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ROMÂNIA 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

 

HOTĂRÂRE nr. 25 din 21.05.2022 

privind acordarea de asistență internațională, 

cu titlu gratuit, Ucrainei 

 
Având în vedere degradarea situației de securitate din Ucraina, care a 

generat distrugerea unui număr semnificativ de unități sanitare, cât și pierderea 

de medicamente și echipamente medicale, fapt ce a condus la aglomerarea a 

numeroase spitale cu răniți, 

ținând cont de solicitările de sprijin adresate de autoritățile ucrainene prin 

intermediul Centrului Euro-Atlantic de Coordonare și Răspuns la Dezastre 

(EADRCC), care vizează acordarea de bunuri pentru gestionarea pandemiei de 

SARS-CoV-2, 

luând în considerare propunerea șefului Departamentului pentru Situații 

de Urgență, vicepreședinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în 

sensul acordării asistenței internaționale Ucrainei, formulată în temeiul 

prevederilor art. 24^1 lit. j) coroborate cu prevederile art. 20  lit. f) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare; 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), lit. g) din O.U.G. nr. 

21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu 

modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 81 și art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

Urgență, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare și 

ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, 

funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE: 

 

 

Art.1 - Se aprobă acordarea de asistență internațională, cu titlu gratuit, 

pentru Ucraina, din stocurile de urgență medicală, constituite prin grija 
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Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în conformitate cu prevederile 

Ordonanței de Urgență nr. 11 din 2020 privind stocurile de urgență medicală, 

precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, constând în cantitățile de 

produse prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2 - Transportul cantităților de produse din anexa nr. 1 se asigură de 

către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. 

Art.3 - Fondurile necesare executării transportului prevăzut la art. 2 se 

suportă, după caz, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. 

Art.4 - (1) Ministerul Afacerilor Externe sprijină procesul de finalizare a 

documentației aferente realizării asistenței internaționale oferite de către 

România.  

(2) Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului 

Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin 

ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. 

 

 

PREȘEDINTELE COMITETULUI NAȚIONAL  

PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 
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