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Cuvânt înainte 
Evoluțiile politice din 2021 și de la începutul anului 2022 au avut un impact direct asupra 
nevoilor de protecție internațională, determinând valuri de strămutare către țările UE+. 
Venirea la putere a talibanilor în Afganistan și invadarea Ucrainei de către Rusia au creat noi 
nevoi de protecție și au contribuit la creșterea numărului de solicitanți de azil în Europa. În 
plus, situația post-COVID-19, caracterizată de creșterea numărului de solicitanți de azil, a 
prezentat noi provocări, care au necesitat soluții dinamice pentru a menține integritatea 
singurului sistem multinațional de azil din lume – sistemul european comun de azil (SECA). 
Aceste evenimente reamintesc în mod acut cât de repede se pot schimba modelele de 
migrație și azil. 

În acest context, Raportul privind 
azilul pentru anul 2022 
evidențiază modul în care au fost 
testate pregătirea și flexibilitatea 
sistemelor naționale de azil și de 
primire pentru a le acorda 
protecție în continuare celor care 
au nevoie. Multe administrații s-au 
confruntat cu o presiune uriașă 
generată de afluxurile mari de 
sosiri, continuând totodată să 
respecte restricțiile existente 
legate de COVID-19. Raportul 
arată situațiile de convergență în implementarea SECA, dar nu ezită să menționeze 
divergențele care există în continuare și îmbunătățirile care pot fi făcute. 

Reziliența sistemelor de azil poate crește doar pe măsură ce se înregistrează progrese în 
direcția adoptării instrumentelor juridice ale Pactului Comisiei Europene privind Migrația și 
Azilul. În plus, cu un mandat consolidat din ianuarie 2022, Agenția Uniunii Europene pentru 
Azil (EUAA) joacă un rol-cheie în calibrarea în continuare a SECA și sprijinirea activă a statelor 
membre. Însă este important să se asculte și vocile celor din prima linie. Din acest punct de 
vedere, Raportul privind azilul este o resursă valoroasă, care citează peste 1 500 de surse 
fiabile, inclusiv autorități naționale, organizații internaționale, mediul academic și organizații 
ale societății civile, și furnizează cea mai cuprinzătoare actualizare a situației din domeniul 
azilului din Europa. 

Fiind centrul de expertiză privind azilul din Europa și încă de la înființarea ei în urmă cu 11 ani, 
agenția a reunit țările UE+ în schimbul de informații și de bune practici, în îmbunătățirea 
calității și armonizarea practicilor. Este cert că cererea de sprijin din partea agenției va crește 
în continuare și suntem pregătiți să colaborăm pe mai departe cu partenerii noștri și să ne 
îndeplinim mandatul consolidat în anii următori. 

 
Nina Gregori 
Director executiv 
Agenția Uniunii Europene pentru Azil 

https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022
https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022
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Introducere 
Ca primă sursă de informații referitoare la protecția internațională în Europa, Raportul anual al 
Agenției Uniunii Europene pentru Azil (EUAA) oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a 
principalelor evoluții din domeniul azilului survenite în statele membre ale Uniunii Europene și 
în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția (țările UE+). 

După ce începe cu o scurtă prezentare generală a tendințelor și a principalelor subiecte de 
discuție din jurul strămutării forțate a populației la nivel mondial, raportul își restrânge 
tematica la contextul Europei. Principalele evoluții sunt prezentate la nivelul UE și la nivel 
național, vizând toate aspectele sistemului european comun de azil (SECA). Jurisprudența 
selectată este prezentată pentru a ilustra modul în care instanțele au conturat interpretarea 
legislației europene și naționale. În plus, datele statistice privind indicatorii-cheie evidențiază 
tendințele din domeniul azilului în 2021. 

Presiunea de la frontierele externe ale UE s-a intensificat în 2021, numărul sosirilor revenind la 
nivelurile anterioare pandemiei, chiar și pe fondul continuării măsurilor privind COVID-19. 
Peisajul politic a determinat o creștere a sosirilor din Afganistan, Belarus și, la începutul anului 
2022, din Ucraina. Ca răspuns, țările UE+ s-au adaptat rapid la valurile de sosiri, facilitând 
procesul de depunere a cererilor de azil, reorganizând locurile de primire și utilizând centrele 
de sosire pentru diverse etape ale procedurii de azil. 

1. Evoluțiile globale din domeniul azilului 
Evenimente din 2021 și de la începutul anului 2022 au declanșat strămutarea a 
milioane de oameni, intensificând nevoile existente de soluții de protecție la nivel 
mondial. Venirea la putere a talibanilor în Afganistan a impulsionat noi cicluri de 
strămutare în interiorul țării și peste frontiere, într-o regiune în care strămutarea 

forțată era deja un fenomen obișnuit. Invadarea Ucrainei de Rusia a forțat milioane de oameni 
să își părăsească locuințele și să caute refugiu în țările învecinate. În plus, oamenii au 
continuat să fugă din zonele-hotspot de strămutare din Republica Democratică Congo, 
Etiopia, Mozambic, Myanmar, Sudanul de Sud, Siria, Sahel, Venezuela și Yemen. 

Conform estimărilor înaltului comisar al Națiunilor Unite pentru refugiați (UNHCR), începând 
din iunie 2021 au existat peste 84 de milioane de persoane strămutate forțat la nivel mondial. 
Această cifră include 26,6 milioane de refugiați sub mandatul UNHCR, 4,4 milioane de 
solicitanți de azil, 48 de milioane de persoane strămutate în interiorul țării și 3,9 milioane de 
cetățeni ai Venezuelei strămutați în străinătate. 

