Rezultatele anchetei efectuate la Centrul de tranzit din incinta
Complexului comercial E-Gros Iași
Avocatul Poporului a dispus continuarea demersurilor cu privire la respectarea
prevederilor constituționale care reglementează cetățenii străini și apatrizii, prevăzut de art. 18
din Constituţie, respectiv respectarea și monitorizarea drepturilor imigranților din Ucraina care
se află în Centrul de tranzit din incinta Complexului comercial E-Gros Iași.
În data de 29 martie 2022, reprezentanții Biroului Teritorial Iași au avut o întrevedere
cu reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, ai Instituției Prefectului
județului Iași și managerul Complexului comercial E-Gros.
În urma discuțiilor purtate și a vizitei efectuate în Centrul de tranzit au rezultat
următoarele:
Majoritatea persoanelor care au tranzitat Centrul din cadrul complexului comercial au
fost aduse în centru din Gara „Socola” Iași sau din Gara Mare Iași, transportul de la gară către
Centrul de tranzit făcându-se cu mijloace de transport ale Primăriei Municipiului Iași cu
destinație exclusivă ”transport refugiați”.
Persoanele care ajung în Centrul de tranzit E-Gros nu rămân mai mult de 72 de ore,
interval în care fie își achiziționează bilete de avion, fie li se asigură bilete de tren gratuit către
București sau vestul țării. Transportul acestora de la Centrul de tranzit către aeroport și gară se
face de asemenea cu mijloacele de transport ale Primăriei Municipiului Iași însoțiți de poliție
sau jandarmerie.
De asemenea, din discuțiile purtate cu ucrainenii aflați în centru ni s-a confirmat faptul
că urmau să plece fie cu avionul, fie cu trenul către diferite destinații din țară (București și ClujNapoca) sau străinătate (Polonia, Germania, Bulgaria).
De la începutul perioadei de conflict toți cetățenii ucraineni care au decis să rămână în
România au fost transportați de către reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență la Serviciul pentru Imigrări Iași, ulterior depunerii cererii de azil aceștia fiind
transportați la Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil – Rădăuți, care
aparține de Inspectoratul General pentru Imigrări.
La nivel de servicii oferite în punctul de tranzit din Centrul de tranzit E-Gros Iași am
remarcat următoarele:
- condițiile de cazare, astfel cum se pot vedea și din fotografiile atașate, sunt foarte
bune și poate asigura cazarea pentru un număr de 322 de persoane, la momentul
vizitei erau doar 46 de persoane;
- imigranții sunt în permanență asistați de către reprezentanții ONG-urilor pentru a
oferi servicii acestora sau studenți din Republica Moldova vorbitori de limbă rusă
sau de traducători din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași;
- le este oferită masa prin servicii de catering, atât produse reci având pe ele termene
de valabilitate (fructe, apă, ceai, sucuri, cafea, mâncare pentru bebeluși etc), cât și
mese calde;
- le sunt puse la dispoziție produse de igienă personală, precum și pentru nou născuți;
- există afișe în limba ucraineană cu toate informațiile pe care trebuie să le cunoască
cu privire la condițiile de călătorie în România, numerele de urgență pentru
persoanele din Ucraina, numere care pot fi accesate și pe Whatsapp sau Telegram,
condițiile în care pot rămâne pe teritoriul României, precum și faptul că pot cere azil
în România;
- există spații pentru luat masa, punct medical unde există în permanență medic și 2
asistenți, loc de joacă pentru copii, precum și spațiu pentru igiena personală.
La nivelul județului Iași, gestionarea situației imigranților ucraineni revine Centrului
județean de conducere și coordonare a intervenției, structură interinstituţională, aflată în directa
coordonare a Prefectului județului Iași.
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De asemenea, nu au fost înregistrate cazuri de minori neînsoțiți din Ucraina care să
tranziteze Centrul E-Gros, iar la momentul efectuării anchetei ni s-a comunicat că numărul
imigranților din Ucraina este în scădere vizibilă. Spre exemplu, din informațiile transmise în
timp real de către reprezentantul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prin vama
Sculeni din Iași au intrat doar 38 de persoane, cu autoturismul proprietate personală și fără a
solicita sprijinul autorităților aflate în vamă, ceea ce conduce la concluzia că aceștia tranzitau
România având deja o destinație precisă spre care se îndreptau.
În contextul celor mai sus menționate, pentru a avea o imagine de ansamblu completă
asupra respectării drepturilor imigranților ucraineni, vor mai fi întreprinse următoarele
demersuri:
- efectuarea unei deplasări și la Vama Albița din județul Vaslui după anunțarea
prealabilă a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași în subordinea
căruia se află Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui;
- întrucât nu am primit răspunsuri la adresele transmise către Instituția Prefectului
Județul Iași, Instituția Prefectului Județul Vaslui și Serviciul pentru Imigrări Iași, se
va formula o notă distinctă care să conducă la formarea unei imagini de ansamblu a
respectării drepturilor imigranților ucraineni la nivelul județelor Iași și Vaslui.
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