
O R D O N A N ! E  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I
GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N ! "  D E  U R G E N ! "
privind aprobarea #i implementarea Programului na$ional de suport pentru copii, 

în contextul pandemiei de COVID-19 — „Din grij% pentru copii”
Având în vedere faptul c! pandemia de COVID-19 a afectat îndeosebi popula"iile vulnerabile, iar copiii au fost printre cei

care au resim"it din plin efectele imediate ale acesteia, prezentând, în acela#i timp, riscul de a fi afecta"i pe termen lung de izolare,
lipsa accesului la educa"ie formal!, lipsa sprijinului psihoemo"ional #i cre#terea inciden"ei violen"ei domestice #i online,

efectele pandemiei de COVID-19 asupra popula"iei generale a copiilor din România reprezint! realit!"i obiective #i
cuantificabile reliefate de cercet!rile sociale realizate la nivel na"ional pe parcursul anilor 2020 #i 2021, ultimele studii ar!tând
faptul c! 48% dintre copii #i p!rin"i s-au confruntat cu st!ri de anxietate, celelalte diagnostice, în ordinea frecven"ei, fiind agresivitate,
tulbur!ri emo"ionale, depresie, tulbur!ri alimentare sau de somn, abuz #i/sau neglijare, dependen"! de ecrane, fobii, (cyber)
bullying, tentative de suicid sau consum de substan"e, cazurile au inclus #i tulbur!ri de conversie somatic!, traumele experimentate
pe timpul pandemiei ajungând s! fie manifestate în simptome fizice, iar 64,4% dintre cei 8.700 de elevi care au participat la
o cercetare na"ional! au men"ionat c! au experimentat episoade depresive în ultimul an, 75% au identificat episoade de anxietate,
în timp ce doar 5,5% din elevi au beneficiat de asisten"! psihologic! din partea consilierului #colar, pe când 23% au avut nevoie,
dar nu au avut acces la acest serviciu.

În considerarea faptului c! efectele pandemiei de COVID-19 continu! s! se produc! asupra acestor categorii vulnerabile,
fapt care impune cu necesitate adoptarea, în regim de urgen"!, a unor m!suri cu caracter excep"ional în domeniul educa"iei,
în domeniul psihosocial #i al siguran"ei copiilor,

"inând cont de faptul c! abuzul sexual #i exploatarea copiilor sunt forme de criminalitate extrem de periculoase ce se pot
manifesta printre altele prin ademenirea copiilor în scopuri sexuale, pornografie infantil! prin internet, expunere involuntar! la
materiale cu con"inut sexual, turism sexual, recrutare în scopul exploat!rii sexuale, trafic de minori etc., precum #i faptul c! în
ultimii ani s-a constatat o cre#tere semnificativ! a cazurilor de exploatare sexual! a minorilor în mediul on-line. În anul 2020, în
contextul pandemiei de COVID-19, num!rul dosarelor penale primite de la unit!"ile de parchet privind infrac"iuni de pornografie
infantil! prin sisteme informatice a crescut cu 46% fa"! de valoarea înregistrat! în anul 2019, iar în primele 7 luni ale anului 2021
num!rul acestor dosare a dep!#it deja valoarea înregistrat! pe tot parcursul anului 2019. Dac! în anii 2014—2016 exista un num!r
sc!zut de rapoarte ale The National Center for Missing and Exploited Children, ce con"in sesiz!ri ale unor fapte de exploatare
sexual! a minorilor s!vâr#ite de c!tre persoane necunoscute, care au utilizat IP-uri de România, începând cu anul 2017, num!rul
acestor materiale per lucrare a crescut într-un ritm accelerat, ajungând ca o astfel de lucrare s! con"in! rapoarte de ordinul sutelor
#i miilor: în 2017: 503; în 2018: 2.500; în 2019: 8.000, în 2020: 5.712 #i în 2021: 9.543.

Întrucât victimele abuzurilor sunt expuse unor niveluri crescute de suferin"! ca rezultat al circula"iei continue la nivel global
pe internet a unor înregistr!ri vizuale a abuzurilor pe care le-au suferit,

"inând cont de faptul c! neluarea unor m!suri urgente, cu caracter excep"ional, de natur! s! creeze cadrul necesar pentru
furnizarea de suport psihoemo"ional copiilor, dar #i mecanismele de prevenire #i combatere a violen"ei #i abuzului împotriva copiilor
este de natur! s! produc! grave prejudicii cu efecte pe termen lung, uneori chiar iremediabile, deopotriv! asupra copiilor #i familiilor
acestora,

având în aten"ie faptul c! aceste elemente vizeaz! un interes public #i constituie o situa"ie extraordinar!, a c!rei
reglementare nu poate fi amânat!, ce impune adoptarea de m!suri imediate, pe calea ordonan"ei de urgen"!, având ca obiect
stabilirea mijloacelor #i procedurilor necesare pentru garantarea siguran"ei personale, sociale #i economice a popula"iei, precum
#i amenajarea legislativ! a unor m!suri suplimentare de protec"ie social! în contextul pandemiei de COVID-19,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu"ia României, republicat!,

Guvernul României adopt! prezenta ordonan"! de urgen"!.
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CAPITOLUL I

SEC!IUNEA 1

Dispozi!ii generale

Art. 1. — (1) În scopul asigur!rii cadrului optim de sprijin
pentru copii în contextul pandemiei de COVID-19 se aprob!
Programul na"ional de suport pentru copii — „Din grij! pentru
copii”, denumit în continuare Programul, cu o durat! de
implementare de 2 ani.

