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Ce trebuie să știi despre
protecția temporară
Aceste informații
sunt pentru tine dacă
• ai sub 18 ani
• ești ucrainean/ucraineană sau ai
locuit în Ucraina și ai plecat din
cauza războiului la 24 februarie
2022 sau după această dată
• ai sosit:
• singur/singură
• cu o altă persoană decât
părinții tăi

Ce înseamnă protecția temporară
pentru tine
Poți rămâne în UE până când te
poți întoarce în siguranță.
Poți obține ajutor pentru
contactarea și reunificarea
familiei, când este sigur pentru
tine.
Poți avea mâncare, haine, o
locuință sigură și alte lucruri
necesare.
Poți merge la școală.
Poți merge la medic.

Dacă nu ești însoțit/însoțită de
părinți, un adult (numit uneori tutore
sau reprezentant) te poate ajuta cu
orice ai nevoie, inclusiv cu procedura.
Poți apela întotdeauna la această
persoană sau la alți reprezentanți ai
autorităților dacă îți este teamă sau
ai nevoie de ajutor.

Reține
• Dacă nu înțelegi ceva, poți pune
întrebări oricând.
• Toate informațiile pe care le
comunici autorităților vor fi
păstrate în siguranță.

Cât durează protecția
temporară?
Până la 4 martie 2023. În funcție de
situație, data se poate prelungi.

Care este procedura?
• Un funcționar îți va adresa întrebări
despre tine și familia ta.
• Ți se va cere să prezinți
documentele de identitate
(pașaport, carte de identitate etc.).
• Vei primi un document oficial.

Informează
autoritățile dacă
• Ai venit singur/singură sau cu o altă
persoană decât părinții tăi.
• Dorești să îți contactezi și să îți
găsești familia.
• Nu înțelegeți limba — o persoană
care vorbește limba ta te poate
ajuta.
• Nu te simți bine și ai nevoie de un
medic sau de medicamente.
• Îți este teamă pentru că o persoană
te amenință sau încearcă să te
convingă să faci un lucru pe care nu
dorești să îl faci. Poți fi în pericol.
• Cunoști copii într-o situație dificilă.

Aleksandra

Dmytro

Există și alte forme de
protecție?
Da. Cu ajutorul unui adult, discută cu
autoritățile opțiunile pe care le ai.

Pentru siguranța ta
• Nu te urca niciodată într-o mașină sau
într-un vehicul cu o persoană pe care nu
o cunoști.
• Păstrează legătura cu familia sau
prietenii tăi.
• Păstrează cu grijă documentele
importante (pașaport, carte de
identitate etc.). Fotografiază-ți
documentele.
• Dacă ai telefon, nu îl da nimănui.
• Dacă te simți în pericol sau ai nevoie de
ajutor, sună oricând la 112. Apelul este
gratuit.
• Nu vorbi niciodată online cu persoane pe
care nu le cunoști. Nu trimite datele sau
fotografiile personale.
• Cere sprijin dacă te simți în pericol din
cauza modului în care te îmbraci, arăți
sau simți.
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