
Ministerul Familiei, 
Tineretului și 
Egalității de Șanse 

Proiecte în
desfășurare



Proiecte începute 
în 2022



PROGRAMUL SOCIAL DE 
CREȘTERE A NATALITĂȚII

 Se acordă pe baza recomandărilor medicale.
 Un cuplu sau femeie singură 

beneficiază de max. 3 proceduri/an. 

peste 9.000 de solicitări depuse
aproape 1.000 au fost validate

300 de femei în tratament

12.500 pentru 2022 și din 2023,
cu posibilitatea suplimentării

1 din 5 familii se confruntă cu infertilitatea

15.000 DE LEI/PROCEDURĂ FIV

SITUAȚIA ACTUALĂSOLICITĂRILOR

AJUTOARE BUGETATE



PROGRAMUL DE CREDITARE
„FAMILY START”

Tineri 18-44 ani, venit net ≤ 7.500 lei/lună/fam. 
Rambursare în max. 10 ani, 

Perioadă de grație 5 ani.
Dobândă subvenționată de MFTES.

150 credite aprobate în 2022

Creșă, grădiniță, școala, after-school, 
taxe studii, chirie, auto, avans locuință etc.

CREDIT 75.000 LEI GARANTAT 80%

SITUAȚIA ACTUALĂ A SOLICITĂRILOR

CHELTUIELI ELIGIBILE

Au solicitat plafon CEC Bank, CREDITCOOP, Libra Bank. 
Discuții avansate cu Raiffeisen Bank și Alpha Bank  



PROGRAMUL DE CREDITARE
„STUDENT INVEST”

Tineri 18-30 ani, din învățământul superior
Rambursare în max. 10 ani, 

Perioadă de grație 5 ani.
Dobândă subvenționată de MFTES.

500 credite aprobate în 2022

Taxe de studii, publicare cărți sau studii, 
plata locurilor de cazare în cămine etc.

CREDIT 50.000 LEI GARANTAT 80%

SITUAȚIA ACTUALĂ A SOLICITĂRILOR

CHELTUIELI ELIGIBILE

Au solicitat plafon CEC Bank, CREDITCOOP, Libra Bank. 
Discuții avansate cu Raiffeisen Bank și Alpha Bank  



PROGRAMUL NAȚIONAL DE 
REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
150 DE CENTRE DE ZI PENTRU COPII

LEGEA PREVENIRII SEPARĂRII 
COPILULUI DE FAMILIE

Valoarea investiției: 50 de milioane euro.
Până pe 9 februarie se depun proiectele și 

cererile de finanțare ale autorităților locale.
În aceste centre copiii primesc mese calde, 

îngrijiri, educație și consiliere psihologică.
Se evită separarea copiilor de familie.

Legea a fost adoptată în Guvern.
Se înființează Observatorul Național al Copilului.

Se schimbă modalitatea de finanțare pentru 
prevenirea separării copilului de familie.



Majorarea sumelor pentru cei 47.000 
de copii aflați în grija statului 

Sunt banii de buzunar ai acestor copii

ALOCAȚIA ZILNICĂ DE HRANĂ

ÎMBRĂCĂMINTE, RECHIZITE, IGIENĂ

ALOCAȚIA LUNARĂ DE PLASAMENT

SUMA PENTRU NEVOILE PERSONALE

12 lei/zi
16,6 lei/zi

16 lei/zi

900 lei

1.350 lei

630 lei

630 lei

22 lei/zi
Copii < 3 ani:

Copii plasament:

Copii 3-26 ani:

Copii dizabilități:

30 lei/lună 150 lei/lună

611 lei/an 968 lei/anCopii 7-14 ani:



ALOCAȚII ȘI INDEMNIZAȚII
Tineri aflați în grija statului și care 

continuă studiile  (18-26 ani)

Tineri aflați în grija statului și care 
la 18 ani optează să iasă din sistem

Familii care au copii în plasament

Indemnizație de 2.522 lei/lună

Primesc o sumă de 7.650 lei
(de trei ori mai mare decât înainte)

Sprijin 420 lei/lună, 
pe lângă alocația lunară de plasament

Standardele de cost pentru serviciile sociale 
au fost actualizate cu rata inflației



Ministerul Familiei este coordonatorul național 
al programului „Garanția pentru copii”.

Planul de Acțiune a fost trimis în luna 
octrombrie  la Comisia Europeană.

A avut loc întâlnirea de validare cu reprezentanții 
instituțiilor din domeniul protecției drepturilor 

copilului și ai societății civile. 

Planul va fi aprobat în Guvern și apoi va fi 
transmis ca document oficial la Comisie. 

Planul de acțiune trebuie corelat cu Strategia 
Națională pentru Protecția și Promovarea 

Drepturilor Copilului și cu Acordul de țară 
pentru programarea 2022-2027. 

