
Уряд Румунії прийняв 7 березня 2022 р. Надзвичайний розпорядження № 2. № 

20/2022 про внесення змін та доповнень до деяких нормативних актів, а також про 

встановлення заходів гуманітарної підтримки та допомоги («GEO 20/2022»), що 

опублікована в «Офіційному віснику» № 20/2022. 231 від 8 березня 2022 року. 

Постанова передбачає новий набір гарантій для тих, хто покидає Україну під час 

збройного конфлікту, відповідно до моделі Директиви Ради ЄС 2001/55/EC від 20 

липня 2001 року про мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту у разі 

масового напливу. переміщених осіб, а також заходи щодо забезпечення балансу між 

зусиллями держав-членів прийняти таких осіб і нести наслідки такого прийому 

(«Директива ЄС 2001/55/ЄС»). 

Серед основних регульованих питань: 

1. Загальні аспекти 

• GEO 20/2022 розширює застосування ст. 1 абз. (1) GEO 15/2022 про надання 

гуманітарної підтримки та допомоги румунською державою іноземним громадянам 

або особам без громадянства в особливих ситуаціях, які походять із зони збройного 

конфлікту в Україні ("GEO 15/2022") та бенефіціарів Регламенту Ради (ЄС) № 

2022/382 про виконання рішення від 4 березня 2022 року. 

Зокрема, положення про забезпечення продуктами харчування, одягом, засобами 

особистої гігієни, транспортом, медичною допомогою та відповідним лікуванням 

(через систему екстреної медичної допомоги та кваліфікованої першої медичної 

допомоги), а також право на включення до національних програм охорони здоров’я. 

до осіб, які не шукають притулку в Румунії, але які перебувають у таборах 

тимчасового проживання або в інших організованих владою приміщеннях, 

поширюється на громадян України, які проживають в Україні до 24 лютого 2022 

року, осіб без громадянства та громадян третіх країн. які раніше отримували 

міжнародний або еквівалентний національний захист в Україні та члени їх сімей. 

• GEO 20/2022, порівняно з GEO 15/2022, розширює можливість оплати прав на 

харчування для ситуації, коли іноземні громадяни або особи без громадянства 

перебувають у приватних осіб, механізм застосування, який встановлюється 

рішенням уряду. 

• Забезпечення необхідними комунальними послугами здійснюється Головною 

інспекцією з надзвичайних ситуацій або окружними / Бухарест-Лісовськими 
інспекціями. 

2. Право на освіту 

• Розпорядження уряду, про яке йдеться, гарантує право на освіту в румунських 

школах на тих самих умовах, що й румунським дошкільнятам, дошкільнятам та 

студентам неповнолітнім, які перебувають під час збройного конфлікту в Україні, у 

тому числі тим, хто не звертається за захистом відповідно до Закону про притулок. 



При цьому вони матимуть право на безкоштовне проживання в школах-інтернатах, 

на харчування, право на казарми відповідно: інвентар, одяг, взуття, підручники. 

• Людські ресурси для включення неповнолітніх до освітніх програм 

забезпечуватиме Міністерство освіти через шкільні інспекції, а якщо їх буде 

недостатньо, навчальну діяльність та шкільну консультативну діяльність зможуть 

здійснювати учні. з державних / приватних університетів Румунії або викладачів-

пенсіонерів. 

• При цьому для неповнолітніх у навчальних закладах буде проходити обстеження 

стану здоров’я, а в разі невакцинації – за схемою вакцинації за Національною 

програмою імунізації, розробленою МОЗ. 

• Постанова визначає статус аудиторії як учня, зарахованого до іншої системи освіти 

в іншій країні, який продовжує, на прохання батьків, законного представника, 

компетентного органу або за власною ініціативою, якщо він є дорослим, навчатися в 

румунській освітній одиниця , будучи тимчасово записаною, до еквівалентності 

досліджень та підтвердження будь-яких відмінностей. Після визнання навчання та 

складання іспитів на різницю він набуде якості студента. 

• Аудиторії також гарантується право користуватися послугами місцевого 

транспорту, подібно до студентів, які навчаються в доуніверситетських навчальних 

закладах в Румунії, або безкоштовно користуватися всіма категоріями транспорту, 

передбаченими законом, у випадку, якщо аудиторія є сиротами, мати спеціальну 

освіту вимоги, наприклад, чи встановлено спеціальний захід захисту на їхню 

користь. 

• Аудиторія має право на базове харчування для початкової та середньої освіти, яке 
забезпечується через постійні соціальні програми. 

