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Acțiuni ale Instituției Avocatul Poporului  

întreprinse în perioada 28 februarie – 18 martie 2022 

 

 

- sesizare din oficiu și solicitări adresate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului 

Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne cu privire la identificarea unor măsuri concrete în 

vederea evitării permanentizării crizei umanitare generate de intrarea în țară a unui număr însemnat 

de refugiați din Ucraina, precum publicarea de către ministerele respective a unei broșuri comune 

care să conțină informații punctuale referitoare la nevoile cetățenilor proveniți din zona de conflict;  

  

- sesizare din oficiu și solicitări adresate Inspectoratului General pentru Imigrări, Politiei de 

Frontieră, Direcțiilor județene de evidență a persoanelor și Comitetelor pentru Situații de Urgență 

din cadrul instituțiilor Prefectului din județele vizate referitoare la consilierea juridică/medierea 

asigurate refugiaților din Ucraina; 

 

- sesizare din oficiu și efectuarea unei anchete cu privire la situația refugiaților din Ucraina care 

ajung în Gara de Nord, municipiul București  

 

- sesizare din oficiu, solicitări adresate Direcțiilor de Sănătate Publică din județele aflate la granița 

cu Ucraina și anchetă  efectuată la vama Siret privind primele puncte în care se oferă asistența 

medicală refugiaților imediat după ce trec granița în România;  

 

- sesizare din oficiu în legătură cu riscul răspândirii în România a poliomielitei în contextul 

actualului aflux de refugiați/persoane aflate în tranzit în România, sosite din Ucraina  

 

- sesizare din oficiu referitoare la libertatea de exprimare în contextul războiului din Ucraina  

 

- solicitări adresate Centrelor Regionale de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil (Bucureşti, 

Galaţi, Rădăuți, Șomcuta Mare, Giurgiu şi Timişoara) vizând respectarea drepturilor refugiaților 

din Ucraina care au solicitat protecție internațională în România, cazați în centrele respective; 

 

- solicitare adresată Inspectoratului General pentru Imigrări vizând respectarea drepturilor 

refugiaților din Ucraina care au solicitat protecție internațională în România; 

  

- solicitare adresată Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții privind 

situația copiilor refugiați din Ucraina instituționalizați și respectarea drepturilor acestora; 

 

- sesizare din oficiu și solicitare adresată Inspectoratului General al Jandarmeriei Române cu 

privire la modul de acțiune al acestuia în contextul fluxului mare de refugiați sosiți în România ca 

urmare a conflictului armat din Ucraina; 

  

- sesizare din oficiu și solicitarea către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Județului 

Bihor a unui punct de vedere cu privire la modalitatea de gestionare a situației familiilor cu minori 

refugiați din Ucraina; 
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- sesizare din oficiu și solicitare adresată Serviciului pentru Imigrări al Judeţului Cluj, Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj şi Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă al Judeţului Cluj cu privire la situația copiilor refugiați din Ucraina care au ajuns în județul 

Cluj; 

  

- sesizare din oficiu și solicitare adresată Serviciului pentru Imigrări al Judeţului Maramureș, 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș şi Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă al Judeţului Maramureș cu privire la situația copiilor refugiați din Ucraina care 

au ajuns în județul Maramureș; 

  

- sesizare din oficiu și solicitare adresată Serviciului pentru Imigrări al Judeţului Sălaj, Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj şi Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă al Judeţului Sălaj cu privire la situația copiilor refugiați din Ucraina care au ajuns în 

județul Sălaj; 

  

- sesizare din oficiu și solicitare adresată Serviciului pentru Imigrări al Judeţului Bistrița-Năsăud, 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud şi Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Bistrița-Năsăud cu privire la situația copiilor refugiați din 

Ucraina care au ajuns în județul Bistrița-Năsăud; 

  