(2) M!surile de sprijin cuprinse în Program vizeaz!
asigurarea suportului psihoemo"ional pentru copii, precum #i
sporirea siguran"ei acestora.

SEC!IUNEA a 2-a
Defini!ii

Art. 2. — În sensul prezentei ordonan"e de urgen"!, prin
termenii de mai jos se în"elege:

a) copil — minorul cu vârsta cuprins! între 0 #i 18 ani;
b) specialist — persoane cu responsabilit!"i profesionale

în raport cu diferitele categorii de copii.

SEC!IUNEA a 3-a
Priorit"!ile #i structura Programului

Art. 3. — Priorit!"ile Programului sunt:
a) protejarea integrit!"ii psihoemo"ionale a copiilor prin

crearea unor mecanisme de evaluare #i interven"ie pentru



asigurarea s!n!t!"ii psihoemo"ionale #i mintale a acestora în
perioada pandemiei de COVID-19 #i postpandemie;

b) îmbun!t!"irea mecanismului de prevenire #i interven"ie
multidisciplinar! #i în re"ea pentru situa"iile de violen"! asupra
copilului, cu prec!dere pentru situa"iile de violen"! de natur!
fizic!, sexual! #i emo"ional! în cadrul familial, institu"ional,
comunitar #i online.

Art. 4. — Programul este structurat pe urm!toarele arii de
interven"ie:

a) dezvoltarea competen"elor speciali#tilor care, în
exercitarea atribu"iilor ce le revin, intr! în contact cu copiii #i
utilizarea de c!tre ace#tia a unor instrumente #i proceduri de
lucru unitare #i aplicate;

b) adaptarea educa"iei psihoemo"ionale a copiilor pe
categorii de vârste #i cicluri #colare;

c) informarea #i asigurarea resurselor pentru recunoa#terea
#i prevenirea riscurilor la adresa siguran"ei copiilor, precum #i
cu privire la posibilit!"ile de gestionare a s!n!t!"ii
psihoemo"ionale a copiilor, în contextul pandemiei de
COVID-19;

d) dezvoltarea infrastructurii digitale de alertare, identificare
#i interven"ie în cazurile de abuzuri #i infrac"iuni la adresa
copiilor, pentru situa"iile care nu necesit! interven"ia imediat! a
structurilor specializate din cadrul Serviciului de urgen"! 112;

e) facilitarea accesului la servicii de interven"ie psihologic! #i
psihoterapeutic! pentru copii;

f) dezvoltarea capacit!"ii institu"iilor care lucreaz! cu copii
pentru desf!#urarea de activit!"i de prevenire, interven"ie,
suport, monitorizare #i evaluare din perspectiva psihoemo"ional!
#i a siguran"ei copiilor.

CAPITOLUL II

SEC!IUNEA 1
Dezvoltarea competen!elor speciali#tilor

Art. 5. — (1) Ministerul Educa"iei asigur! dezvoltarea
competen"elor speciali#tilor care, în exercitarea atribu"iilor ce le
revin, intr! în contact cu copiii #i pune la dispozi"ia acestora cu
instrumente #i proceduri de lucru unitare #i aplicate, în
parteneriat cu Colegiul Psihologilor din România, Colegiul
Na"ional al Asisten"ilor Sociali din România #i organiza"ii
neguvernamentale cu expertiz! relevant! în domeniile vizate de
Program, prin:

a) organizarea de programe de formare continu! axate pe
dobândirea de competen"e generale #i specifice ale speciali#tilor
în domeniile vizate de Program, respectiv psihoemo"ional #i
siguran"a copiilor;

b) includerea competen"elor generale #i specifice în
domeniul psihoemo"ional în cuprinsul form!rii ini"iale
a personalului didactic;

c) dezvoltarea de ghiduri, instrumente, protocoale, proceduri
#i mecanisme pentru speciali#ti în domeniile vizate de Program.

(2) În îndeplinirea sarcinilor prev!zute la alin. (1), Colegiul
Psihologilor din România #i Colegiul Na"ional al Asisten"ilor
Sociali pot încheia parteneriate cu organiza"ii neguvernamentale
cu experien"! relevant! în domeniile vizate de Program.

Art. 6. — Finan"area cheltuielilor prev!zute la art. 5 alin (1)
lit. a) #i c) se asigur! de la bugetul de stat, inclusiv din fonduri
externe rambursabile #i nerambursabile, în limita creditelor de
angajament #i a creditelor bugetare aprobate cu aceast!

destina"ie prin legile bugetare anuale #i cele de rectificare,
potrivit legii, prin bugetul Ministerului Educa"iei.

Art. 7. — (1) Educa"ia psihoemo"ional! pentru copii #i tineri
adaptat! pe categorii de vârste #i cicluri #colare se asigur! prin
introducerea de c!tre Ministerul Educa"iei în curriculum na"ional
a tematicilor vizate de domeniile Programului.

(2) Organiza"iile neguvernamentale, acreditate ca furnizori
de servicii sociale licen"iate, de asisten"! social! ori de
interven"ie psihoterapeutic!, care asigur! programe de formare
continu! acreditate sau care dispun de structuri de psihologie
avizate de Colegiul Psihologilor din România, pot deveni
partenere în implementarea Programului, prin încheierea unor
protocoale/acorduri de colaborare.