Într-un an care a marcat a 70-a aniversare a Convenției din 1951 privind statutul refugiaților ca 
o componentă fundamentală a legislației privind drepturile omului, comunitatea internațională 
și-a continuat eforturile globale și regionale pentru dezvoltarea unor soluții pentru persoanele 
care au nevoie de protecție la nivel mondial. O inițiativă-cheie bazată pe cooperarea 
multilaterală este Pactul mondial privind refugiații, care are scopul de a găsi soluții sustenabile 
pentru situația refugiaților. Sub egida acestui cadru, în 2021 a continuat activitatea pentru: 
i) reducerea presiunii asupra țărilor gazdă; ii) îmbunătățirea autonomiei refugiaților; 
iii) extinderea soluțiilor în țările terțe; precum și iv) sprijinirea condițiilor din țările de origine 
pentru returnarea în condiții de siguranță și demnitate a solicitanților cărora li se refuză 
protecția. 
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Discuția și activitatea privind protecția internațională au evoluat în continuare pentru a 
răspunde nevoilor emergente și subiectelor presante relevante. Problemele-cheie care au 
rămas în centrul atenției în domeniul azilului în 2021 au inclus: 

 trecerea de la măsurile introduse ca reacție la pandemia de COVID-19 la metode de 
lucru sustenabile, care includ practici noi și transformări digitale; 

 intensificarea eforturilor pentru găsirea unor soluții sustenabile pentru persoanele 
care au nevoie de protecție; 

 recunoașterea strămutării cauzate de schimbările climatice la întreaga sa dimensiune 
și dezvoltarea unor răspunsuri eficace la urgența climatică tot mai mare; 

 integrarea în continuare a dimensiunilor de gen în înțelegerea nevoilor de protecție și 
oferirea unor soluții de protecție, precum și 

 luarea în considerare a aspectelor legate de apatridie în contextul azilului și a 
interacțiunii dintre apatridie și nevoile de protecție. 

2. Evoluții importante în domeniul 
azilului în Uniunea Europeană 

În 2021, au fost înregistrate progrese și au fost adoptate măsuri importante la 
nivel tehnic și politic pentru implementarea Pactului privind Migrația și Azilul, deși 
nu s-a ajuns încă la un acord politic ulterior asupra unor elemente-cheie ale 
pactului. Un obiectiv intermediar important a fost intrarea în vigoare, în 

ianuarie 2022, a Regulamentului (UE) 2021/2303 pentru instituirea Agenției Uniunii Europene 
pentru Azil (EUAA), care a înlocuit Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), cu un mandat 
extins și îmbunătățit. 

În așteptarea unor progrese legislative ulterioare în legătură cu propunerea de directivă 
privind returnarea, Comisia Europeană a adoptat, în aprilie 2021, prima Strategie a UE privind 
returnarea voluntară și reintegrarea, promovând aceste căi ca părți integrante ale unui sistem 
comun al UE pentru returnarea resortisanților țărilor terțe. 

În 2021 s-au înregistrat progrese și în alte domenii ale azilului. În iunie 2021, Comisia 
Europeană a prezentat Strategia Schengen, în timp ce eforturile privind interoperabilitatea 
sistemelor IT la scară largă în domeniul libertății, securității și justiției au continuat. Integrarea 
fiind un element esențial al unui sistem eficient de gestionare a migrației, implementarea 
Planului de acțiune privind integrarea și incluziunea a început în 2021. 

Prin prezentarea Declarației comune privind prioritățile legislative pentru 2021 și a concluziilor 
comune privind obiectivele și prioritățile de politică pentru perioada 2020-2024, în 
decembrie 2020, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană și Parlamentul European și-
au declarat hotărârea de a ajunge la un acord asupra Pactului privind Migrația și Azilul, de a 
se asigura că migrația este abordată într-o manieră cuprinzătoare și de a garanta că 
frontierele externe sunt controlate în mod eficient. 
  

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/17/council-commission-and-parliament-set-the-eu-s-legislative-priorities-for-2021-and-objectives-for-2020-2024/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/17/council-commission-and-parliament-set-the-eu-s-legislative-priorities-for-2021-and-objectives-for-2020-2024/
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În 2021, frontierele externe ale UE s-au confruntat cu o presiune crescută, numărul sosirilor 
crescând peste nivelurile anterioare pandemiei. Numărul de treceri ilegale ale frontierei 
depistate în 2021 a fost puțin sub 200 000, fiind cel mai mare număr din 2017. Totuși, pe baza 
raportării Frontex, au fost observate fluctuații ale numărului de treceri între diferitele rute de 
migrație, pe unele rute având loc creșteri semnificative, în timp ce pe altele fluxurile au rămas 
relativ stabile în comparație cu anul 2020. 

Ca urmare a transformărilor politice interne din Belarus și a organizării de către regimul din 
Belarus a introducerii ilegale de migranți sub oblăduirea statului, depistările la frontierele 
terestre estice au crescut de peste 10 ori. Trecerile ilegale ale frontierei dinspre Belarus au 
pus o presiune considerabilă asupra statelor membre din prima linie, UE acordând rapid o 
combinație de sprijin financiar, operațional și diplomatic pentru soluționarea crizei, care a 
inclus o intervenție rapidă la frontieră a Frontex și acordarea de sprijin operațional de către 
EUAA. 