• Стосовно студентів, Міністерство освіти може затвердити в 2021 - 2022 та 2022 - 

2023 навчальних роках університетам / вищим навчальним закладам додаткову 

кількість місць - у межах 20% шкільної спроможності, встановленої Румунським 

агентством із забезпечення якості в освіті С 

 

3. Захист дітей 

• Надзвичайний розпорядок регулює статус неповнолітнього без супроводу як 

іноземного громадянина чи особи без громадянства віком до 18 років, який прибув 

до Румунії без супроводу батьків чи іншого законного представника або який не 

перебуває під наглядом іншої особи. 

• Для співпраці з установами, які займаються захистом прав дітей, на рівні кожного 

округу і, залежно від обставин, на рівні кожного сектора Бухареста створюється 



робоча група для дітей без супроводу. Роль цієї групи полягає в тому, щоб швидко 

визначити найбільш підходящий захід захисту неповнолітнього без супроводу. 

• Для того, щоб забезпечити захист дітей у таких критичних ситуаціях, Головне 

управління соціальної допомоги та захисту дітей може наймати працівників за 

контрактом, який не може перевищувати 3 років. 

4. Захист уразливих осіб 

• Надзвичайний розпорядок надає особам з обмеженими можливостями, які 

супроводжуються або не супроводжуються, які залишаються в Румунії, можливість 

на вимогу скористатися послугами соціального захисту, передбаченими законом: 

житлом, навчальними центрами незалежного життя, центрами реабілітації та 

реабілітації, центрами догляду і центри допомоги, перерви/кризових центрів. 

Супутники цих осіб разом з ними користуються соціальними послугами. 

• Особи похилого віку з обмеженою рухливістю або у стані залежності, які 

прибувають із зони збройного конфлікту в Україні та в'їжджають в Румунію, мають 

можливість за запитом скористатися соціальними послугами відповідно до 
законодавства про соціальну допомогу для літні люди. 

• Дорослі інваліди, які прибули з території України і не мають дійсних документів, 

що посвідчують особу, направляються до Головної імміграційної інспекції для 

встановлення правового режиму, одночасно з тим, як їх за запитом приймає до 
державна служба соціальної допомоги. Для надання соціальних послуг. 

• Органи місцевої державної адміністрації матимуть можливість наймати соціальних 

працівників у державні служби соціальної допомоги на місцевому та окружному 

рівнях, а також у соціальні служби, де вони є бенефіціарами, які прибувають із зони 

збройного конфлікту в Україні та в'їжджають до Румунії, залежно від їх потреб на 
визначений термін, але не більше 3 років. 

5. Медична допомога 

• громадяни України, особи без громадянства або громадяни третіх країн, які 

користуються міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в 

Україні, та члени їхніх сімей, незалежно від того, чи звертаються вони за 

міжнародним захистом у Румунії, що потребує медичних послуг, медичних засобів, 

ліків та медичних виробів, окрім невідкладних випадків, скористатись пакетом 

базових послуг, передбачених рамковим договором про умови надання медичної 

допомоги, лікарських засобів та виробів медичного призначення в рамках системи 

соціального медичного страхування, а також лікарських засобів, матеріалів, приладів 

та медичного забезпечення. послуги, включені до національних лікувальних 
програм здоров'я, як і румунські застраховані особи, без сплати відповідного внеску. 



• Вищезазначені особи отримують послуги спеціалізованої амбулаторної медичної 

допомоги за клінічними спеціальностями, що входять до базового пакету послуг, без 
пред'явлення квитка направлення. 

• Постачальники медичних послуг, матеріалів, ліків та медичних/санітарних виробів, 

які перебувають у договірних відносинах із медичними страховими компаніями, 

зобов'язані зареєструвати цих осіб у заяві, наданій ЦНАС, та зберігати копії 

документів, що посвідчують особу пільговиків. , якщо існує. 

• Постачальники також зобов'язані складати окремі записи для вищезазначеного, 

складаючи окремі рахунки-фактури. Приймання медичних послуг або інших 

матеріалів здійснюється розширеним/кваліфікованим електронним підписом, а в 

разі їх реєстрації в автономному режимі вони мають бути надіслані протягом 3 

робочих днів з дати надання, крім цього дня. Недотримання цих положень призведе 

до недоплати послуг та матеріалів страховими компаніями. 

