
Memorandum intern

Către: Biroul permanent al Senatului

De la: Vicepreședintele Senatului României

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu

Tema: Măsuri ale Senatului României pentru oferirea de sprijin în

crize umanitare

Contextul pandemic din ultimii doi ani, dar mai ales agresiunea militară
demarată împotriva Ucrainei de către Rusia, joi 24 februarie 2022, au subliniat
importanța coordonării capacităților de intervenție și asistență ale statului român
societății civile și organizațiilor internaționale, în vederea asigurării asistenței
umanitare, cât mai rapid și mai eficient cu putință.

În contextul explicit al tensiunilor curente din Ucraina, eforturile și resursele
Guvernului României au fost îndreptate preponderent către măsuri de sprijin ale
refugiaților ucraineni, Ministerul Apărării susținând că România este pregătită să
primească peste 500.000 de refugiați din Ucraina . Astfel, în data de 27 februarie1

2022, pentru a maximiza eficiența asistenței acordate, s-a constituit la nivelul
Cancelariei Prim-Ministului un grup de coordonare a acțiunilor societății civile,
mediului privat, organizațiilor naționale, internaționale și instituțiilor
guvernamentale. Prin această inițiativă, Guvernul a solicitat deschis persoanelor

1https://www.hotnews.ro/stiri-esential-25386431-romania-este-pregatita-primeasca-500-000-refugiati-ucraineni-unde-
vor-amplasate-taberele.htm
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fizice, juridice și organizațiilor doritoare să se înscrie printr-un formular dedicat, în
vederea colaborării în această acțiune umanitară .2

Criza refugiaților se manifestă profund și la nivel local, Bucureștiul fiind un
punct central de tranzit pentru refugiații care ajung aici preponderent pe cale rutieră
și feroviară, având nevoie de asistență pe perioada staționării lor. Autoritățile locale
au organizat centre dedicate preluării refugiaților la nivelul sectoarelor, coordonarea
fiind asigurată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii
București-Ilfov, prin Centrul Municipiului București de Coordonare și Conducere a
Intervenției. Ca urmare a numărului ridicat de refugiați, în acest moment, în Gara de
Nord sunt amenajate 3 spații destinate refugiaților, unde sunt asigurate condițiile
staționării temporare, până la preluarea acestora de către reprezentanții Direcției
Generale de Asistență a Municipiului București și cazarea lor în centrele de primire
a refugiaților.3

Din cauza fluxului continuu de refugiați și al numărului ridicat al acestora,
serviciile de asistență în centrele de primire a refugiaților trebuie acordate fără
întrerupere 24h/24h, 7 zile din 7. În acest moment există o criză a resurselor umane
de la nivelul autorităților, iar acestea au venit cu apeluri către cetățenii care doresc să
se implice prin donații, dar și ca voluntari.

Propunem:
Senatul României să vină în sprijinul autorităților, în această perioadă de criză

umanitară, prin oferirea de zile libere angajaților care doresc să se implice în
activitățile de voluntariat dedicate asistenței și preluării refugiaților.

Angajații Senatului care vor desfășura activități de voluntariat vor putea
beneficia de maxim 5 zile libere plătite pe lună, pe perioada crizei umanitare
generate de atacurile militare din Ucraina. Zilele libere vor fi acordate în baza unui
document doveditor al activității de voluntariat desfășurate (va fi decis în urma
consultărilor cu autoritățile locale).

Etape:
Senatul României prin Secretariatul General va lua legătura cu autoritățile

competente, Prefectura, Primăriile de sector, pentru a obține informații legate despre
centrele de primire a refugiaților de pe teritoriul Municipiului București și a primi
datele de contact ale coordonatorilor.

3 https://www.mediafax.ro/social/un-nou-spatiu-destinat-refugiatilor-la-gara-de-nord-din-bucuresti-20590605
2 https://www.gov.ro/ro/ucraina-impreuna-ajutam-mai-mult
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Toate aceste informații vor fi furnizate tuturor angajaților Senatului României,
printr-o campanie internă de informare, prin intermediul căreia se va face un apel la
solidaritate și implicare în vederea colaborării în această acțiune umanitară.

Impact:
Prezenta propunere va contribui semnificativ la creșterea imaginii instituției

Senatul României, demersul reprezentând dovada solidarității, unității și implicării
la toate nivelurile.

Implementarea acestei măsuri, va marca o premieră în activitatea instituției și
va contribui, la nivel extern, la poziționarea instituției ca o instituție deschisă, ce este
mereu aproape de oameni și care răspunde rapid în situații de criză.

De asemenea, la nivel intern măsura va transmite și sublinia în cultura
organizațională valori precum implicare civică, solidaritate, generozitate și unitate.

Alina-Ștefania GORGHIU
Vicepreședintele Senatului României
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