În noiembrie 2021, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate au prezentat o imagine de ansamblu a acțiunilor întreprinse 
ca răspuns la situația de la frontierele estice. Aceștia au abordat modul în care ar putea fi 
adaptat cadrul actual privind migrația astfel încât să ofere un set de instrumente permanent 
pentru combaterea tentativelor de destabilizare a UE prin instrumentalizarea migranților și a 
refugiaților de către stat, asigurând totodată acces în teritoriu, condiții de primire adecvate și 
revizuirea imparțială a cererilor de azil. Setul de instrumente cuprinde o combinație de acțiuni, 
atât în afara, cât și în interiorul UE și la frontiere. 

Pe lângă sprijinirea statelor membre de la frontierele estice, UE a oferit asistență în continuare 
și altor state membre din prima linie prin facilitarea și coordonarea transferurilor voluntare 
către alte state membre și prin acordarea de sprijin financiar și operațional pentru capacitatea 
de primire, condițiile de viață și asistența medicală pentru refugiați și migranți, prin 
accelerarea procedurilor de azil, creșterea numărului de returnări; precum și prin 
îmbunătățirea protecției frontierelor. 

În urma invadării Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, milioane de persoane strămutate 
au căutat refugiu în UE prin Ungaria, Polonia, România și Slovacia. Aceste țări au dat dovadă 
de un răspuns remarcabil de rapid, deschizându-și frontierele și permițând intrarea pe 
teritoriul lor. Reflectând angajamentul UE de a da dovadă de solidaritate deplină cu Ucraina, 
la 4 martie 2022, Consiliul Justiție și Afaceri Interne a dat curs propunerii Comisiei Europene 
și a adoptat în unanimitate o decizie de punere în aplicare pentru introducerea unui 
mecanism de protecție temporară ca răspuns la afluxul de persoane strămutate. Decizia a 
prevăzut și dezvoltarea unei platforme de solidaritate, sub coordonarea Comisiei Europene, 
prin care statele membre să facă schimb de informații cu privire la capacitățile lor de primire și 
la numărul de persoane care primesc protecție temporară pe teritoriul lor. EUAA a depus 
eforturi în mod activ în 2022 pentru a facilita schimbul de informații privind înregistrările 
pentru protecție temporară între țările UE+. 

Rețeaua aferentă mecanismului UE de pregătire pentru situații de criză și de gestionare a 
crizelor legate de migrație s-a ocupat de cooperarea administrativă între statele membre, în 
timp ce mecanismul de protecție civilă al Uniunii a fost activat pentru a răspunde nevoilor 
persoanelor strămutate din Ucraina și pentru a primi cofinanțare pentru acordarea acestei 
asistențe. Agențiile UE, inclusiv Frontex, EUAA și Europol, au acordat rapid sprijin operațional 
statelor membre care au solicitat asistență. Mulți factori din răspunsul UE s-au dovedit a fi 
bune practici care ar trebui implementate în eventualele crize viitoare. 
  



AGENȚIA UNIUNII EUROPENE PENTRU AZIL  

10 

Pe tot parcursul anului 2021, UE și-a continuat parteneriatele cuprinzătoare și reciproc 
avantajoase. Activitățile din cadrul dimensiunii externe a politicii UE în domeniul migrației și al 
azilului au tratat cauzele primare ale migrației ilegale; combaterea rețelelor de introducere 
ilegală de persoane; cooperarea cu țările terțe în domeniul returnărilor și al readmisiilor; 
colaborarea cu țările partenere pentru gestionarea frontierelor; precum și acordarea de sprijin 
pentru soluții de protecție în alte părți ale lumii. 

În plus, s-a pus un accent deosebit pe nevoile de protecție reînnoite ale resortisanților afgani 
în urma venirii la putere a talibanilor. Afganistanul fiind o prioritate pentru UE și cel mai mare 
beneficiar de asistență pentru dezvoltare din partea UE începând din 2002, UE a depus 
eforturi pentru a oferi un răspuns uniform la criză. În august 2021, miniștrii afacerilor interne 
din UE, împreună cu reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Serviciului European de Acțiune 
Externă, ai Frontex, ai Europol, ai EUAA și cu coordonatorul UE pentru lupta împotriva 
terorismului, au adoptat o declarație comună în care au subliniat că evacuarea cetățenilor 
Uniunii și, în măsura posibilului, a resortisanților afgani care au cooperat cu UE și cu statele 
sale membre, precum și a familiilor acestora, este o prioritate. 

În octombrie 2021 a fost anunțat un pachet de sprijin pentru poporul afgan în valoare de 
1 miliard EUR, combinat cu acordarea de ajutor umanitar specific pentru nevoile de bază ale 
poporului afgan, direcționat către organizațiile internaționale de pe teren și către țările 
învecinate. UE deține președinția grupului central al Platformei de sprijin pentru strategia de 
soluții pentru refugiații afgani, consolidând răspunsul internațional la situația din Afganistan și 
stimulând angajamentele politice, financiare și materiale. 

UE a instituit un mecanism specific pentru a sprijini evacuarea a peste 17 500 de persoane din 
Kabul, inclusiv un număr estimat de 4 100 de cetățeni ai Uniunii și 13 400 de resortisanți 
afgani. În total, statele membre ale UE au evacuat 22 000 de afgani. 

