
 

DATE DE CONTACT UTILE 

Ministerul Sănătății 
Adresă: Intrarea Cristian Popișteanu, Nr. 1-3, Sectorul 1, Bucureşti 
 
Telefon: +4 021 307 2500 

 
 
 
 

 

Fundaţia C.N.R.R. 

 
 
 
 

 

    
              

Ministerul Afacerilor Interne 

 
 
 
 

 

e-mail: presa@ms.ro 
 

Inspectoratul General pentru Imigrări – Sediul Central 
Adresă: Strada Lt. Col. Marinescu Constantin nr.15 A, Sector 5, Bucureşti 
Telefon: +4 021 410.00.42 
Fax: +4 021 410.75.01 
e-mail: igi@mai.gov.ro 

 

Inspectoratul General pentru Imigrări – Direcţia Azil şi Integrare 
Adresă: Strada Tudor Gociu, nr. 24 A, Sector 4, Bucureşti 
Telefon: +4 021 450.11.34 
Fax: +4 021 450.17.29 
e-mail: igi.dai@mai.gov.ro 

 

Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi – Reprezentanţa în România 
Adresă: Bulevardul Primăverii nr. 48 A, Sector 1, Bucureşti 
Telefon: +4 021 201.78.72 / 73 
Fax: +4 021 210.15.94 
e-mail: rombu@unhcr.org 

 

Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi (CNRR) 
Adresă: Strada Viesparilor nr. 19, etaj 2, Sector 2, Bucureşti  
Telefon: +4 021 312.62.10, +4 031 405.52.75 
Fax: +4 021 312.62.10 
e-mail:  office@cnrr.ro 

 
 

  
Inspectoratul General pentru Imigrări

 

 

Fundația Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR) este o organizație non-guvernamentală 

înființată în anul 1998. În anul 2003, CNRR a dobândit statutul de fundație de utilitate publică. CNRR 

este principalul partener de implementare a programelor de asistență pentru solicitanți de azil și 

refugiați al Reprezentanței în România a Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați 

(UNHCR). Misiunea noastră este să promovăm și să apărăm prin toate mijloacele legale drepturile 

omului în general și drepturile refugiaților și ale solicitanților de azil în special. CNRR oferă servicii 

de asistență socială, consultanță juridică și medicală în cadrul departamentelor sale specializate. 

Toate aceste servicii sunt oferite în mod gratuit. 

 

ACCESAREA SERVICIILOR MEDICALE 
DE CĂTRE BENEFICIARII UNEI FORME DE 
PROTECŢIE INTERNAŢIONALĂ ÎN ROMÂNIA 
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Statisticile oficiale ale Inspectoratului General pentru Imigrări 
arată că din 1991, când România a aderat la Convenția privind 
Statutul Refugiaților, şi până în 2016, au fost înregistrate 
aproximativ 28.000 de cereri de azil, dintre care 5.955 de 
persoane au obținut protecție internatională. 

Despre beneficiarii protecției internaționale (BPI): 

refugiații și persoanele cu protecție subsidiară 
BPI beneficiază de un statut juridic special prin prisma circumstanţelor în care au fost 
obligaţi să-şi părăsească ţările de origine și a situației particulare a exilului. Lipsite de 
protecţia ţărilor de origine, dar şi de protecţia oferită în mod tradiţional de familie 
sau de comunitate, persoanele cu protecție internațională sunt vulnerabile. Cei mai 
mulţi dintre refugiaţi suferă traume fizice sau psihologice ca urmare a diverselor 
forme de violenţă la care au fost supuși în țara de origine și a contextului în care și-au 
părăsit comunitatea. 

Regimul juridic care guvernează persoanele cu statut de refugiat este definit în 
dreptul internațional prin Convenția Națiunilor Unite privind Statutul Refugiaților, 
din 1951. Acest instrument defineşte refugiaţii ca persoane care sunt în afara ţărilor 
de origine si care nu pot sau nu doresc să se întoarcă din cauza unei temeri bine 
întemeiate de persecuţie pe motiv de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţa la un 
anumit grup social sau opinie politică. 

Protecţia subsidiară reprezintă cea de-a doua formă a protecției internaționale și se 
acordă atunci când persoana nu întrunește condițiile pentru recunoașterea statutului 
de refugiat, dar este expusă la un risc serios în cazul returnării în ţara de origine (război, 
conflict armat), din cauza căruia nu poate sau nu vrea să se întoarcă în țara de origine. 