SEC!IUNEA a 2-a

Informare #i resurse pentru copii #i p"rin!i

Art. 8. — Informarea copiilor #i a p!rin"ilor, în sensul art. 4 lit. c),
se realizeaz! prin dezvoltarea #i diseminarea de resurse în
domeniile vizate de Program prin intermediul speciali#tilor, al
structurilor asociative ale elevilor #i p!rin"ilor, colegiilor
profesionale, organiza"iilor neguvernamentale, conform Planului
de ac"iune al Programului.

SEC!IUNEA a 3-a

Dezvoltarea infrastructurii digitale de alertare, 
identificare #i interven!ie pentru copii, pentru situa!iile 

care nu necesit" interven!ia imediat" a agen!iilor specializate 
din cadrul Serviciului de urgen!" 112

Art. 9. — (1) Serviciul de Telecomunica"ii Speciale înfiin"eaz!
num!rul unic na"ional destinat raport!rii cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare #i orice alt! form! de violen"! asupra
copilului #i dezvolt! infrastructura necesar! oper!rii acestuia
pentru situa"iile care nu necesit! interven"ia imediat! a agen"iilor
specializate din cadrul Serviciului de urgen"! 112 pentru direc"iile
generale de asisten"! social! #i protec"ia copilului.

(2) Direc"iile generale de asisten"! social! #i protec"ia
copilului opereaz! num!rul unic na"ional, conform unei
proceduri unitare de implementare dezvoltate de Autoritatea
Na"ional! pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilit!"i, Copii #i
Adop"ii, cu respectarea dispozi"iilor legale în vigoare.

(3) În situa"iile anun"ate prin intermediul num!rului unic
na"ional prev!zut la alin. (1), care necesit! interven"ia agen"iilor
specializate din cadrul Sistemului na"ional unic pentru apeluri
de urgen"!, direc"iile generale de asisten"! social! #i protec"ia
copilului vor alerta Serviciul de urgen"! 112.

(4) Poli"ia Român! poate utiliza Sistemul de avertizare a
popula"iei în situa"ii de urgen"! „RO-ALERT” în situa"iile în care
este necesar sprijinul popula"iei pentru c!utarea copiilor
disp!ru"i. Modalitatea #i condi"iile de conectare, precum #i
mecanismul de comunicare a mesajelor între sistemele Poli"iei
Române #i sistemul „RO-ALERT” se stabilesc prin protocol
încheiat între Inspectoratul General al Poli"iei Române,
Departamentul pentru Situa"ii de Urgen"!, Inspectoratul General
pentru Situa"ii de Urgen"! #i Serviciul de Telecomunica"ii
Speciale.

(5) Ministerul Educa"iei dezvolt! o aplica"ie mobil! #i online
de evaluare psihoemo"ional! destinat! copiilor, în parteneriat cu
Colegiul Psihologilor din România privind structura #i con"inutul
evalu!rii.
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(6) Finan"area cheltuielilor prev!zute la alin. (1), (4) #i (5) se
asigur! de la bugetul de stat, inclusiv din fonduri externe
rambursabile #i nerambursabile, în limita creditelor de
angajament #i a creditelor bugetare aprobate cu aceast!
destina"ie prin legile bugetare anuale #i cele de rectificare,
potrivit legii, prin bugetul Serviciului de Telecomunica"ii Speciale,
bugetul Ministerului Afacerilor Interne #i bugetul Ministerului
Educa"iei.

(7) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea
nr. 500/2002 privind finan"ele publice, cu modific!rile #i
complet!rile ulterioare, în anul 2021, începând cu data intr!rii
în vigoare a prezentei ordonan"e de urgen"!, se pot aloca
Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al
Poli"iei Române, prin hot!râre a Guvernului, sume din Fondul
de rezerv! bugetar! la dispozi"ia Guvernului, pentru finan"area:

a) cheltuielilor necesare amenaj!rii de spa"ii special
destinate ascult!rii copiilor victime ale infrac"iunilor, la nivelul
I.G.P.R., Direc"iei Generale de Poli"ie a Municipiului Bucure#ti #i
inspectoratelor jude"ene de poli"ie;

b) cheltuielilor necesare achizi"iei de echipamente hardware
#i software, licen"e #i servicii de mentenan"! necesare
îndeplinirii atribu"iilor Poli"iei Române în domeniul combaterii
pornografiei infantile.

Art. 10. — (1) Num!rul na"ional destinat raport!rii #i prevenirii
cazurilor de abuz, exploatare, neglijare #i forme de violen"!
asupra copilului, pentru situa"iile care nu necesit! interven"ia
imediat! a agen"iilor specializate din cadrul Serviciului de
urgen"! 112, este 119.

(2) Num!rul na"ional 119 este alocat Serviciului de
Telecomunica"ii Speciale.

(3) La solicitarea Serviciului de Telecomunica"ii Speciale,
furnizorii de re"ele publice de comunica"ii electronice au obliga"ia
de a negocia cu acesta termeni #i condi"ii rezonabile pentru
deschiderea accesului din re"elele lor la num!rul na"ional 119.

(4) Apelurile la num!rul na"ional 119 sunt gratuite pentru
utilizatorii finali.

(5) Furnizorii de re"ele publice de comunica"ii electronice #i
furnizorii de servicii de comunica"ii electronice destinate
publicului au obliga"ia s! insereze în sistemul de semnalizare
indicativul de arie geografic! corespunz!tor ariei geografice, în
conformitate cu Planul na"ional de numerota"ie, din care este
ini"iat orice apel la num!rul na"ional 119, cu excep"ia situa"iei în
care apelantul utilizeaz! servicii independente de loca"ie.