În rolul său de a asigura interpretarea și aplicarea armonizată a dreptului Uniunii, Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis peste 20 de hotărâri și ordonanțe. Acesteia i s-a 
solicitat să interpreteze diverse dispoziții ale SECA, ce vizează subiecte legate de: 

 accesul efectiv la procedura de azil; 
 sistemul Dublin; 
 cererile ulterioare; 
 interpretarea conceptului de protecție de stat; 
 evaluarea protecției acordate de Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și 

Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA); 
 interpretarea conceptului de violență fără discriminare în scopul acordării de protecție 

subsidiară; 
 utilizarea luării în custodie publică; 
 prelungirea statutului conferit prin protecție ca drept derivat (pe baza statutului 

conferit prin protecție al altui beneficiar); 
 principiul egalității de tratament, precum și 
 returnarea solicitanților de azil respinși. 

https://ssar-platform.org/
https://ssar-platform.org/
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3. Tranziția EASO către EUAA 
După 10 ani de funcționare, EASO a fost transformat în EUAA prin Regulamentul 
(UE) 2021/2303 privind Agenția Uniunii Europene pentru Azil, care a intrat în 
vigoare la 19 ianuarie 2022. În prezent, agenția poate să ofere mai mult sprijin 
operațional și tehnic pentru: a mări eficiența sistemelor de azil; a îmbunătăți și a 
accelera acordarea de asistență la cererea statelor membre; a dezvolta în 

continuare standarde operaționale, indicatori și orientări practice cu scopul de a fundamenta 
decizii uniforme și de înaltă calitate în cazurile de azil; a monitoriza și a raporta mai bine cu 
privire la funcționarea sistemelor naționale de azil și de primire; a contribui la consolidarea 
capacităților în țările terțe; precum și pentru a sprijini țările UE+ în ceea ce privește 
mecanismele de relocare. 

Un domeniu-cheie de activitate pentru EUAA este acordarea de asistență operațională și 
tehnică statelor membre care se confruntă cu o presiune disproporționată asupra sistemelor 
lor de azil și primire. Începând din mai 2022, 10 state membre primesc sprijin direct din partea 
agenției prin planuri anuale sau multianuale: Belgia, Cipru, Cehia, Grecia, Italia, Letonia, 
Lituania, Malta, România și Spania. În 2021, sprijinul operațional pentru sistemele naționale de 
azil și de primire a vizat o serie de acțiuni care au fost adaptate contextului și nevoilor 
specifice din fiecare țară, inclusiv sprijinul pentru creșterea capacității și a calității condițiilor 
de primire, pentru înregistrarea și prelucrarea cererilor în primă instanță și în recurs, pentru 
sprijinirea relocărilor și creșterea calității și a standardizării sistemului Dublin. 

La începutul anului 2022 a fost efectuată o evaluare ex post externă transversală pentru a 
evalua implementarea sprijinului operațional al agenției pentru fundamentarea deciziilor și 
îmbunătățirea cadrului general de sprijin operațional. În general, evaluarea externă a 
concluzionat că sprijinul operațional al agenției în anul 2021 a fost extrem de relevant pentru 
nevoile statelor membre și flexibil pentru adaptarea la contextele în rapidă schimbare. 

 

 
 

Mai 
2010 

Iunie 
2011 

Din 
2011 2015 2021 

2022 

A intrat în vigoare 
Regulamentul de 
instituire a EASO 

EASO a fost 
inaugurat oficial în 
Malta și a devenit 
funcțional ca 
agenție a UE 

Diverse țări au 
solicitat sprijinul 
operațional și 
tehnic al EASO 

EASO a jucat un 
rol central în 
implementarea 
Agendei UE 
privind migrația 

EASO are 
aproximativ 500 
de angajați 
stabiliți în Malta și 
în alte state 
membre ale UE 

EASO a 
devenit 
Agenția Uniunii 
Europene 
pentru Azil 
(EUAA) 

#AsylumReport2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2303&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2303&from=EN
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4. Funcționarea sistemului european 
comun de azil 
Principalele evoluții din 2021 au influențat legislația, politicile și practicile naționale în 
domeniul azilului din țările UE+. Trei teme orizontale cu impact asupra majorității etapelor 
procedurii de azil au fost digitalizarea sistemelor de azil, impactul actual al pandemiei de 
COVID-19 și noile nevoi de protecție ale resortisanților afgani în urma evoluțiilor din 
Afganistan. 

 

Tema 1: Digitalizarea sistemelor de azil și de primire în 2021 

Autoritățile naționale de azil și de primire din țările UE+ au continuat să 
digitalizeze procesele. Pandemia de COVID-19 a amplificat nevoia de soluții 

tehnologice pentru a asigura continuitatea activității pe fondul măsurilor de limitare a 
mișcării persoanelor și al distanțării sociale. În grade diferite și pe baza contextelor 
naționale, au fost introduse inovații digitale pentru autoînregistrarea cererilor; interviuri la 
distanță; furnizarea de informații; interpretare; colectarea de informații privind țara de origine 
(ITO); pregătire; sisteme de gestionare a informațiilor și comunicări între autorități; precum și 
simplificarea metodelor de lucru. 

Procesele digitalizate vor fi probabil adaptate pe baza orientărilor emise de instanțele 
internaționale, europene și naționale. Deși noile tehnologii pot fi implementate rapid, 
autoritățile naționale trebuie să fie precaute, deoarece hotărârile judecătorești arată că este 
nevoie în continuare de controlul strict al compatibilității inovațiilor digitale cu drepturile 
fundamentale și cu orientările privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

Tema 2: Impactul pandemiei de COVID-19 în curs asupra 
sistemelor de azil și de primire 

De la apariția ei în 2020, pandemia de COVID-19 și restricțiile conexe au 
continuat să afecteze puternic sistemele de azil și de primire la nivel mondial. Țările UE+ au 
utilizat o varietate de metode pentru a asigura accesul la protecție și prelucrarea eficientă a 
cererilor noi și pendinte pe fondul măsurilor de sănătate publică menite să reducă 
infectarea. Accesul la vaccinurile împotriva COVID-19 și introducerea campaniilor naționale 
de vaccinare au fost fundamentale pentru a limita numărul de infectări. 

