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Anexa nr. 1 
 

ORDINUL EUROPEAN DE PROTECŢIE 
 

 Informaţiile conţinute în prezentul formular se prelucrează în conformitate cu dispoziţiile 
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Statul emitent: 

Statul de executare: 

(a) Informaţii privind persoana protejată: 

Numele: 

Prenumele: 

Numele înainte de căsătorie sau numele anterior, după caz: 

Sexul: 

Cetăţenia: 

Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (dacă există): 

Data naşterii: 

Locul naşterii: 

Adrese/reşedinţe: 

- în statul emitent: 

- în statul de executare: 

- în alt stat: 

Limba (limbile) pe care o (le) înţelege (dacă este cunoscută/sunt cunoscute): 

A beneficiat persoana protejată de asistenţă juridică gratuită în statul emitent (dacă informaţiile 
sunt disponibile fără investigaţii suplimentare)? 
   Da 
 
  Nu 
   Necunoscut 
 Dacă persoana protejată este un minor sau nu are capacitate juridică. Informaţii privind 
tutorele sau reprezentantul legal al acesteia: 
sau reprezentantul Numele: 

Prenumele: 

Numele înainte de căsătorie sau numele anterior, după caz: 

Sexul: 

Cetăţenia: 

Adresa administrativă/adresa: 
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(b) Persoana protejată a hotărât să îşi stabilească reşedinţa sau şi-a stabilit deja reşedinţa pe 
teritoriul statului de executare sau s-a hotărât să locuiască sau locuieşte deja pe teritoriul 
acestuia. 
Data de la care persoana protejată intenţionează să-şi stabilească reşedinţa sau să locuiască în 
statul de executare (dacă sunt cunoscute): 
Perioada sau perioadele de şedere (dacă este cunoscută/sunt cunoscute): 
 
(c) Au fost puse dispozitive tehnice la dispoziţia persoanei protejate sau a persoanei care 
reprezintă un pericol, ca mijloc de aplicare a măsurii de protecţie?  
   Da: vă rugăm să faceţi o scurtă prezentare a dispozitivelor utilizate: 
   Nu 
 
(d) Autoritatea competentă care a emis ordinul european de protecţie: 
Denumirea oficială: 
Adresa completă: 
Nr. tel.: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii) (număr) 
Nr. fax: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii) (număr) 
Datele persoanei (persoanelor) de contact: 
Numele: 
Prenumele: 
Funcţia (titlu/grad): 
Nr. tel.: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii) (număr)  
Nr. fax: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii) (număr) 
E-mail (în cazul în care există): 
Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare: 
 
(e) Identificarea măsurii de protecţie pe baza căreia a fost emis ordinul european de protecţie: 
Măsura de protecţie a fost adoptată la (data: ZZ-LL-AAAA): 
Măsura de protecţie a devenit executorie la (data: ZZ-LL-AAAA): 
Referinţa măsurii de protecţie (dacă este disponibilă): 
Autoritatea care a adoptat măsura de protecţie: 
 
(f)  Rezumatul faptelor şi o descriere a împrejurărilor - Incluzând, dacă este cazul, o clasificare a 
infracţiunii - care au dus la impunerea măsurii de protecţie menţionate la litera (e) de mai sus: 
 
(g) Indicaţii privind interdicţia (interdicţiile) sau restricţia (restricţiile) care a (au) fost impusă 
(impuse) persoanei care reprezintă un pericol, prin măsura de protecţie: 
- Natura interdicţiei (interdicţiilor) sau a restricţiei (restricţiilor): (se pot bifa mai multe casete): 
  interdicţia de a se deplasa în anumite localităţi, locuri sau zone definite în care îşi are 
reşedinţa persoana protejată sau pe care le vizitează: 
- în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să precizaţi localităţile, locurile sau zonele 
definite în care persoanei care reprezintă un pericol îi este interzis accesul: 
   o interdicţie sau o reglementare a contactului, sub orice formă, cu persoana protejată, 
inclusiv la telefon, prin mijloace electronice sau prin poştă obişnuită, prin fax sau orice alte 
mijloace; 
- în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să furnizaţi toate detaliile relevante: 
   o interdicţie sau o reglementare a apropierii de persoana protejată la o distanţă mai mică 
decât cea prevăzută:  
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- în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să precizaţi distanţa pe care trebuie să o 
respecte persoana care reprezintă un pericol în ceea ce priveşte apropierea de persoana protejată: 
- Vă rugăm să precizaţi intervalul de timp în care persoanei care reprezintă un pericol îi este 
(sunt) impusă (impuse) interdicţia (interdicţiile) sau restricţia (restricţiile) sus-menţionată (sus-
menţionate): 
- Indicaţii privind sancţiunea (dacă există) în eventualitatea încălcării interdicţiei sau restricţiei: 
 
(h) informaţii privind persoana care reprezintă un pericol, căreia i-a (i-au) fost impusă (impuse) 
interdicţia (interdicţiile) sau restricţia (restricţiile) menţionată (menţionate) la litera (g): 
Numele: 
Prenumele: 
Numele înainte de căsătorie sau numele anterior, după caz: 
Numele de împrumut, după caz: 
Sexul: 
Cetăţenia: 
Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (dacă există): 
Data naşterii: 
Locul naşterii: 
Adrese/reşedinţe: 
- în statul emitent 
- în statul de executare: 
- în alt stat: 
Limba (limbile) pe care o (le) înţelege (dacă este cunoscută/sunt cunoscute): 
Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii, în cazul în care acestea sunt disponibile: 
- Tipul şi numărul actului (actelor) de identitate al (ale) persoanei (carte de identitate, paşaport): 
A beneficiat persoana care reprezintă un pericol de asistenţă juridică gratuită în statul emitent 
(dacă informaţiile sunt disponibile fără investigaţii suplimentare)? 
   Da 
   Nu 
   Necunoscut 
 