(6) Serviciul de Telecomunica"ii Speciale utilizeaz! bazele de
date cu abona"ii ob"inute conform Ordonan"ei de urgen"! a
Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea #i func"ionarea
Sistemului na"ional unic pentru apeluri de urgen"!, aprobat! cu
modific!ri #i complet!ri prin Legea nr. 160/2008, cu modific!rile
#i complet!rile ulterioare, pentru identificarea apelan"ilor la
num!rul na"ional 119.

(7) Autoritatea Na"ional! pentru Administrare #i
Reglementare în Comunica"ii supravegheaz! modul în care
furnizorii de re"ele publice de comunica"ii electronice #i furnizorii
de servicii de comunica"ii electronice destinate publicului
respect! obliga"iile prev!zute în prezenta ordonan"! de urgen"!.

SEC!IUNEA a 4-a
Facilitarea accesului la servicii psihologice pentru copii

Art. 11. — Serviciile de interven"ie psihologic! #i
psihoterapeutic! pentru copii se asigur! de c!tre psihologi
acredita"i de Colegiul Psihologilor din România, din domeniile
psihologie educa"ional!, consiliere #colar! #i voca"ional!,

psihopedagogie special!, psihoterapie, consiliere psihologic!,
psihologie clinic!, organiza"i în cabinete individuale de
psihologie, societ!"i civile profesionale de psihologie, cabinete
asociate.

Art. 12. — (1) Decontarea serviciilor de interven"ie
psihologic! #i psihoterapeutic! din Program se asigur! de la
bugetul de stat, în limita creditelor de angajament #i a creditelor
bugetare aprobate cu aceast! destina"ie prin legile bugetare
anuale #i cele de rectificare, prin bugetul alocat Ministerului
Muncii #i Protec"iei Sociale prin Agen"ia Na"ional! de Pl!"i #i
Inspec"ie Social! #i agen"iile pentru pl!"i #i inspec"ie social!
jude"ene, respectiv a municipiului Bucure#ti.

(2) Decontarea serviciilor de interven"ie psihologic! #i
psihoterapeutic! din Program #i modalit!"ile de înscriere în
Program se stabilesc în baza unei metodologii, aprobat! prin
hot!râre a Guvernului, în urma consult!rii Colegiului Psihologilor
din România.

Art. 13. — Beneficiarii pachetului de interven"ie psihologic!
decontat prin Program sunt copiii #i p!rin"ii acestora, care
îndeplinesc cumulativ urm!toarele condi"ii:

a) copilul are vârsta cuprins! între 0 #i 18 ani împlini"i la data
înscrierii în Program. Excep"ie fac tinerii care au împlinit 18 ani
#i au calitatea de elev sau copiii care pe parcursul programului
de interven"ie au împlinit 18 ani;

b) copilul nu a mai beneficiat anterior de servicii psihologice
prin intermediul Programului;

c) p!rintele sau reprezentantul legal al copilului î#i exprim!
acordul cu privire la înregistrarea #i participarea la Program.

Art. 14. — Centrul Na"ional de S!n!tate Mintal! #i Lupt!
Antidrog monitorizeaz! implementarea serviciilor psihologice
pentru copii din cadrul Programului #i raporteaz! semestrial sau
la cerere c!tre Departamentul pentru Responsabilitate Social!
#i Grupuri Vulnerabile date calitative #i cantitative privind
implementarea serviciilor de interven"ie psihologic! pentru copii,
cu respectarea prevederilor standardelor de confiden"ialitate
prev!zute de Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept
de liber! practic!.

Art. 15. — Finan"area cheltuielilor prev!zute la art. 12 se
asigur! de la bugetul de stat, inclusiv din fonduri externe
rambursabile #i nerambursabile, potrivit legii, în limita creditelor
de angajament #i a creditelor bugetare aprobate cu aceast!
destina"ie prin legile bugetare anuale #i cele de rectificare, prin
bugetul Ministerului Muncii #i Protec"iei Sociale.

SEC!IUNEA a 5-a

Dezvoltarea capacit"!ii institu!ionale de prevenire, 
interven!ie #i suport pentru copii

Art. 16. — Dezvoltarea capacit!"ii institu"ionale de prevenire,
interven"ie, suport din perspectiva psihoemo"ional! #i a
siguran"ei copiilor necesar! implement!rii Programului se
realizeaz! astfel:

a) la nivelul unit!"ilor de înv!"!mânt preuniversitar se
înfiin"eaz! un compartiment de identificare, evaluare #i
monitorizare periodic! a nivelului biopsihopedagogic #i social
al copiilor/elevilor/tinerilor, în vederea asigur!rii unor programe
de interven"ie personalizate cu scopul cre#terii siguran"ei #i
incluziunii educa"ionale #i îmbun!t!"irii climatului #colar prin
crearea #i func"ionarea optim! a grupurilor de ac"iune
antibullying;
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b) la nivelul inspectoratelor #colare jude"ene/al municipiului
Bucure#ti se asigur!, prin angajare/desemnare, un inspector
#colar cu preg!tire în domeniul psihopedagogiei speciale/
psihologiei, care va coordona compartimentele înfiin"ate la
nivelul unit!"ilor de înv!"!mânt prev!zute la lit. a), cu încadrarea
în num!rul maxim de posturi aprobat Ministerului Educa"iei.