Odată cu introducerea treptată a vaccinurilor, restricțiile legate de COVID-19 au fost reduse, 
dar multe măsuri care au fost introduse pentru a atenua pandemia au continuat să fie 
aplicate pe tot parcursul anului 2021. Aceste practici au inclus: utilizarea produselor 
dezinfectante, distanțarea, barierele din plexiglas și măștile de protecție; prestarea de 
servicii la ore decalate și prin modalități la distanță; limitări ale numărului de persoane 
prezente în același timp la sediile autorităților; screeninguri medicale periodice și testări 
rapide; măsuri de carantină; precum și revizuirea ratelor maxime de ocupare în domeniul 
primirii. Activitățile de relocare au fost reluate, utilizând tot modalități mixte, inclusiv misiuni 
de selectare de la distanță pe bază de dosare, orientări online înainte de plecare și 
controale medicale suplimentare în cadrul serviciilor de călătorie. 
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Tema 3: Răspunsurile țărilor UE+ la noile nevoi de protecție 
ale resortisanților afgani 

Deteriorarea situației securității și a drepturilor omului în Afganistan în 2021 a 
creat valuri de strămutare a populației generale, pe lângă creșterea riscurilor 

pentru anumite grupuri. Un considerent imediat a fost să se acorde acces rapid la siguranță; 
prin urmare, țările UE+ au organizat evacuări rapide și au adaptat prelucrarea cererilor 
depuse de resortisanții afgani. Campaniile de informare specifice s-au axat pe furnizarea de 
informații pentru resortisanții afgani cu privire la aspecte legate de azil. 

Din cauza volatilității din țara de origine și a dificultății de a accesa informații actualizate 
privind țara de origine (ITO), multe țări UE+ au suspendat prelucrarea cererilor depuse de 
resortisanții afgani atât în primă instanță, cât și în recurs , cu excepția cazurilor în care 
nevoile de protecție erau evidente în mod clar. S-au depus eforturi și pentru a reuni familiile 
afgane și s-au luat măsuri speciale pentru asigurarea condițiilor materiale de primire și 
integrarea resortisanților afgani evacuați. Numărul mare de cazuri pendinte ale 
resortisanților afgani, precum și statutul celor care nu îndeplinesc condițiile pentru 
acordarea protecției, dar nici nu pot fi returnați sunt probleme care încă nu au fost 
soluționate și necesită abordări constructive și realiste din partea țărilor UE+. 

 

4.1. Accesul la procedura de azil 

Presiunea de la frontierele externe ale UE s-a intensificat în 2021, numărul sosirilor revenind la 
nivelurile anterioare pandemiei. Trecerile ilegale ale frontierei au escaladat, iar țările UE+ au 
trebuit să gestioneze sosiri bruște în masă și numere tot mai mari de cereri de protecție 
internațională. 

În 2021, țările UE+ au primit aproximativ 648 000 de cereri de protecție internațională, 
reprezentând o creștere cu o treime în comparație cu 2020 și corespunzând nivelului din 
2018. În primele câteva luni din 2021, nivelul cererilor a rămas relativ stabil. Însă, pe la 
jumătatea anului, numărul cererilor a început să crească și a culminat cu vârfurile din două 
luni, septembrie și, respectiv, noiembrie 2021. 

Aceste vârfuri au fost generate în mare parte de numărul mai mare de cereri depuse de 
resortisanții afgani și sirieni, inclusiv de numeroase cereri repetate ale resortisanților afgani. 
Resortisanții sirieni au reprezentat cel mai mare grup de solicitanți în 2021, depunând 
aproximativ 117 000 de cereri în țările UE+, urmați de resortisanții afgani, care au depus 
102 000 de cereri. Aceste două grupuri de cetățeni au fost urmate la distanță de resortisanții 
din Irak (30 000 de cereri), Pakistan și Turcia (câte 25 000 fiecare), precum și din Bangladesh 
(20 000). 

În ceea ce privește țările de primire, Germania a primit de departe cele mai multe cereri de 
azil (191 000), urmată de Franța (121 000), Spania (65 000) și Italia (53 000). 

În timp ce restricțiile legate de COVID-19 și cerințele de carantină erau încă în vigoare, țările 
UE+ au răspuns numărului crescut de sosiri adaptând procesele pentru a facilita formularea, 
înregistrarea și depunerea cererilor. Câteva țări au rearanjat locurile de primire și au 
reorganizat procedurile în primă instanță. Alte țări au continuat cu centre inițiale sau de sosire 
unde autoritățile decizionale și cele de primire lucrează împreună. 
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Figura 1. Cererile de protecție internațională defalcate în funcție de țările UE+ de primire, 
2021 

 
Sursa: Eurostat [migr_asyappctza] la 22 aprilie 2022. 

Au fost raportate totuși o serie de incidente la frontierele externe ale UE, când dispozițiile UE 
nu au fost aplicate în timp util și când a fost întârziat sau refuzat accesul efectiv la procedura 
de azil. CJUE, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și instanțele naționale au 
examinat politicile și practicile țărilor UE+, reiterând că este important să se respecte principiul 
nereturnării. 

4.2. Sistemul Dublin 

Măsurile privind COVID-19 au continuat să aibă un impact direct asupra diverselor 
etape ale sistemului Dublin. Deși numărul de solicitanți din cadrul sistemului 
Dublin a crescut în 2021, autoritățile naționale s-au confruntat în continuare cu 
provocări în punerea în aplicare a transferurilor, cerințele de testare pentru 

COVID-19 și lipsa zborurilor disponibile fiind barierele cele mai frecvente. Prin urmare, 
numărul de transferuri puse în aplicare a rămas cu mult mai mic decât cel anterior pandemiei. 