GARANȚIA PENTRU COPII



SISTEMUL INFORMATIC NAȚIONAL 
PENTRU PROTECȚIE SOCIALĂ

EVIDENȚA COPIILOR ÎN DIFICULTATE

ACCES ȘI SCHIMB DE DATE

SIMPLIFICAREA ADOPȚIILOR

SINA - finanțare europeană de 46 mil. euro

Date despre copii cu risc de sărăcie extremă, 
fără acces la educație și sănătate, cu nevoi 

speciale sau copii care pot fi adoptați. 

Cetățenii și instituțiile din domeniu pot 
accesa informații și pot schimba de date.

Se simplifică procedurile pentru 
autorități și pentru părinții adoptatori.



STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU  
EGALITATE DE ȘANSE

ADOPTATĂ ÎN GUVERN

BENEFICII DIN FONDURI EUROPENE

Strategia Națională privind promovarea egalității 
de șanse și de tratament între femei și bărbați și 
prevenirea violenței domestice pentru perioada 

2022-2027 a fost adoptată la finalul anului trecut. 

Strategia ne va permite atragerea de fonduri 
europene nerambursabile din actualul exercițiu 

financiar european pentru proiecte dedicate 
combaterii violenței domestice și egalității de gen.



Proiecte noi, 
începute în 2023



CARDUL EUROPEAN PENTRU TINERET

EMITERE GRATUITĂ

BENEFICIARI

BENEFICII

Din această primăvară tinerii din 
România vor putea obține gratuit Cardul 

European pentru Tineret, utilizat de 
peste 6 milioane de tineri europeni.

Orice tânăr din România 
cu vârsta între 14 și 35 de ani.

Reduceri consistente la magazine, 
hoteluri, transport, muzee, restaurante.

Colaborare cu European Youth Card Association
prezentă în 38 de țări, cu 40 de organizații



ÎMBUNĂTĂȚIREA 
LEGISLAȚIEI ADOPȚIILOR

SIMPLIFICAREA ADOPȚIILOR

OBIECTIV

Se vor propune amendamente la HG 
privind metodologia adopțiilor, în 

sensul scurtării timpului de așteptare 
pentru potrivirea copiilor adoptabili cu 

familiile atestate. 

Creșterea numărului anual 
de copii adoptați.



BENEFICII PENTRU FAMILIILE CU MULȚI COPII

CARD CU REDUCERI PENTRU FAMILIILE NUMEROASE 

BENEFICII FISCALE

PREȚURI PLAFONATE LA ENERGIE

Cardul va putea fi folosit pentru a obține reduceri în 
magazine, locuri de joacă, librării, restaurante.

Modelul e folosit in Polonia. 

Pentru mamele care au născut mai mult de 
3 copii sau cele peste 45 de ani care își găsesc 

cu greu un loc de muncă. 

Extinderea facilității la familiile cu cel 
puțin 3 copii, care nu merg la creșă 

sau grădiniță, întrucât învățământul 
preșcolar nu e obligatoriu.



GHIDUL HĂRȚUIRII LA 
LOCUL DE MUNCĂ

INSTRUMENT PENTRU INSTITUȚII

COLABORARE

Ghidul va stabili toate măsurile 
care trebuie luate de o instituție 

pentru a preveni și pentru a 
gestiona orice conduită ostilă sau 

nedorită, orice comentariu sau gest 
nepotrivit la locul de muncă.

La elaborarea Ghidului, MFTES va 
colabora cu ANES și cu Institutul 

Român pentru Drepturile Omului.



PROTECȚIA COPIILOR AFECTAȚI 
DE DIVORȚUL PĂRINȚILOR 

ÎMBUNĂTĂȚIREA LEGISLAȚIEI

Îmbunătățirea cadrului legal, în 
colaborare cu Ministerul Justiției, 

în privința exercitării și îndeplinirii 
obligațiilor părintești, astfel încât, 

în cazul neînțelegerilor dintre 
foștii soți, dreptul copiilor de a 

menține relații directe cu ambii 
părinți să fie respectat. 



FINANȚAREA SERVICIILOR 
PENTRU SUPRAVIEȚUITOARELE 

VIOLENȚEI DOMESTICE

ADĂPOSTURI DE URGENȚĂ

CENTRU DE CONSILIERE FEMEI

CENTRU DE CRIZĂ VICTIME VIOL

Finanțare prioritară pentru 
adăposturi de urgență

De analizat măsuri fiscale pentru 
victimele violenței domestice sau sexuale

Cel puțin unul la 10.000 de locuitori

Cel puțin unul la 50.000 de locuitori

Cel puțin unul la 50.000 de femei, în 
toate regiunile geografice



SPRIJIN PENTRU FAMILIILE 
MONOPARENTALE

CREDITE AVANTAJOASE

ACCES LA PIAȚA MUNCII

CONCEDII SUPLIMENTARE

SPRIJIN FINANCIAR

Banii să poată fi folosiți pentru studiile 
copiilor sau pentru urgențe

Plata afterschool pentru copiii din 
familii monoparentale cu venituri mici. 

Suplimentarea zilelor libere pentru 
părintele care își crește singur copiii.

Programe pentru acoperirea 
cheltuielilor cu locuința sau chiria. 



Ministerul Familiei, Tineretului 
și Egalității de Șanse 

Mulțumim!