Art. 17. — (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului se
înfiin"eaz! Departamentul pentru responsabilitate social!
comunitar! #i grupuri vulnerabile, structur! f!r! personalitate
juridic!, care func"ioneaz! în subordinea prim-ministrului,
finan"at! de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului
General al Guvernului.

(2) Departamentul pentru responsabilitate social! comunitar!
#i grupuri vulnerabile exercit! urm!toarele func"ii:

a) de coordonare, monitorizare #i evaluare a implement!rii
Programului;

b) de colaborare cu reprezentan"ii mediului privat în vederea
dezvolt!rii unui cadru eficient #i sustenabil de responsabilitate
social! comunitar!;

c) de facilitare a cooper!rii interinstitu"ionale în vederea
implement!rii documentelor programatice în domeniul protec"iei
#i promov!rii drepturilor categoriilor vulnerabile, precum
drepturile copilului, drepturile victimelor violen"ei domestice,
ale traficului de persoane #i ale altor categorii vulnerabile, de
c!tre autorit!"ile administra"iei publice centrale #i locale,
denumite în continuare documente programatice;

d) de monitorizare a implement!rii documentelor programatice
pe baza indicatorilor stabili"i;

e) de raportare c!tre prim-ministru, semestrial #i ori de câte
ori este cazul, asupra progresului realizat în implementarea
obiectivelor asumate în cadrul documentelor programatice #i al
Programului;

f) de planificare #i de integrare a datelor #i a informa"iilor
comunicate de c!tre institu"iile cu atribu"ii în domeniu, în
vederea formul!rii propunerilor de m!suri de eficientizare a
implement!rii documentelor programatice, a proceselor #i
procedurilor elaborate de c!tre autorit!"ile administra"iei publice;

g) de reprezentare în raporturile cu ministerele, autorit!"ile
administra"iei publice, cu organismele interne #i interna"ionale,
precum #i în raporturile cu persoanele fizice #i juridice române
#i str!ine.

(3) Departamentul pentru responsabilitate social! comunitar!
#i grupuri vulnerabile este condus de un consilier de stat, numit
#i eliberat din func"ie prin decizie a prim-ministrului.

(4) Organizarea, func"ionarea, structura organizatoric! #i
num!rul maxim de posturi ale Departamentului pentru
responsabilitate social! comunitar! #i grupuri vulnerabile se
aprob! prin hot!râre a Guvernului în termen de 30 de zile de la
data intr!rii în vigoare a prezentei ordonan"e de urgen"!, cu
încadrarea în num!rul maxim de posturi aprobat pentru aparatul
de lucru al Guvernului.

CAPITOLUL III
Dispozi$ii finale

Art. 18. — Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul
Programului aprobat prin prezenta ordonan"! de urgen"! sunt
prelucrate în conformitate cu dispozi"iile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European #i al Consiliului din
27 aprilie 2016 privind protec"ia persoanelor fizice în ceea ce
prive#te prelucrarea datelor cu caracter personal #i privind libera
circula"ie a acestor date #i de abrogare a Directivei 95/46/CE,
ale Legii nr. 190/2018 privind m!suri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European #i al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec"ia persoanelor fizice
în ceea ce prive#te prelucrarea datelor cu caracter personal #i
privind libera circula"ie a acestor date #i de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protec"ia datelor),
cu modific!rile ulterioare, precum #i ale altor prevederi legale
na"ionale incidente în domeniul prelucr!rii datelor cu caracter
personal.

Art. 19. — (1) Sumele aferente Programului se asigur! de la
bugetul de stat, prin bugetul autorit!"ilor administra"iei publice
centrale, inclusiv fonduri externe rambursabile #i nerambursabile,
în condi"iile legii, prin bugetele ministerelor de resort.

(2) În situa"ia finan"!rii din fonduri externe rambursabile,
contractarea #i rambursarea împrumuturilor din surse externe
se realizeaz! în conformitate cu prevederile Ordonan"ei de
urgen"! a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public!,
aprobat! cu modific!ri #i complet!ri prin Legea nr. 109/2008, cu
modific!rile #i complet!rile ulterioare.

Art. 20. — Se aprob! Planul de ac"iune al Programului,
prev!zut în anexa care face parte integrant! din prezenta
ordonan"! de urgen"!.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎ!U

Contrasemneaz!:
p. Ministrul educa"iei,

Gigel Paraschiv,
secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Hora$iu Gorun

Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode

p. Ministrul muncii #i protec"iei sociale,
Mihnea-Claudiu Drumea,

secretar de stat
Ministrul s!n!t!"ii, interimar,

Cseke Attila Zoltán
Ministrul finan"elor,

Dan Vîlceanu
Bucure#ti, 23 septembrie 2021.
Nr. 105.



ANEX"
P L A N  D E  A C ! I U N E

pentru implementarea Programului na$ional de suport pentru copii în contextul pandemiei de COVID-19 —
„Din grij% pentru copii”
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PRIORITATEA 1: Protejarea integrit!"ii psihoemo"ionale a copiilor prin crearea unor mecanisme de evaluare #i interven"ie, pentru asigurarea s!n!t!"ii mintale a acestora în perioada pandemiei #i postpandemie

PRIORITATEA 2: Îmbun!t!"irea unui mecanism specific de prevenire #i interven"ie multidisciplinar! pentru situa"iile de violen"! online, domestic! #i în #coli

M%sura 1: Dezvoltarea competen"elor speciali#tilor care, în exercitarea atribu"iilor de serviciu, intr! în contact cu diferitele categorii de copii #i echiparea acestora cu instrumente
#i proceduri de lucru unitare #i aplicate

Activit!"i Rezultatele activit!"ii Indicatori Termene Institu"ia
responsabil!