În timpul pandemiei, autoritățile și instanțele naționale s-au confruntat cu cazuri Dublin tot mai 
complexe, care au necesitat mai multe orientări și clarificări. CJUE a primit un număr mare de 
cereri de decizii preliminare cu privire la mai multe aspecte ale Regulamentului Dublin III: 
aplicarea criteriilor de stabilire a statului membru responsabil, căile de atac, termenele pentru 
transferuri și legătura cu alte legislații ale UE care nu intră în sfera instrumentelor juridice ale 
SECA. 

Conform datelor provizorii schimbate periodic între EUAA și 29 de țări UE+, în 2021 au fost 
emise 114 300 de decizii ca răspuns la cererile trimise în temeiul Regulamentului Dublin. 
Aceasta a reprezentat o creștere cu o cincime în comparație cu anul 2020, însă numărul total 
anual a rămas sub nivelurile anterioare pandemiei. Creșterea numărului de decizii a fost în 
conformitate cu numărul mai mare de cereri de azil depuse în țările UE+ aproximativ în 
aceeași perioadă. 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en
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La nivel de țară, Germania și Franța au continuat să primească cele mai multe decizii ca 
răspuns la solicitările lor, împreună însumând peste trei cincimi din totalul deciziilor din UE+. 
La fel ca în anii anteriori, Italia a emis majoritatea deciziilor în general cu privire la cererile în 
temeiul Regulamentului Dublin, urmată de Germania și Grecia. 

În 2021, rata de acceptare pentru deciziile ca răspuns la cererile depuse în temeiul 
Regulamentului Dublin, măsurând proporția deciziilor de acceptare a responsabilității (în mod 
explicit sau implicit) pentru o cerere din totalul deciziilor emise, a fost de 54 % (cu două 
puncte procentuale mai mică decât în 2020), arătând un declin continuu pentru al patrulea an 
consecutiv la nivelul UE+. 

În ceea ce privește transferurile care au fost puse efectiv în aplicare, ca urmare a măsurilor de 
urgență legate de COVID-19, transferurile efectuate în temeiul Regulamentului Dublin au 
scăzut la niveluri foarte mici pentru al doilea an consecutiv: în general, aproximativ 13 500 de 
transferuri au fost puse în aplicare în 2021, număr similar cu cel din 2020, dar reprezentând 
aproximativ jumătate din numărul din 2019. 

Articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul Dublin III a fost invocat de aproximativ 3 900 de ori 
în 2021, în scădere pentru al treilea an consecutiv la nivelurile cele mai scăzute de după 2015. 
Articolul 17 alineatul (1) este o clauză discreționară, care permite unui stat membru să 
examineze o cerere de protecție internațională depusă de un resortisant al unei țări terțe sau 
de un apatrid, chiar dacă această examinare nu este responsabilitatea sa în temeiul criteriilor 
stabilite în prezentul regulament. 

4.3. Proceduri speciale pentru evaluarea nevoilor de protecție 

În cursul analizei cererilor de protecție internațională în primă instanță, în anumite 
condiții statele membre pot utiliza proceduri speciale – precum proceduri 
accelerate, proceduri la frontieră sau proceduri prioritare – respectând principiile 
de bază și garanțiile stipulate în dreptul Uniunii. 

În 2021, mai multe țări UE+ au introdus noi practici, dispoziții legislative sau au propus 
amendamente pentru a simplifica și mai mult procedura la frontieră, a adapta termenele sau a 
digitaliza prelucrarea cazurilor. Instanțele naționale au intervenit pentru a evalua dispozițiile 
legislative și modificările procedurii la frontieră, precum și luarea în custodie publică a 
solicitanților de azil la frontieră, cu scopul de a stabili dacă acestea sunt în conformitate cu 
drepturile fundamentale ale solicitanților de azil. Organizațiile societății civile au desfășurat 
proiecte de cercetare pentru a explora noi modalități de facilitare a accesului la protecție la 
frontieră prin practici flexibile și sustenabile. 

De asemenea, țările UE+ și-au revizuit și și-au actualizat listele cu țări de origine sigure, iar 
instanțele naționale au evaluat aplicarea acestui concept în mai multe cazuri. În mod firesc, o 
tendință frecventă a fost eliminarea Ucrainei de pe lista țărilor de origine sigure. Aplicarea 
conceptului de țară terță sigură a fost examinată și de instanțele naționale, subliniind 
importanța unei evaluări individuale înainte de a trimite solicitanții înapoi în țările terțe. 

În 2021, țările UE+ au introdus și amendamente la procedura accelerată, extinzând acoperirea 
acesteia la anumite categorii de solicitanți sau modificând termenele. 

Prin modificări legislative și de politică și în temeiul hotărârilor judecătorești, autoritățile din 
multe țări UE+ au clarificat criteriile și aplicarea procedurilor de admisibilitate și în cazul 
cererilor repetate sau ulterioare. În general, în 2021, aproximativ 14 % din cereri sau 89 000 



AGENȚIA UNIUNII EUROPENE PENTRU AZIL  

16 

de cereri au fost cereri repetate depuse în aceeași țară UE+, reprezentând cel mai mare 
număr de după 2008. Aceasta reprezintă o creștere cu peste jumătate din 2020, când au fost 
57 000 de cereri repetate. 

