
 

 

Ce trebuie să știi despre 
protecția temporară 

 RO 

 

 

 

Drepturile tale  

Protecția temporară oferă protecție imediată și eficace persoanelor care fug din Ucraina. Acest 
lucru îți conferă anumite drepturi, printre care: 
 

 
▪ drepturi de ședere 

 

 

 
▪ acces la piața muncii pentru a desfășura activități salariate sau independente  

 

 
▪ cazare adecvată 

 

 ▪ protecție socială și mijloace de subzistență, dacă este necesar  

 

 
▪ asistență medical 

 

 
▪ asistență medicală sau de altă natură în caz de nevoi speciale  

 

 
▪ acces la educație pentru copiii sub 18 ani 

 

 
▪ dreptul la reunificarea familiei cu membrii familiei de bază (solicitați detalii 

autorităților) 

 

 

Te poți bucura de aceste drepturi într-una din următoarele țări: Austria, Belgia, Bulgaria , Cipru, 
Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, 
Suedia, Țările de Jos, Ungaria. 
 
De asemenea, poți oricând solicita azil (protecție internațională). 
 
 

Cât durează protecția temporară?  

Durează până la 4 martie 2023 și poate fi reînnoită automat pentru încă un an (pentru perioade 
de șase luni), adică până la 4 martie 2024. Această perioadă poate fi prelungită cu încă un an, în 
funcție de situația din Ucraina. 
 

Cine are dreptul la protecție temporară? 

MUNCĂ 
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Pentru informații 
suplimentare 

 

▪ Cetățenii ucraineni, refugiații în Ucraina și membrii familiilor acestora care locuiau în 
Ucraina înainte de 24 februarie 2022 

▪ Apatrizii și cetățenii non-ucraineni care, înainte de 24 februarie 2022, locuiau în 
Ucraina cu permis de ședere permanentă și care nu se pot întoarce în siguranță în 
țara lor de origine. 
 

 

Ce se întâmplă dacă nu am dreptul la protecție  

temporară, dar nu mă pot întoarce în țara mea în  

condiții de siguranță? 
În acest caz, poți solicita azil (numit și protecție internațională). 
 
 

Cum pot beneficia de drepturile legate de protecția 
temporară? 
Informează autoritățile naționale că dorești să beneficiezi de drepturile legate de protecția 
temporară și să obții permis de ședere. Datele tale personale vor fi înregistrate și ți se poate cere 
să prezinți pașaportul sau alte documente de identitate. 

 

 

▪ Călătorești cu un copil, cu o persoană în 
vârstă sau cu o persoană cu dizabilitate 

▪ Ai un membru de familie în UE 
▪ Dorești să îți găsești familia 
▪ Ai sub 18 ani și ai venit fără părinți sau 

cu altcineva decât părinții 
▪ Ai nevoie de asistență medicală, ai o 

dizabilitate sau o nevoie specială 
▪ Ai fost rănit/ă, amenințat/ă, forțat/ă sau 

presat/ă să faci ceva împotriva voinței 
tale, de către persoane străine sau de 
către o persoană pe care o cunoști 

▪ Cineva îți oferă ajutor în schimbul unor 
favoruri 

▪ Informează în permanență familia și 
prietenii cu privire la locul unde te 
afli 

▪ Fii atent/ă când accepți ajutor de la 
străini, în afara canalelor oficiale 

▪ Păstrează-ți documentele în 
siguranță și fotografiază-le. Nu da 
nimănui telefonul și documentele 
tale 

▪ Dacă te simți în pericol, apelează 
numărul de urgență gratuit 112 

▪ Nu trimite niciodată online date sau 
fotografii personale persoanelor 
străine 

 
 

Pentru siguranța ta Informează autoritățile dacă 