- sesizare din oficiu și solicitarea către Inspectoratul Școlar Județean Arad a unui punct de vedere 

raportat la informațiile vehiculate în mass-media (“Nicio şcoală sau grădiniţă din Arad nu şi-a 

manifestat, până în prezent dorinţa de a ajuta copiii ucrainieni”), precum și solicitarea de 

informaţii privind măsurile dispuse în vederea asigurării dreptului la învățătură pentru elevii 

ucraineni; 

 

- sesizare din oficiu și solicitări adresate Poliției de Frontieră Română și Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului competentă cu privire la identitatea unui minor de 14 ani 

din Ucraina care a venit singur până la vamă şi a măsurilor dispuse; 

  

- sesizare din oficiu și solicitări adresate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Brașov și Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări Braşov, în 

vederea identificării situației celor 26 de copii instituționalizați din Ucraina care au ajuns în Brașov 

şi a măsurilor dispuse în vederea protejării acestora; 

  

- sesizare din oficiu și solicitări adresate Biroului pentru Imigrări al Județului Satu-Mare, Biroului 

pentru Imigrări al Judeţului Bihor, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Satu-Mare, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Satu-Mare şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al 

Judeţului Bihor privind situația refugiaților, precum și cazul unei mame cu doi copii din Ucraina 

care a ajuns în judeţul Satu-Mare; 

  

- sesizare din oficiu și solicitări adresate Primăriei comunei Stoenești şi Consiliului Judeţean Argeș 

în vederea identificării măsurilor dispuse de către autoritățile locale pentru garantarea drepturilor 

copiilor refugiați în comuna Stoenești, județul Argeș;  
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- sesizare din oficiu și solicitare adresată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Suceava privind verificarea respectării drepturilor unui copil preluat din Punctul de 

Frontieră Siret de către autoritățile române, după reținerea mamei sale, urmărită internațional, 

identificată într-un autocar cu refugiați care se deplasa din Ucraina în Turcia; 

  

- sesizare din oficiu și solicitare adresată Inspectoratului Școlar Judeţean Braşov pentru a identifica 

măsurile concrete luate în vederea asigurării dreptului copiilor refugiați la educaţie, evoluția 

demersurilor efectuate, precum şi numărul total de copii înscriși la unitățile de învățământ din 

Braşov;   

 

- sesizare din oficiu și solicitare adresată Companiei Naţionale Căi Ferate CFR SA, Primăria 

Municipiului Iaşi – Direcţia de Asistenţă Socială, Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Iași privind respectarea drepturilor refugiaților din Ucraina în punctul de lucru 

Gara Mare Iaşi, având în vedere afluxul de refugiați sosiți în Gara Mare din municipiul Iaşi;  

 

- sesizare din oficiu și solicitare adresată Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba-Iulia privind situaţia 

a 40 de copii refugiaţi din Ucraina şi a măsurilor dispuse în vederea asigurării dreptului la 

învățătură şi egalitate de șanse;   

 

- sesizare din oficiu și solicitare adresată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sibiu privind situația a 28 de copii ucraineni de la un centru de plasament din Kiev, care 

împreună cu reprezentantul centrului şi doi educatori au reușit să fugă din Ucraina şi au ajuns în 

Sibiu;  

 

- sesizare din oficiu și solicitare adresată Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu 

privire la situația a 200 de copii dintr-o școală din Odessa, mutată la București, precum şi cu privire 

la măsurile dispuse în vederea asigurării dreptului la învățătură şi egalitate de șanse;  

 

- sesizare din oficiu și solicitare adresată Inspectoratului Școlar Județean Timiș privind numărul 

total al copiilor refugiați repartizați în școlile din județul Timiș, precum şi cu privire la măsurile 

dispuse în vederea asigurării dreptului la învățătură şi egalitate de șanse;  

 

- întrevedere cu domnul Özgür Derman și Patricia Ötvös, reprezentanți ai Oficiului Comisarului 

pentru Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei, la care au participat doamna Renate 

Weber, Avocatul Poporului, membrii grupului de lucru constituit în cadrul instituției Avocatul 

Poporului pentru monitorizarea respectării drepturilor refugiaților și reprezentanți ai instituției 

Avocatul Poporului. 

 

 

 