Formarea continu! a speciali#tilor axat! pe
dobândirea de competen"e generale #i
specifice în urm!toarele domenii:
— recunoa#terea tulbur!rilor
psihoemo"ionale #i interven"ia adaptat!; 
— dezvoltarea de activit!"i alternative
de petrecere a timpului liber, care s!
înlocuiasc! mediul virtual, stimulare social!
#i motric! a copiilor, dezvoltarea de situa"ii
de comunicare #i rela"ionare nemediate
de tehnologie;
— dezvoltarea de competen"e psihosocio-
emo"ionale;
— managementul clasei;
— educa"ie emo"ional!;
— identificarea dificult!"ii de rela"ionare,
adaptare #i înv!"are;
— parenting pozitiv #i adecvat pentru
grupuri de adul"i #i p!rin"i;
— consecin"ele abuzului pe internet,
recunoa#terea simptomelor #i modul de
interven"ie #i raportare;
— managementul furiei, agresivitate
empatie, asertivitate;
— prevenirea victimiz!rii online a copiilor;
— tehnici de interven"ie precoce în situa"ii
de violen"! #i comportament disruptiv la
copii;
— identificarea vulnerabilit!"ilor
comportamentale online ale copiilor;
— audierea copiilor victime ale agresiunilor;
— investiga"ii privind criminalitatea online
asupra copiilor

Cre#terea capacit!"ii speciali#tilor
în vederea gestion!rii problemelor
psihoemo"ionale #i de siguran"!
ale copiilor

Num!r de speciali#ti forma"i în domeniile
activit!"ii
Num!r de materiale de instruire în domeniile
activit!"ii
Num!r de form!ri efectuate cu speciali#ti
în domeniile activit!"ii

Pe perioada
de implementare
a Programului

ME
CPR
CNASR
IGPR
MP
ONG-uri
ISJ/ISMB
CCD

Includerea competen"elor generale
#i specifice în domeniul psihoemo"ional
în cuprinsul form!rii ini"iale a personalului
didactic

Modificarea standardelor specifice
ARACIS privind evaluarea extern!
a calit!"ii academice a programelor
de studii din domeniile de licen"!
#i master aferente Comisiei
de Specialitate Nr. 5 — $tiin"e
Administrative, ale Educa"iei
#i Psihologie — în sensul dezvolt!rii
competen"elor psihoemo"ionale
ale cadrelor didactice

Standarde modificate Primele 6 luni de la
aprobarea Programului

ME
CPR
CNASR

Dezvoltarea de ghiduri, instrumente,
protocoale, proceduri #i mecanisme
pentru speciali#ti

Cadru procedural #i de formare
consolidat

Procedur! de alertare #i referire a cazurilor
prezumtiv depistate de tulbur!ri emo"ionale
la copii
— Kit de indicatori primari de recunoa#tere
a tulbur!rilor psihoemo"ionale #i modalit!"i de
interven"ie primar!
— Instrumente de identificare
a comportamentelor disfunc"ionale online
ale copiilor
— Creare re"ea elevi resurs! în #coli pentru
promovarea comportamentului s!n!tos
online
— Calendar de activit!"i nemediate de
tehnologie în #coli cu implicarea p!rin"ilor
— Set de indicatori pentru identificarea
dificult!"ilor de rela"ionare, adaptare, înv!"are

Primele 6 luni
ale Programului

ME
CPR
CNASR
ONG-uri
IGPR
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Activit!"i Rezultatele activit!"ii Indicatori Termene Institu"ia
responsabil!

— Ghid de parenting pozitiv #i adecvat
pentru grupuri de adul"i #i p!rin"i
— Ghid cu informa"ii despre prevenirea
delincven"ei juvenile #i a victimiz!rii copiilor
pentru copii
— Ghid pentru managementul furiei,
agresivitate, empatie, asertivitate
— Set de indicatori psihoemo"ionali #i fizici,
semne, simptome #i comportamente care
indic! abuzul #i/sau violen"a împotriva
copiilor
— Protocol de semnalare a cazurilor de
violen"! împotriva copiilor în #coal! #i
comunitate #i corelarea cu procedura
general! a DGASPC
— Instrument de identificare a gradului de
risc de violen"! (victimal/infrac"ional) la copii
în #coal!
— Ghid de interven"ie precoce pentru p!rin"i
#i speciali#ti pentru prevenirea escalad!rii
situa"iilor de violen"! #i comportament
disruptiv la copii
— Ghid pentru crearea #i func"ionarea
grupurilor de ac"iune antibullying în unit!"ile
de educa"ie preuniversitare
— Ghid de interven"ie precoce pentru p!rin"i
#i speciali#ti pentru prevenirea escalad!rii
situa"iilor de violen"! #i comportament
disruptiv la copiii cu dizabilit!"i, în familie
#i #coli speciale
— Set de indicatori de abuz #i violen"!
împotriva copiilor cu dizabilit!"i pentru p!rin"i,
poli"i#ti #i procurori
— Set de indicatori pentru p!rin"i #i
speciali#ti pentru identificarea factorilor
declan#atori în cazul copiilor predispu#i la
comportamente disruptive #i violente
— Protocol de audiere a copiilor victime
ale agresiunilor (capitol distinct — copii
cu dizabilit!"i)

Informarea echipei intersectoriale locale
#i a SPAS cu privire la Ghidul de interven"ie
precoce pentru p!rin"i #i speciali#ti pentru
prevenirea escalad!rii situa"iilor de violen"!
#i comportament disruptiv la copii