Un subiect care a continuat să atragă atenția în 2021 a fost cel legat de beneficiarii de 
protecție internațională care depun din nou o cerere de azil în altă țară UE+ (denumită 
deplasarea secundară a beneficiarilor). În ultimii ani, unele țări UE+ s-au confruntat cu o 
creștere a acestui tip de deplasare neautorizată. Aceasta include persoanele cărora li s-a 
acordat protecție internațională într-o țară UE+, au obținut documente de călătorie în mod 
legal și apoi au călătorit în altă țară UE+ pentru a solicita din nou azil, mărind volumul de 
lucru al sistemelor naționale de azil. Deși lipsa datelor cuprinzătoare face dificilă înțelegerea 
deplină a domeniului de aplicare al acestei tendințe, jurisprudența tot mai mare sugerează 
că această situație devine tot mai semnificativă. 

Unul dintre obiectivele Pactului privind Migrația și Azilul al Comisiei Europene este de a 
soluționa această problemă, de exemplu prin permiterea transferurilor beneficiarilor 
recunoscuți în temeiul propunerii de Regulament privind gestionarea situațiilor legate de azil 
și migrație sau prin urmărirea mai bună a acestui tip de deplasare secundară, în temeiul 
propunerii modificate de revizuire a Regulamentului privind Eurodac. În așteptarea adoptării 
acestor propuneri, țările UE+ au adoptat abordări diferite, acordând adesea prioritate 
cererilor suplimentare și respingându-le rapid, prin condiții de primire modificate și mai 
stricte pentru solicitanți sau introducând interdicții de călătorie. În câteva cazuri 
excepționale, autoritățile naționale acordă protecție internațională după o examinare 
individuală a faptelor specifice ale unui caz. 

4.4. Prelucrarea cererilor de azil în primă instanță 

În al doilea an de pandemie de COVID-19 și de măsuri de sănătate conexe, țările 
UE+ au continuat să organizeze interviuri la distanță cu solicitanții de protecție 
internațională și au amânat interviul inițial pentru solicitanții care au prezentat 
simptome de infecție cu virusul SARS-CoV-2. În general, procedurile la distanță 

nu au mai fost excepționale, ci mai degrabă noua normalitate. Țările UE+ au depus eforturi 
pentru dezvoltarea de politici pe termen lung, îmbunătățind calitatea deciziilor în primă 
instanță, analizând considerentele legate de protecția datelor și a vieții private și publicând 
orientări pentru anumite profiluri ale solicitanților din țări de origine specifice în care situația a 
evoluat continuu în 2021. 

Mai multe țări au început să-și reorganizeze serviciile de azil și de primire sau au finalizat 
restructurarea autorităților lor de primă instanță, cu scopul de a clarifica sarcinile și împărțirea 
competențelor între birourile lor și diverse alte ministere. În 2021 au fost inițiate propuneri 
legislative și au intrat în vigoare noi legislații, pentru a alinia mai bine legislațiile naționale la 
dispozițiile SECA, a anticipa noile evoluții tehnologice sau a îmbunătăți eficiența procedurii de 
azil în situații de urgență. 

În 2021, autoritățile responsabile cu examinarea cererilor de azil din țările UE+ au emis 
aproximativ 535 000 de decizii în primă instanță, cu puțin mai multe decât în 2020, dar relativ 
în concordanță cu nivelurile anterioare pandemiei. Ca urmare a creșterii constante a 
numărului de cereri, până la sfârșitul anului 2021, cererile depuse în țările UE+ au depășit 
numărul de decizii în primă instanță cu peste 113 000. Astfel, după o inversare de scurtă 
durată în 2020, numărul de cereri a depășit din nou numărul deciziilor în 2021. 
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În 2021, majoritatea solicitanților de azil din 

țările UE+ au fost bărbați, 
reprezentând 70 % din solicitanții din 
2021 

Profilul solicitanților de azil care 
sosesc în țările UE+ 

Peste 2/3 din deciziile privind cererile în 
primă instanță au fost acordate solicitanților 
bărbați 

https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022 

#AsylumReport2022 

31 % din acești bărbați și băieți 
au primit protecție 
internațională, în comparație cu  
41 % din femei și fete 

½ din toți solicitanții  

aveau vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani.  
29 % aveau vârsta sub 18 ani. 

Resortisanții din Siria și Afganistan au reprezentat cele mai 
mari grupuri de solicitanți, depunând cel mai mare număr de 
cereri de azil de la criza refugiaților din 2015-2016. 

 

Sursa: Date de la Eurostat la 22 aprilie 2022. 
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Trei țări UE+ au emis împreună puțin sub două treimi din toate deciziile în primă instanță: 
Franța (26 %), Germania (25 %) și Spania (13 %). Italia și Grecia au urmat la distanță, emițând 
8 % și, respectiv, 7 % din numărul total al deciziilor. Majoritatea deciziilor în primă instanță din 
țările UE+ au fost emise pentru resortisanți din Siria, Afganistan, Pakistan și Columbia. 

Aproximativ 69 000 de cereri au fost retrase în țările UE+, majoritatea după 2017. În 
comparație cu anul 2020, aceasta a reprezentat o creștere cu 46 %. Numărul de cereri 
retrase în 2021 a reprezentat 11 % din numărul de cereri depuse. 

Peste un sfert din cererile retrase au fost depuse de resortisanți afgani, reprezentând peste 
18 000 de cereri în 2021 în comparație cu 5 000 în 2020. Și resortisanții din Siria, Pakistan, 
Turcia, Irak, Bangladesh și Tunisia (în ordine descrescătoare) au retras un număr mare de 
cereri. 

Două treimi din toate cererile retrase au fost implicite, ceea ce înseamnă că solicitantul s-a 
sustras și a abandonat procedura. Cererile retrase în mod implicit pot servi ca indicator 
indirect al începerii unei deplasări secundare către alte țări UE+. În concordanță cu această 
interpretare, cifrele din 2021 indică un model al deplasărilor secundare din țările de pe rutele 
din Balcani și la frontierele externe ale UE. 

