
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCEDURĂ PRIVIND INTERVENȚIA DIRECȚIILOR GENERALE DE ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI pentru asigurarea protecției drepturilor  
copiilor cetățeni străini provenind din UCRAINA 

 
 
 
 
 

În contextul izbucnirii războiului din Ucraina, România se vede confruntată cu o 

serie de situații de natură umanitară, fără precedent, ce impun adoptarea unor 

măsuri co-ordonate, menite să asigure protecția copiilor cetățeni ucraineni, ajunși 

neînsoțiți pe teritoriul țării noastre. 
 
Prezenta procedură stabilește etapele concrete de intervenție și acțiune ce trebuie 

inițiate de către DGASPC, în calitatea sa de autoritate locală responsabilă cu coordo-

narea activităților din domeniul protecției şi promovării drepturilor copilului. 
 
Demersurile vor fi realizate în colaborare și coordonare cu celelalte autorități sau 

instituții care intervin în procesul de solicitare de azil sau de acordare a protecției 

internaționale în România, astfel încât asigurarea respectării drepturilor copiilor și 

protecția lor adecvată să fie puse în practică, în regim de urgență și să răspundă 

nevoilor acestora, fie că vorbim de clarificarea situației lor juridice, asigurarea 

acce-sului la servicii specializate, păstrarea sau garantarea unei stări de sănătate 

adecvate, precum șu inițierea demersurilor de reunificare familială ulterioare, etc. 
 
Prezenta procedură nu se aplică copiilor cetățeni străini ucraineni pentru care 

repre-zentanții misiunii diplomatice a Ucrainei la București inițiază procedurile 

specifice eliberării documentelor de călătorie care să permită deplasarea acestora 

pe teritoriul României sau pe teritoriul altui stat în condiții de legalitate. 
 

 

1. DISPOZIȚII GENERALE 
 

1.1. DGASPC-urile din județele de graniță cu Ucraina și Moldova, respectiv 

Maramureș, Suceava, Tulcea , Botoșani, Iași, Galați și Vaslui desemnează o 

persoană cu funcție de conducere responsabilă cu coordonarea tuturor 

intervențiilor. 
 

1.2. Datele de contact ale persoanei responsabile sunt comunicate Autorității 

Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, concomitent cu 

punerea acestora la dispoziția reprezentanților poliției de frontieră, precum 

și a reprezentanților altor instituții sau autorități care pot lua la cunoștință 



 
despre prezența unui minor străin neînsoțit pe teritoriul național (ISU, IGI, 

ONG-uri, etc.). 
 

1.3. La nivelul fiecărei direcții care funcționează în județele de graniță cu 

Ucraina, sub coordonarea persoanei responsabile, se identifică toți 

angajații vorbitori de limba ucraineană/ rusă și se întocmește o listă cu 

aceștia, care să includă profesia și datele de contact. Se recomandă, dacă 

este posibil, identificarea inclusiv de voluntari vorbitori de limba rusă din 

cadrul organizațiilor neguvernamentale. 
 

1.4. Constituirea la nivelul DGASPC din județele de graniță a unui grup de lucru 

care, sub coordonarea responsabilului, să intervină de la nivel local, 

inclusiv contactarea organizațiilor neguvernamentale din județ și stabilirea 

de comun acord a activităților care pot fi derulate în complementaritate și 

coordonat, precum și menținerea legăturii cu celelalte județe, în situația 

în care numărul copiilor neînsoțiți depășește capacitatea existentă. 
 

1.5. Completarea și actualizarea zilnică de către toate Direcțiile Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului a bazei de date online, creată de 

ANPDCA, referitoare la numărul de locuri disponibile care ar putea fi utilizate 

pentru plasarea copiilor, inclusiv pentru cupluri mamă –copil/copii aflate în 

situații de dificultate, atât în serviciile rezidențiale publice și private, cât și 

la asistenții maternali, preferabil vorbitori de limba rusă. 
 

1.6. În situația în care în județele de graniță cererea de sprijin depășeşte 

capacitatea județului respectiv, se consultă locurile disponibile din baza 

de date menționată la punctul 1.5 și se contactează responsabilul din 

județul care are locuri disponibile, pentru a stabili modalitatea de 

preluare a copiilor neînsoțiți. 
 

1.7. Identificarea de personal din cadrul DGASPC sau al organizațiilor 

neguvernamentale care ar putea fi relocat temporar pentru creșterea și 

îngrijirea copiilor din Ucraina, în situația în care aceștia vin în grupuri mai 

mari. 
 

 

2. PRELUAREA COPIILOR NEÎNSOȚIȚI ÎN CADRUL SISTEMULUI DE PROTECȚIE 

SPECIALĂ 
 

2.1. DGASPC-urile din județele de la graniță vor asigura prezența la punctele 

de trecere a frontierei a unui reprezentant al acestora, care poate fi 

însoțit de un reprezentant al unei organizații neguvernamentale. 
 

