprijin pentru ucrainenii veniți în România încă
nu au fost emise normele de punere în aplicare ale acestora, cu alte cuvinte, aceste măsuri
de sprijin au rămas la stadiul de teorie.

Organizațiile neguvernamentale, în ciuda resurselor limitate, au fost și sunt nevoite să
suplinească, pe alocuri, intervenția statală, din cauza acestei acțiuni tardive sau chiar
inacțiuni, în unele situații, în timp, ce, în mod ideal, aceste demersuri ar fi trebuit să se
sprijine și completeze reciproc.

Din această tragedie umanitară ar trebui să se desprindă două învățături principale:

● trebuie să fim pregătiți întotdeauna pentru situații de urgență, care necesită o
intervenție imediată;

● societatea civilă ar trebui să fie întotdeauna un partener egal la procesul de
guvernare.

12. Armonizarea acțiunilor din plan național cu cele din
plan internațional

La nivel internațional există deja mai multe documente suport care conțin direcții de
acțiune pentru gestionarea unor astfel de crize, însă, nu par să fie prea bine cunoscute
și/sau puse în aplicare de societatea românească.

La nivel european, a fost adoptat în Adunarea Generală a Forumului European de Tineret
un policy paper privind Agenda pentru Tineret, Pace și Securitate44 care recunoaște rolul
central pe care tinerii îl au în menținerea păcii și crearea unor societăți incluzive.

44 European Youth Forum (2020) ”Policy Paper - Youth, Peace and Security”
https://www.youthforum.org/news/policy-paper-youth-peace-security
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De asemenea, este evidențiată necesitatea includerii tinerilor și organizațiilor de tineret în
procesele decizionale ce țin de securitate și pace, pentru că investițiile în participarea
tinerilor vor încuraja tinerii să depună eforturi pentru o schimbare pozitivă în societate. În
răspunsul la situații de conflict, este necesară o abordare intersecțională a sectorului de
tineret, pentru a adresa în mod specific nevoile tinerilor din diverse pături socio-economice.

Concluzii

Colaborarea armonioasă și constructivă între stat și societate civilă s-a dovedit a fi,
încă o dată, cea mai importantă armă de care avem nevoie. Fără resurse din partea
statului, activitatea ONG-urilor este îngreunată de necesitatea de a urmări și gestiona
minuțios până la cel mai mic aspect, lucru care le determină să tergiverseze unele acțiuni
concrete și absolut necesare, iar statul, fără ideile, feedback-ul și implicarea directă a
societății civile în procesul de guvernare va crea un sistem paralel cu realitatea în care
trăiesc cetățenii.

În acest sens, Consiliul Tineretului din România îndeamnă atât organele statului, cât și
reprezentanții societății civile să-și unească forțele pentru a reuși să depășim o
situație cu care încă nu ne vine să credem că ne confruntăm în anul 2022: un război.

Cetățenii ucraineni, dar, mai ales, tinerii ucraineni care vor trăi prin și cu toate aceste traume
au nevoie să găsească în România o societate primitoare, coagulată și gata să ajute niște
victime colaterale ale unui act de cruzime pe care nimeni nu l-ar merita.

Noi, tinerii, suntem aici și am pus pe hârtie viziunea noastră, așa cum am făcut de fiecare
dată, în speranța unei finalități favorabile.