 

 

6. Право на працю 

• громадяни України, які легально в’їхали на територію Румунії та не звертаються за 

формою захисту згідно із Законом № 2000. 122/2006 про надання притулку в 

Румунії, може бути працевлаштований без потреби в повідомленні про роботу, 

передбаченому урядовою постановою № 122/2006. 25/2014 про працевлаштування 

та відрядження іноземців в Румунії та про внесення змін і доповнень до деяких 

нормативних актів про режим іноземців в Румунії. 

• Громадяни України, які не мають документів, що підтверджують професійну 

кваліфікацію або досвід роботи, необхідні для працевлаштування, мають можливість 

працювати в Румунії на підставі декларації на власну відповідальність, терміном на 

12 місяців з можливістю продовження на періоди 6 місяців, максимум один рік. У цій 

декларації вони припускають, що відповідають умовам професійної підготовки та 

досвіду діяльності, а також не мають судимості, несумісної з діяльністю, яку вони 

збираються здійснювати на території Румунії. Порядок працевлаштування 

затверджується наказом Міністра праці та соціальної солідарності протягом 5 
робочих днів з дня набрання чинності наказом. 

• Положення про декларацію про власну відповідальність не поширюються на 

громадян України, які бажають отримати доступ до професій лікаря, стоматолога, 

фармацевтам, лікаря загальної практики, акушерки, ветеринара та архітектора або 

інші професії, наведені в додатках № 1. 2, 4 та 8 Закону № 200/2004 про визнання 
дипломів і професійних кваліфікацій за регульованими професіями в Румунії. 

• Громадяни України також матимуть можливість працювати без отримання робочої 
візи в дипломатичних представництвах Румунії в Україні. 



• Працевлаштовані громадяни України мають доступ до системи страхування на 

випадок безробіття, заходів із запобігання безробіттю та заходів щодо 
стимулювання зайнятості. 

7. Пожертвування, спонсорство та фіскальний вплив 

• Закон №. 273/2006 про місцеві державні фінанси внесена зміни та передбачає 

можливість здійснення пожертвувань на допомогу людям, які постраждали від 

збройного конфлікту в Україні. Пожертвуваними сумами розпоряджатиметься 

Головна інспекція з надзвичайних ситуацій, яка відкриє окремий рахунок у леях. 

• Усі витрати, необхідні для збору коштів та ведення рахунків, відкритих у леях та в 

іноземній валюті в кредитних установах, покриватимуться сумами, передбаченими 

Міністерством внутрішніх справ у бюджеті Головної інспекції з надзвичайних 

ситуацій. 

• Акція пожертв триває з моменту набрання чинності розпорядженням про 
надзвичайний стан до 31 грудня 2022 року. 

• Ці суми, що представляють собою грошові пожертвування, повністю 

вираховуються з податкового результату у випадку платників податку на прибуток, 

відповідно, повністю вираховуються з бази оподаткування для платників податку на 

прибуток мікропідприємств. У той же час, у реальній системі ці суми можуть 

відраховувати фізичні особи, які визначають річний чистий дохід. 

• Платники податку на прибуток можуть відраховувати витрати на товари та 

послуги, надані особам, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні, у 

розмірі до 5% від розміру заробітної плати персоналу. У разі платників податку на 

прибуток з мікропідприємств вони можуть утримувати витрати з податку, що 

підлягає сплаті, на умовах та в межах, передбачених ст. 56 абз. (11) Податкового 

кодексу. Так само фізичні особи, які визначають річний чистий дохід, у реальній 

системі можуть відраховувати витрати за умови дотримання ліміту, передбаченого 
ст. 68 абз. (5) літ. а) і в) Податкового кодексу. 

• У сфері оподаткування ПДВ врегульовано, що товари та послуги, які безоплатно 

надаються в гуманітарних цілях платниками податків, особами, які постраждали 

внаслідок збройного конфлікту в Україні, вважаються товарами та послугами, які 
надаються безоплатно в рамках спонсорських або патронажних акцій. 

• Товари та/або послуги надаються або надаються на замовлення Департаменту 

надзвичайних ситуацій МВС, розповсюджуються безпосередньо або через 

недержавні організації, які висловили свій намір, на підставі документів про 

поставку-квитанцію. товари/послуги. 

• Положення застосовуються до 31 грудня 2022 року включно з дати набрання 

чинності розпорядженням про надзвичайний стан. 



• Для товарів/послуг, у тому числі фінансових коштів, наданих ЮНІСЕФ, а також 

іншим міжнародним організаціям, відповідно до загальних норм міжнародного 

права або положень спеціальних угод, стороною яких є Румунія, платники податків 

сплачують корпоративний податок/дохід Очікується податок на мікропідприємства 