Capacitate crescut! a EIL #i SPAS
în vederea utiliz!rii instrumentelor
de interven"ie pentru prevenirea
escalad!rii situa"iilor de violen"!
#i comportament disruptiv la copii

Num!r EIL #i SPAS-uri informate Pe perioada
de implementare
a Programului

MMPS
CNASR
CPR
UNCJR
AMR
AOR
ACoR

M%sura 2: Educa"ie psihoemo"ional! pentru copii, adaptat! pe categorii de vârste #i cicluri #colare

Introducerea în curriculumul #colar, aferent
ariei curriculare Consiliere #i orientare, a
tematicilor privind:

— în"elegerea emo"iilor de baz!,
a consecin"elor #i contextelor;

— exprimarea #i tr!irea emo"iilor
contextual adecvat;

— reglare emo"ional! #i controlul
mediului;

— alegeri potrivite în mediul online — 
reguli simple

Adaptarea procesului educa"ional
la nevoile psihoemo"ionale pandemice
#i postpandemice ale copiilor
Revizuirea/Elaborarea programelor
#colare
Organizarea de activit!"i extra#colare
#i extracurriculare

Program! #colar! a ariei curriculare
Consiliere #i orientare modificat!
Num!r de m!suri de interven"ie
(adaptarea procesului educa"ional,
revizuirea programelor #colare, organizarea
de activit!"i extra#colare #i extracurriculare)

În primele 6 luni
ale Programului

ME
Unit!"ile
de înv!"!mânt,
care vor asigura
participarea
consilierului/
psihologului
#colar la cel
pu"in dou! ore
pe semestru
pentru
abordarea
temelor
referitoare la
educa"ia psiho-
emo"ional!
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Activit!"i Rezultatele activit!"ii Indicatori Termene Institu"ia responsabil!

M%sura 3: Informare #i resurse pentru copii #i p!rin"i

Informarea copiilor privind
utilizarea aplica"iilor online
de siguran"! #i suport
psihoemo"ional

Dobândirea de c!tre copii
a cuno#tin"elor necesare utiliz!rii
sigure a aplica"iilor online 

Num!r copii informa"i Pe perioada de implementare
a Programului

ME
CNE
FNAP
ONG-uri
DGASPC

Formarea elevilor resurs!
pentru promovarea
comportamentelor s!n!toase
online

Capacitatea crescut! a
elevilor resurs! de a promova
comportamente s!n!toase online

Num!r de elevi resurs! forma"i Pe perioada de implementare
a Programului

ME
CNE
ONG-uri

Informarea p!rin"ilor #i echiparea
acestora cu resurse privind:
— exersarea strategiilor
de control emo"ional;
— exersarea strategiilor
de control al mediului;
— instrumente de gestionare
a situa"iilor complexe emo"ional;
— evaluarea continu!
a semnalelor de afectare
emo"ional! a copiilor;
— screening timpuriu;
— monitorizarea activit!"ii
în mediul online;
— în"elegerea consecin"elor
abuzului online;
— recunoa#terea simptomelor,
interven"ie #i raportarea abuzurilor
online.

Dobândirea de informa"ii practice
de c!tre p!rin"i pentru
gestionarea comportamentelor
disruptive #i pentru dezvoltarea
unui comportament s!n!tos
online al copiilor

Num!r de p!rin"i informa"i
Num!r de resurse diseminate
Num!r de acces!ri ale site-ului

Pe perioada de implementare
a Programului

ME
FNAP
ONG-uri

M%sura 4: Dezvoltarea infrastructurii digitale de alertare, identificare #i interven"ie în cazurile de abuzuri #i infrac"iuni la adresa copiilor

Înfiin"area unui num!r unic
na"ional destinat raport!rii
cazurilor de abuz #i neglijare
a copilului c!tre serviciile sociale
de la nivelul direc"iilor generale
de asisten"! social! #i protec"ia
copilului

Cre#terea capacit!"ii de sesizare
a cazurilor de abuz #i neglijare
a copilului 

Num!r unic na"ional Decembrie 2021 STS
DGASPC

Opera"ionalizarea num!rului
unic na"ional

Cadrul procedural consolidat
pentru sesizarea cazurilor
de abuz #i neglijare

Num!r operatori dedica"i
Procedur! dedicat!

Decembrie 2021 ANDPDCA
DGASPC

Încheierea unui Protocol de
cooperare între Inspectoratul
General al Poli"iei Române,
Departamentul pentru Situa"ii
de Urgen"! #i Serviciul de
Telecomunica"ii Speciale în
vederea stabilirii modalit!"ii #i
a condi"iilor de conectare, precum
#i a mecanismului de comunicare
a mesajelor între sistemele
Poli"iei Române #i sistemul
Ro-Alert pentru c!utarea copiilor
disp!ru"i

Cre#terea capacit!"ii institu"ionale
de depistare a copiilor disp!ru"i

Protocol încheiat Decembrie 2021 IGPR
DSU
IGSU
STS

Achizi"ionarea #i dotarea
cu echipamente hardware #i
software, licen"e #i servicii de
mentenan"! necesare îndeplinirii
atribu"iilor Poli"iei Române
în domeniul combaterii
pornografiei infantile

Cre#terea capacit!"ii institu"ionale
de depistare #i investigare
a infrac"iunilor cibernetice în care
sunt implica"i copii

Echipamente hardware
Echipamente software
Licen"e
Servicii de mentenan"!
Num!r de poli"i#ti forma"i

Decembrie 2022 IGPR

Amenajarea de spa"ii special
destinate ascult!rii/audierii
copiilor victime ale infrac"iunilor,
la nivelul I.G.P.R., D.G.P.M.B.
#i inspectoratelor jude"ene
de poli"ie

Cre#terea capacit!"ii institu"ionale
de investigare a infrac"iunilor
cu victime copii în condi"ii
adecvate nevoilor
psihoemo"ionale ale copiilor

Num!r de camere de audiere
pentru copii amenajate

Decembrie 2022 IGPR
DGASPC
MP
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Activit!"i Rezultatele activit!"ii Indicatori Termene Institu"ia responsabil!

