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Domnule Ministru, 

  Organizația Salvați Copiii România a publicat un studiu privind cheltuielile cu care se 

confruntă zilnic refugiații ucrainieni din țara noastră. Conform acestui studiu, foarte mulți dintre 

părinții ucrainieni, care sunt veniți aici cu copiii lor, spun că veniturile nu le ajung pentru accesul la 

servicii medicale și cumpărarea de medicamente, dar nici pentru cumpărarea de bunuri non-alimentare. 

La aceste probleme se adaugă altele precum: plata chiriei, realizarea de economii pentru cheltuieli 

neprevăzute, cheltuieli destinate îngrijirii și educației copiilor, procurarea hranei zilnice, cheltuieli de 

transport, procurarea de produse igienico-sanitare pentru copii și ceilalți membri ai familiei, procurarea 

apei.  

Trebuie menționat că dintre cei 1.193.693 de cetățeni ucrainieni care au intrat, începând cu data de 

24 februarie 2022 pe teritoriul României, doar 87.120 de persoane au dorit să rămână pe teritoriul țării 

noastre. Dintre cei care au preferat să rămână, doar 4.357 au cerut azil și 38.419 au solicitat permis de 

ședere temporară. Cei mai afectați de problemele amintite mai sus sunt solicitanții de premise de 

ședere temporară, care spre deosebire de cei de azil nu beneficiază de venituri din partea statului 

român. Aceștia se bazează doar pe veniturile cu care au venit la începutul războiului din Ucraina, iar 

din lipsa de alte venituri viața acestora devine din ce în ce mai dificilă.  

Deși persoanele adulte s-ar putea descurca o perioadă, fără accesul la produse medicale și produsele 

non-alimentare, nu același lucru se poate spune și despre copii, care au nevoie zilnic de produse de 

igienă corporală sau îmbracăminte pentru a merge la școală. Din acest motiv, cred că este important să 

găsim o soluție prin intermediul căreia să putem oferi acestor persoane acces la servicii medicale, dar 

și posibilitatea de a-și procura fără probleme bunurile de care au nevoie.  
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O soluție în acest sens, ar fi crearea unei rețele de clinici private și de stat care să poată oferi ajutor 

medical acestor familii, oricând au nevoie, prin plata unei sume mult mai mici decât prețul normal 

pentru aceste servicii. La rândul său statul ar trebui să asigure minim 50% din costurile serviciilor 

medicale, astfel încât refugiații să nu fie obligați să plătească o sumă foarte mare de bani.  

Pentru bunurile non-alimentare, statul român ar putea încheia parteneriate cu diferiți retaileri din 

țara noastră, astfel încât familiile de refugiați să poată beneficia de reduceri la achiziționarea 

produselor necesare, pe baza unor vouchere oferite cadou de către autorități. Astfel, am putea să 

oferim persoanelor cu permise temporare de ședere șansa la o viață decentă, chiar dacă acum sunt 

departe de casă.  

  Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați ce măsuri aveți în vedere pentru 

oferirea unor stimulente financiare sau de altă natură, către persoanele venite din Ucraina și care 

locuiesc pe teritoriul României cu permise temporare de ședere? 

 Solicit răspuns scris.  

 

   

Vă mulţumesc! 

 

Cu deosebită consideraţie, 

Deputat Vlad Popescu Piedone 
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