Legislaţia română relevantă – Legea nr. 122/2006 privind azilul în România și 
Ordonanţa de Guvern nr.  44/2004 privind integrarea socială a străinilor în România    
nu prevede diferenţe în drepturile şi obligaţiile persoanelor care au obţinut una din 
cele două forme de protecţie, excepţie făcând valabilitatea permiselor de şedere, care 
se eliberează pentru o perioadă de trei ani pentru persoanele cărora li s-a recunoscut 
statutul de refugiat şi pentru o perioadă de doi ani, pentru persoanele cărora li s-a 
acordat protecţie subsidiară. 

Conform articolului 9 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, statutul de 
refugiat şi protecţia subsidiară se acordă pe o perioadă nedeterminată. 

Asistența medicală este foarte importantă în procesul de integrare al BPI în România. 
Traumele suferite pot avea un impact puternic asupra capacității de integrare a BPI în 
societatea românească, o parte dintre aceștia nu au noțiuni de educație sanitară și nu sunt 
familiarizați cu serviciile medicale cu scop preventiv. 

Dreptul la asigurari de sănătate și servicii medicale 

Art. 20 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România și art. 7 din Ordonanța de Guvern 
nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor prevăd faptul că persoanele cu protecție 
internațională au acces la asistența medicală și la sistemul de asigurări de sănătate în 
aceleași condiții ca cetațenii români. 

BPI se legitimează cu ‚,PERMIS DE ŞEDERE” 
eliberat de Inspectoratul General  pentru 
Imigrări – Direcţia Azil şi Integrare (I.G.I.-D.A.I.), din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

BPI care au obținut dreptul de ședere 
permanentă (ședere pe termen lung) nu mai au 
specificată  forma  de  protecție pe  document.   
Conform   articolului   80, aliniatul 
2 din Ordonanța de Urgență nr.  194/2002 
privind regimul străinilor în România, ”drepturile 
beneficiarilor protecţiei internaţionale în România 
prevăzute de Legea nr. 122/2006 nu pot fi limitate 
ca urmare a obţinerii dreptului de şedere pe 
termen lung de către aceştia”. 

BPI nu pot obține documente de stare civilă sau 
alt tip de documente adiţionale prin intermediul 
autorităţilor ţării de origine deoarece contactul 
BPI cu reprezentanții autorităților statului de 
origine este interzis. 

Legislaţia privind azilul ia în considerare această 
particularitate, stipulând în Ordonanţa de Guvern 
nr. 1/2014 privind modificarea Legii nr. 122/2006 
şi a Ordonanţei de Guvern nr. 44/2004 că ,,în 
vederea exercitării efective a drepturilor BPI, 
autorităţile competente iau în considerare situaţia 
specifică în care se află aceştia”. 

Luând în  considerare  prevederile  Ordonanţei 
de Guvern nr. 1/2014, reprezentanții instituțiilor 
publice trebuie să își adapteze practica la situația 
particulară a BPI. 

Integrarea beneficiarilor  unei  forme  de 
protecţie internaţională este un proces dinamic, 
bidimensional de acomodare între aceştia şi 
societatea gazdă, care necesită efortul tuturor 
părţilor. 
*Exemplu de permis de şedere pentru refugiaţi şi 
persoane cu protecţie subsidiară 

BPI sun  t c uprinș i  în  sis  t emul de  

as igur  ări  soc iale  de sănă  t a t e, cu   

sau f ăr ă pla t a c on t r ib uț ie i ,  dac ă se  

înc adr eaz ă în c a t eg or i i le  pr e v ăz ut  e  

de Leg ea 95/2006  pr iv ind  r e f orma   

în domeniul  sănă  t ă ț i i ,  pr ecum:   
 

• persoanele angajate 
cu contract de muncă 

• persoanele făra venituri care 
achităcontribuția legală lunară 

• persoanele coasigurate 

• copiii până la vârsta de 18 ani 

• tinerii cu vârsta de până la 26 ani, 
dacă sunt înscriși în sistemul de 

învăţământ şi nu înregistrează venituri 

• persoanele cu dizabilități 

• femeile însărcinate și lăuze 

• bolnavii cu afecţiuni incluse în 
programele naţionale de sănătate, 

dacă nu realizează venituri 
 

Orice persoană care nu face dovada 
calității de asigurat, inclusiv BPI, 

beneficiază de pachetul minimal de 
servicii medicale. 

 

BPI trebuie să fie informați cu privire la: 

 
• obligația lor de a contribui 

la Fondul Național Unic 
de Asigurări Sociale de Sănătate 

• modul în care obligația lor de 
a contribui la Fondul Național Unic 

de Asigurări Sociale de Sănătate 
poate înceta 

• situația contribuțiilor încasate, a 
celor restante sau a 

majorărilor aferente 
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