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Acțiuni ale Instituției Avocatul Poporului  

întreprinse în perioada 28 martie – 1 aprilie 2022 

 

 

 

- anchetă efectuată la Colegiul Tehnic Dinicu Golescu, în data de 31 martie 2022, vizând 

verificarea modului în care autoritățile competente gestionează condițiile de primire a cetățenilor 

ucraineni care au intrat în România după data de 24 februarie 2022;  

 

- anchetă efectuată la Vama din Sighetu Marmației, în data de 30 martie 2022, vizând respectarea 

drepturilor imigranților care sosesc din Ucraina în România, în zona punctului de trecere a 

frontierei Sighetu Marmației;  

 

- anchetă efectuată la Centrul E-Gros din municipiul Iași, în data de 29 martie 2022, vizând 

monitorizarea drepturilor imigranților care sosesc din Ucraina în România care se află în centrul 

de tranzit din incinta Complexului comercial E-Gros Iași;  

 

- vizită efectuată la Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil Maramureș, 

în data de 28 martie 2022, vizând respectarea drepturilor persoanelor strămutate din Ucraina pe 

teritoriul României, solicitanți de azil  

 

- sesizare din oficiu și solicitări adresate Direcției de Sănătate Publică Suceava, Direcției Generale 

de Asistență Socială şi Protecția Copilului Suceava cu privire la situația copiilor ucraineni            

nou-născuți în spitalele din județul Suceava, ca urmare a publicării articolului intitulat: “Cinci copii 

ucraineni s-au născut în refugiu, la Maternitatea Suceava, în prima lună a războiului declanșat 

de Rusia în Ucraina”; 

 

- sesizare din oficiu cu privire la situația “a treisprezece persoane din cinci familii, şase adulţi şi 

şapte copii cu vârste cuprinse între 4 şi 16 ani, care au ajuns la Târgu Secuiesc” și solicitări 

adresate Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov şi Biroului pentru imigrări al Judeţului Covasna 

privind identificarea situației copiilor ucraineni şi a măsurilor dispuse în vederea asigurării 

dreptului la educaţiei, respectiv clarificarea situației juridice a acestora; 

 

 - sesizare din oficiu cu privire la reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Giurgiu și solicitare de informații către Consiliul Județean Giurgiu vizând angajarea de 

personal suplimentar, în condițiile stabilite de art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15 

din 27 februarie 2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român 

cetățenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat 

din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 