Dezvoltarea unei aplica"ii mobile
#i online de evaluare
psihoemo"ional! destinat! copiilor

Cre#terea capacit!"ii copiilor de
a-#i cunoa#te dimensiunea
psihoemo"ional! #i de a cere
sprijin

Aplica"ie web
Aplica"ie mobil!

Iunie 2022 ME

M%sura 5: Facilitarea accesului la servicii de interven"ie psihoterapeutic! pentru copii

Decontarea serviciilor psihologice
#i psihoterapeutice pentru copii
Pachetul decontat prin Program
este format dintr-o #edin"! de
evaluare #i pân! la un total de
10 #edin"e de interven"ie
psihologic!, psihoterapeutic!
sau consiliere psihologic! pentru
un elev, într-un an #colar

Cre#terea gradului de rezilien"!
a copiilor la factorii externi
de stres

Num!r de copii
Num!r de sesiuni

Pe tot parcursul Programului ANPIS
MS
CPR

Monitorizarea #i evaluarea
serviciilor psihologice
#i psihoterapeutice pentru copii

Asigurarea calit!"ii serviciilor
psihologice #i psihoterapeutice
oferite copiilor

Procedur! de evaluare
Num!r de rapoarte de evaluare

Pe tot parcursul Programului MS
CNSMLA

M%sura 6: Dezvoltarea capacit!"ii institu"ionale de prevenire, interven"ie, suport, monitorizare #i evaluare din perspectiva psihoemo"ional! #i a siguran"ei copiilor

Înfiin"area compartimentului la
nivelul unit!"ii de
înv!"!mânt/desemnarea/angajare
a personalului calificat cu atribu"ii
exprese privind suportul
psihopedagogic, siguran"a copiilor
#i incluziunea #i îmbun!t!"irea
climatului #colar prin crearea
#i func"ionarea optim! a grupurilor
de ac"iune antibullying

Asigurarea coeren"ei m!surilor de
suport psihopedagogic, siguran"a
copiilor #i incluziune la nivelul
unit!"ilor de înv!"!mânt
Sprijinirea unit!"ilor de înv!"!mânt
în procesul de evaluare
a climatului #colar #i de creare
a grupurilor de ac"iune
antibullying

Num!r de structuri
Num!r de persoane
Num!r de unit!"i de înv!"!mânt
preuniversitare ale c!ror grupuri
de ac"iune antibullying au fost
înfiin"ate.

În primele 6 luni ale Programului ME

Desemnarea, din rândul
personalului unit!"ii de
înv!"!mânt, a unui responsabil
de rela"ia cu direc"ia general! de
asisten"! social! #i protec"ia
copilului, în vederea identific!rii
situa"iilor de risc în care se pot
afla elevii. În cazul identific!rii
unor astfel de situa"ii, precum
tulbur!ri psihoemo"ionale, abuzuri
în spa"iul #colar/familial, neglijen"!
în îndeplinirea obliga"iilor
p!rinte#ti, #coala va asigura
cadrul necesar pentru a implica
toate autorit!"ile necesare în
vederea protej!rii drepturilor
copilului, în condi"iile legii.

Asigurarea unei interven"ii rapide
#i eficiente în situa"iile de risc,
în contextul în care, de multe ori,
între #coli #i direc"iile generale de
asisten"! social! #i protec"ia
copilului nu exist! o rela"ie
de colaborare interinstitu"ional!
strâns!

Num!r de sesiz!ri transmise de
c!tre responsabilul desemnat
c!tre DGASPC
Num!r de cazuri solu"ionate

În primele 6 luni ale Programului ME
DGASPC
Unit!"ile de înv!"!mânt

Desemnarea/angajarea
inspectorului #colar cu atribu"ii
în domeniul psihosocial
#i managementul clasei la nivelul
fiec!rui inspectorat jude"ean
#colar

Asigurarea superviz!rii
#i coeren"ei m!surilor de suport
psihopedagogic, siguran"a copiilor
#i incluziune în înv!"!mântul
preuniversitar

Num!r de inspectori În primele 6 luni ale Programului ME

Înfiin"area Departamentului
pentru responsabilitate social!
comunitar! #i grupuri vulnerabile

Asigurarea coordon!rii,
monitoriz!rii #i evalu!rii
implement!rii Programului

Structur! înfiin"at! Noiembrie 2021 SGG

M%sura 7: Comunicarea Programului #i a m!surilor de suport pentru copii

Elaborarea #i implementarea
Planului de comunicare
a Programului

Cre#terea gradului de informare
a grupurilor-"int! #i a publicului
larg cu privire la tematica
#i m!surile de suport
ale Programului

Plan de comunicare
Campanii de comunicare
Platform! web Program

Pe tot parcursul Programului DRSCGV


