
  

 
Concluziile anchetei desfășurate la Centrul de primire refugiați din Otopeni 

 
 

La data de 23.03.2022 s-a desfășurat o anchetă la Centrul de primire refugiați din 
Otopeni, str. Garofiței nr. 9, la care au participat reprezentanți ai instituției Avocatul Poporului, 
de la Domeniul drepturile omului, egalitate de șanse între bărbați și femei, culte religioase și 
minorități naționale. 

Obiectul anchetei l-a constituit respectarea drepturilor refugiaților ucraineni de către 
autoritățile române. 

În cadrul anchetei, am discutat cu Primarul orașului Otopeni, domnul Silviu Constantin 
Gheorghe, care ne-a oferit informații referitoare la refugiați. 

Sala de sport din Otopeni este pusă, în totalitate, la dispoziția refugiaților, iar capacitatea 
centrului este de 270 paturi. Acesta este dotat cu băi, grupuri sanitare și paturi. Primăria a pus 
la dispoziție, perne, cearșafuri, pilote, care sunt spălate, după plecarea grupurilor de refugiați 
aflați în tranzit.  

Hrana, constând în 3 mese calde/zi, este furnizată de o societate comercială care 
colaborează cu primăria. 

Sunt foarte mulți voluntari din Otopeni care donează obiecte de îngrijire personală, 
îmbrăcăminte și încălțăminte pentru refugiați. 

Banii pentru refugiați sunt alocați din bugetul local. 
În momentul în care sosesc în centru, refugiații sunt legitimați, li se fac copii de pe 

documentele oficiale, pentru o bună evidență a acestora. Majoritatea sunt în tranzit, către 
Germania.      

Refugiații din Ucraina sosesc în Centrul de primire refugiați cu mașini, autocare din 
Isaccea  Albița și zona de nord a Moldovei (Suceava), iar în ultimele zile aceștia au fost în jur 
de 40-60 persoane, în majoritate femei și copii între 0-7 ani. La începutul perioadei, în 
29.03.2021 au sosit în centru studenți din India și Azerbaijan. 

La momentul vizitei, în sala de sport se aflau, efectiv, 10 persoane, femei și copii. 
Serviciul de traducere se realizează de 2 voluntari vorbitori de limba ucraineană, soț și 

soție, soțul fiind medic la grupul sportiv din Otopeni, întrucât, în proporție de 99, 9%, refugiații 
nu vorbesc limba engleză. 

Până la acest moment, doar 5 persoane au solicitat statutul de azilant. În vederea 
facilitării dobândirii statutului de azilant, primăria ia legătura cu Inspectoratul General de 
Imigrări(IGI).  

Pentru cei care pleacă, se pun la dispoziție microbuze, în mod gratuit către Gara de 
Nord, iar la gară beneficiază de bilete gratuite spre destinațiile finale. 

Pentru cei care se îmbolnăvesc se pun la dispoziție medicamente, aduse dintr-o farmacie 
din oraș care colaborează cu Primăria. 

În cadrul anchetei am intervievat și 2 mame care aveau câte 2 copii. Una era din Kiev 
și urma să mai rămână în centru și să ceară statut de azilant, alta din Odessa și urma să obțină 
viza de SUA, având rude în Sacramento-California. 

La plecare, refugiații manifestă recunoștință, fie prin aplauze, îmbrățișări, ori cuvinte 
de mulțumire. 

Nu am identificat aspecte negative la centrul de primire refugiați din Otopeni, în 
privința organizării și dotării centrului respectiv. Deși sunt alocați doar 20 lei de la buget, 
primăria face eforturi deosebite pentru ca refugiaților să nu le lipsească nimic. 