2.2. Atribuțiile echipei prevăzute la punctul 2.1. sunt, fără a se limita la aceasta: 
 

a) menține permanent legătura cu reprezentanții Poliţiei de Frontieră și ai 

Inspectoratului General pentru Imigrări, prezenți în punctul de frontieră; 



 
b) înregistrarea tuturor copiilor minori și a însoțitorilor acestora, respectiv 

nume și prenume și calitatea însoțitorului adult (dacă este posibil acest 

lucru ar fi ideal să se realizeze în colaborare cu reprezentanții 

Inspectoratului General pentru Imigrări, prezenți); 
 

c) informarea cu privire la serviciile disponibile la nivel local şi înmânarea 

unui pliant cu informații utile. Pliantele vor fi realizate în limba rusă și vor 

conține, în mod obligatoriu, telefonul copilului 119 și numărul de urgență 

112; 
 

d) furnizarea de kit-uri pentru copii, în momentul în care acestea vor fi puse 

la dispoziția echipei de către UNICEF; 
 

e) solicitarea echipei mobile de la DGASPC în vederea preluării copilului 

neînsoțit, care necesită protecție specială, respectiv a celor neînsoțiți de 

părinți sau de un reprezentant legal, atât a celor identificați de echipă, 

cât și a celor predați de către reprezentanții poliției de frontieră sau ai 

Inspectoratului General pentru Imigrări; 
 

f) facilitarea accesului mamelor cu copii la alte servicii de bază disponibile 

la nivelul județului 
 

 

3. PROTECȚIA COPIILOR NEÎNSOȚIȚI ÎN CADRUL SISTEMULUI DE PROTECȚIE 

SPECIALĂ 
 

3.1. DGASPC-urile se pot autosesiza cu privire la preluarea copiilor neînsoțiți 

sau pot fi sesizate de alte autorități, în mod special, de către 

reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări. 
 

3.2. Pentru asigurarea protejării copiilor neînsoțiți, potrivit prevederilor Legii 

nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările și completările ulterioare, se va institui prin dispoziția 

Directorului DGASPC plasamentul în regim de urgență în conformitate cu 

prevederile art. 68 alin. (2). 
 

3.3. În cazul în care în intervalul de 5 zile prevăzut de lege, la sediul DGASPC nu 

se prezintă părinții sau, după caz, reprezentantul legal al copilului pentru a-l 

prelua pe acesta, DGASPC solicită instanței stabilirea măsurii plasamentului, 

până la definitivarea demersurilor legale ce cad în competența 

Inspectoratului General pentru Imigrări. Măsura plasamentului durează până 

la returnarea copilului în ţara de reşedinţă a părinţilor, ori în ţara în care au 

fost identificați alţi membri ai familiei dispuşi să ia copilul. 
 

3.4. La stabilirea măsurii de protecție specială se are în vedere inclusiv plasarea 

copiilor străini în serviciile de tip familial, persoanele/familiile/asistenții 

maternali aparținând furnizorilor de serviciilor sociale publici cât și privați 

acreditați, fiind preferabil să fie și vorbitori de limba rusă. 



 
3.5. DGASPC informează Inspectoratul General pentru Imigrări cu privire la 

situația tuturor copiilor cetățeni străini, identificați neînsoțiți de părinți 

sau de un reprezentant legal, pentru care a fost stabilită o măsură de 

protecție specială, inclusiv cu privire la cazurile pentru care s-a 

autosesizat sau a fost sesizată de alte instituții sau persoane care au luat 

la cunoștință de astfel de cazuri. 
 

 

4. SITUAȚII SPECIALE 
 

4.1. În situația în care DGASPC i se solicită sprijinul pentru protecția unor copii 

beneficiari ai unei măsuri de protecție specială în statul de origine, 

persoana responsabilă prevăzută la punctul 1.1. informează în regim de 

urgență ANPDCA în vederea contactării autorităților de la nivel central, 

care pot veni în sprijinul identificării unei soluții favorabile intrării pe 

teritoriul național a copiilor, până la momentul ajungerii acestora în 

punctul de trecere a frontierei (ex. MAE, MAI, etc.). 
 

4.2. În situaţia prevăzută la punctul 4.1., datele transmise de către DGASPC vor 

cuprinde, fără a se limita la acestea: numele și prenumele 

copilului/copiilor, data nașterii, numele părinților, localitatea de 

domiciliu/instituția de proveniență și localitatea în care aceasta 

funcționează în cazul copiilor aflați în sistemul de protecție specială. 
 

 

5. DISPOZIȚII FINALE 
 

5.1. În situaţia în care din motive administrative sau procedurale, copilul trebuie 

să staționeze o anumită perioadă de timp în punctul de trecere a frontierei 

DGASPC se asigură, că acestuia îi sunt asigurate serviciile minime de bază 

(hrană, haine sau obiecte de igienă de imediată necesitate), precum și con-

siliere psihologică, în cazul în care situația acestuia impune acest lucru. 
 

5.2. Se recomandă ca intervențiile inițiale să poată fi realizate cu ajutorul unor 

specialiști vorbitori de limbă rusă/ucraineană, în măsura în care la nivelul 

DGASPC există astfel de resurse umane, sau prin cooptarea unor astfel de 

persoane care să sprijine intervenția DGASPC, din rândul organizațiilor ne-

guvernamentale sau al voluntarilor/societății civile, în măsura în care 

aceș-tia sunt disponibili pe plan local. 
 

5.3. Pentru facilitarea rezolvării cu celeritate a oricăror situații speciale ce vi-

zează situația copiilor străini neînsoțiți proveniți din Ucraina și intrați pe 

teritoriul României, DGASPC notifică în regim de urgență ANPDCA, punând 

la dispoziția acesteia toate datele și informațiile referitoare la circumstan-

țele particulare identificate, care ar necesita intervenția autorităților de 

la nivel central. 


