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În atenția Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

 

Având în vedere că am primit informații cu privire la faptul că Ucraina scade vârsta legală de 

înrolare în forțele armate ale acesteia la 16 ani, copiii ucrainieni care ajung la această vârstă 

și se află pe teritoriul României, riscă să fie rechemați în țara de origine, Ucraina, pentru a fi 

înrolați pe frontul de luptă.  

 

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil, prin Departamentul “Smart Justice”, 

atrage atenția asupra faptului că drepturile copilului trebuie respectate, fără excepție, 

punându-se în centrul atenției interesul superior al copilului. 

 

Copiii ucrainieni au nevoie de măsuri de protecție specială, cu atât mai mult cu cât aceștia 

provin dintr-o zonă de conflict și sunt deja supuși stresului post traumatic atât pentru faptul că 

au statut de refugiați, cât și pentru faptul că au fost martori ai atrocităților războiului.  

 

Cerem imperativ instituțiilor și autorităților publice locale și centrale să informeze toți copiii, 

tinerii și tutorii acestora asupra faptului că minorii neînsoțiți care au ajuns pe teritoriul României 

sau grupurile de minori din centrele de plasament din Ucraina ori, după caz, din sistemul de 

protecție revin în sarcina DGASPC-urilor din țara noastră care sunt obligate să depună 

toate diligențele necesare pentru ca aceștia să beneficieze de servicii sociale conform 

dispozițiilor art. 2 alin.(5) și art. 3 alin.(2) lit.f) din Ordinul pentru aprobarea Procedurii de 

cooperare între autorități privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, șederea, precum și 

asigurarea protecției drepturilor minorilor neînsoțiți care provin din zona conflictului armat din 

Ucraina, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 266/18.03.2022. 

 

Serviciile publice de asistență socială au obligația legală potrivit art. 8 alin (2) din Ordinul mai 

sus amintit, să anunțe de îndată DGASPC-urile în situația în care identifică minori neînsoțiți 

care nu beneficiază de o formă de protecție în baza Legii nr. 122/2006 privind azilul în 

România, cu modificările și completările ulterioare, sau, dupa caz, de o măsură de protecției 

specială stabilită în baza Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 



În cazul în care copii nu se află înregistrați în sistemul de protecție vă solicităm, în regim de 

urgență, să fie făcute toate demersurile necesare înregistrării acestora, astfel încât, acești 

copii să beneficieze de protecție internațională, conform dispozițiilor art. 1 litera A, paragraful 

2 din Convenția de la Geneva din 1951 privind statul refugiaților, condițiile pentru a beneficia 

de acestă protecție au constat în “temeri justificate de a fi persecutat datorită rasei, religiei, 

naționalității, apartenenței la un anumit grup social sau, datorită acestei temeri, nu dorește 

protecția acestei țări; sau care, neavând nici o cetățenie si găsindu-se în afara țării în care 

avea reședința obișnuită ca urmare a unor astfel de evenimente, nu poate sau datorită 

respectivei temeri, nu dorește să se reîntoarcă. În cazul unei persoane care are mai multe 

cetățenii, expresia țară a cărei cetățenie o are vizează fiecare dintre țările a cărei cetățenie o 

are orice persoană care, fără un motiv valabil întemeiat pe o teamă justificată, nu a solicitat 

protecția uneia dintre țările a cărei cetățenie o are”. 

  

De asemenea, toți cei care nu au obținut protecția internațională pot beneficia de protecția 

subsidiară. Conform articolului 2 litera f din Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European 

și a Consiliului din 13 Decembrie 2011 “persoană eligibilă pentru obținerea de protecție 

subsidiară înseamnă orice resortisant al unei țări terțe sau orice apatrid care nu poate fi 

considerat refugiat, dar în privința căruia există motive serioase și întemeiate de a crede că, 

în cazul în care ar fi trimis în țara sa de origine sau, în cazul unui apatrid, în țara în care avea 

reședință obișnuită, ar fi supus unui risc real de a suferi vătămprile grave dfinite la articolul 15 

și căruia nu i se aplică articolul 17 alineatele (1) și (2) și nu poate sau, ca urmare a acestui 

risc, nu dorește protecția respectivei țări.” 

 

Copiii neînsoțiți au dreptul la tutelă în statul în care are statut de azilant, Oficiul Român pentru 

Imigrări, conform articolului 136 alin.(1) din Legea 122/2006 privind azilul în România are 

obligația de a ”solicita autorităților competente numirea unui reprezentant legal în cel mai scurt 

timp.” 

 

Protecția termporară este o altă formă de protecție de care minorii pot beneficia în cazul în 

care nu au solicitat protecția internațională. Pentru a beneficia de aceasta trebuie să se 

adreseze Inspectoratului General pentru Imigrări care îi va elibera un permis de ședere.  

 

 

Așadar, vă solicităm ca în cel mai scurt timp, să faceți toate demersurile pentru ca aceste 

informații să ajungă de îndată la cunoștința tuturor copiilor și tinerilor ucrainieni aflați pe 

teritoriul României, precum și a tutorilor acestora, astfel încât să cunoască toate modalitățile 



prin care pot beneficia de protecția statului român fără a fi nevoiți a se întoarce în țara de 

origine, în cazul de față Ucraina.  

 

 

 

 

Exprimându-ne speranța că veți da curs solicitării noastre  

Vă asigurăm de întreaga noastră considerație  

 

Cu prețuire, 

Daniela Maria Boșca, 

Director Executiv FONPC 

daniela.gheorghe@fonpc.ro 

 

 

*Corespondența face parte din proiectul “Forma schimbării” Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare 

- 

 
„Proiect derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) cu sprijinul 
financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 
Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunatatirea capacitatii FONPC si a organizatiilor 
membre de a implica activ si de a incuraja participarea tinerilor la elaborarea si monitorizarea politicilor 
publice care privesc copiii, la dialogul cu autoritatile publice si influentarea deciziilor ce vizeaza 
drepturile copilului, ale persoanelor vulnerabile sau cu risc de marginalizare/excluziune, cu scopul de a 
responsabiliza autoritatile, institutiile si factorii de decizie si de a contrbui la o cultura democratica la 
nivel local/national”. 
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