(i)  Alte împrejurări care ar putea influenţa evaluarea pericolului care ar putea afecta persoana 
protejată (informaţii opţionale): 
 
(j)  Alte informaţii utile (cum ar fi, în cazul în care sunt disponibile şi necesare, informaţii 
privind alte state în care s-au adoptat anterior măsuri de protecţie pentru aceeaşi persoană 
protejată): 
 
(k) Vă rugăm să completaţi: 
   o hotărâre judecătorească, în sensul articolului 2 din Decizia-cadru 2008/947/JAI, a fost 
deja transmisă altui stat membru 
 
- în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să furnizaţi datele de contact ale autorităţii 
competente căreia i-a fost înaintată hotărârea judecătorească: 
 
   o decizie privind măsurile de supraveghere judiciară în sensul articolului 4 din  
Decizia-cadru 2009/829/JAI a fost deja transmisă altui stat membru 
- în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să furnizaţi datele de contact ale autorităţii 
competente căreia i-a fost înaintată decizia privind măsurile de supraveghere judiciară: 
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Semnătura autorităţii care emite ordinul european de protecţie şi/sau semnătura reprezentantului 
acesteia pentru a confirma acurateţea conţinutului ordinului: 
 
Numele: 
 
Funcţia (titlu/grad): 
 
Data: 
 
Referinţă dosar (dacă există): 
 
Ştampilă oficială (după caz): 
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Anexa nr. 2 

 
FORMULAR 

 
prevăzut la art. 16 alin. (2) 

 
 Informaţiile conţinute în prezentul formular se prelucrează în conformitate cu dispoziţiile 
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare 
 

(a) Date privind identitatea persoanei care reprezintă un pericol:  
Numele: 
Prenumele: 
Numele înainte de căsătorie sau numele anterior, după caz: 
Numele de împrumut, după caz: 
Sexul: 
Cetăţenia: 
Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (dacă există): 
Data naşterii: 
Locul naşterii: 
Adresa: 
Limba (limbile) pe care o (le) înţelege (dacă este cunoscută/sunt cunoscute): 
 
(b) Date privind identitatea persoanei protejate:  
Numele: 
Prenumele: 
Numele înainte de căsătorie sau numele anterior, după caz: 
Sexul: 
Cetăţenia: 
Data naşterii: 
Locul naşterii: 
Adresa: 
Limba (limbile) pe care o (le) înţelege (dacă este cunoscută/sunt cunoscute): 
 
(c) Date privind ordinul european de protecţie: 
Ordin emis la data de: 
Referinţă dosar (dacă există):  
Autoritatea care a emis ordinul:  
Denumire oficială:  
Adresa: 
 
(d) Date privind autoritatea responsabilă de executarea măsurii de protecţie adoptate în statul de 
executare în conformitate cu ordinul european de protecţie, dacă există o astfel de măsură: 
Denumirea oficială a autorităţii: 
Numele persoanei de contact: 
Funcţia (titlu/grad): 
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Adresa: 
Tel.: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii) (număr) 
Nr. fax: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii) (număr) 
E-mail: 
Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare: 
 
(e) Încălcarea interdicţiei (interdicţiilor) sau a restricţiei (restricţiilor) impuse de autoritatea 
competentă a statului de executare ca urmare a recunoaşterii ordinului european de protecţie 
şi/sau alte constatări care ar putea conduce la adoptarea oricăror altor decizii ulterioare: 
Încălcarea priveşte următoarea (următoarele) interdicţie (interdicţii) sau restricţie (restricţii) 
(puteţi bifa mai multe casete): 
  interdicţia de a se deplasa în anumite localităţi, locuri sau zone definite în care îşi are 
reşedinţa persoana protejată sau pe care le vizitează: 
  o interdicţie sau o reglementare a contactului, sub orice formă, cu persoana protejată, 
inclusiv la telefon, prin mijloace electronice sau prin poştă obişnuită, prin fax sau orice alte 
mijloace; 
  o interdicţie sau o reglementare a apropierii de persoana protejată la o distanţă mai mică 
decât cea prevăzută; 
  orice altă măsură care corespunde măsurii de protecţie ce stă la baza ordinului european de 
protecţie, adoptată de autorităţile competente ale statului de executare în urma recunoaşterii unui 
ordin european de protecţie 
Descrierea încălcării (încălcărilor) (locul, data şi împrejurările specifice): 
în conformitate cu articolul 11 alineatul (2): 
- măsuri adoptate în statul de executare ca o consecinţă a încălcării: 
- posibile consecinţe juridice ale încălcării în statul de executare: 
Alte constatări care ar putea conduce la adoptarea oricăror altor decizii ulterioare  
Descrierea constatărilor: 
 
(f) Date privind persoana de contact în cazul în care este necesară obţinerea de informaţii 
suplimentare privind încălcarea: 
Numele: 
Prenumele: 
Adresa: 
Nr. tel.: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii) (număr) 
Nr. fax: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii) (număr) 
E-mail: 
Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare: 
Semnătura autorităţii care emite formularul şi/sau semnătura reprezentantului acesteia, pentru a 
confirma corectitudinea conţinutului formularului: 
Numele: 
Funcţia (titlu/grad): 
Data: 
Ştampilă oficială (după caz): 
 

 