4.5. Prelucrarea cererilor de azil în recurs sau în instanțe superioare 

În 2021, evoluțiile în recurs  sau în instanțe superioare s-au concentrat în jurul 
reorganizării instanțelor și al implementării unor modificări ale procedurii de 
recurs, de exemplu pentru termenele de introducere a unui recurs și efectul 
suspensiv automat al recursurilor. Au fost introduse noi soluții pentru a permite 

depunerea de documente de la distanță, a organiza audieri în instanță de la distanță și a 
utiliza comunicațiile electronice între autoritățile de primă instanță și celelalte instanțe. 

S-au luat măsuri speciale pentru prelucrarea anumitor profiluri ale solicitanților în etapa de 
recurs, cum ar fi pentru resortisanții din Afganistan, din Republica Democratică Congo și din 
Etiopia. În sfârșit, curțile constituționale și supreme din mai multe țări UE+ au clarificat anumite 
aspecte care afectează dreptul la o cale de atac eficientă. 

4.6. Cazurile pendinte 

La sfârșitul anului 2021, peste 767 000 de cereri așteptau o decizie în țările UE+, 
în mod similar cu situația înregistrată cu un an mai devreme, cu o ușoară scădere, 
de 1 %. În primele luni ale anului 2021, numărul de cazuri pendinte a scăzut 
treptat, însă a crescut rapid din august 2021 și, în doar câteva luni, a atins nivelul 

de la sfârșitul anului 2020. Așadar, numărul de cazuri pendinte a fost totuși mai mare decât 
nivelul din 2014 anterior crizei, punând o presiune suplimentară pe sistemele naționale de 
primire. 

Aproximativ o treime (34 %) din toate cazurile pendinte au continuat să aștepte o decizie în 
Germania, numărul total de dosare deschise fiind de 264 000. Printre alte țări UE+ cu un 
număr considerabil de cazuri pendinte s-au numărat Franța (145 000), Spania (104 000), Italia 
(52 000) și Grecia (38 000). 

Resortisanții afgani (103 000) și sirieni (96 000) nu numai că au continuat să aibă majoritatea 
cazurilor pendinte din țările UE+ la sfârșitul anului 2021, dar numărul lor a crescut, cu 10 % și, 
respectiv, 38 % în comparație cu anul 2020. 
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4.7. Primirea solicitanților de protecție internațională 

Reorganizarea și adaptarea sistemelor de primire a rămas în prim-planul 
strategiilor naționale pentru a asigura răspunsuri rapide și suficiente la 
modificările fluxurilor de migrație. În 2021, autoritățile de primire au apelat tot mai 
mult la autoritățile locale pentru a răspunde împreună unora dintre provocările 

legate de primirea solicitanților de protecție internațională. Digitalizarea procedurilor de 
primire s-a axat pe simplificarea fluxurilor de lucru. 

În ciuda acestor eforturi și în contextul creșterii semnificative a numărului de solicitanți din 
2021, sistemele de primire din multe țări UE+ au fost supuse presiunii. În unele cazuri, acest 
lucru a condus la rate mari de ocupare în centre, iar serviciile au trebuit să fie adaptate rapid 
pentru a răspunde nevoilor tuturor solicitanților. 

În țările în care presiunea asupra sistemelor de primire creștea deja înainte de pandemia de 
COVID-19, noile sosiri au dus la saturarea sistemului. În aceste cazuri, autoritățile de primire 
au răspuns prin deschiderea unor noi locuri, în general temporare, examinând în același timp 
soluții structurale pe termen mai lung, cum ar fi crearea unor locuri de cazare permanente și 
sprijinirea beneficiarilor de protecție internațională pentru a se muta mai rapid din centrele de 
primire. 

Contextul persistent al pandemiei de COVID-19 a continuat să amplifice provocările existente 
și să adauge unele noi, întrucât cerințele de distanțare fizică, carantină și izolare au continuat 
să impună mai mult spațiu. Personalul de primire s-a ocupat de situațiile în care au fost 
raportate infectări și s-a implicat în mod activ în introducerea vaccinării împotriva COVID-19 
pentru solicitanți pe tot parcursul anului 2021. Pe măsură ce restricțiile legate de COVID-19 au 
început să se reducă, numărul de activități de sprijin din centrele de primire a crescut în 2021. 

Calitatea primirii a rămas o preocupare generală în multe țări UE+, deoarece UNHCR și 
organizațiile societății civile au continuat să raporteze spații de cazare și sprijin neconforme. 
În plus, s-a solicitat instanțelor să delibereze asupra adecvării condițiilor de primire din unele 
țări UE+ în cadrul Regulamentului Dublin III. 

4.8. Custodia publică în timpul procedurii de azil 

În 2021, deficiențele din practicile și condițiile custodiei publice, în special pentru 
solicitanții cu vulnerabilități, au fost examinate de organizații de monitorizare și 
judiciare internaționale, europene și naționale, cum ar fi Comitetul contra torturii 
(UN CAT), Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau 

Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT), ombudsmanii naționali, CEDO și instanțele 
naționale, pe lângă UNHCR și organizațiile societății civile. În plus, s-au raportat în continuare 
deficiențe sistemice și utilizarea luării în custodie publică și a restricțiilor arbitrare în timpul 
unui aflux masiv de resortisanți ai unor țări terțe. 

Luarea în custodie publică poate avea implicații asupra procedurii de azil în ceea ce privește 
accesul la procedură, furnizarea de informații, interviul individual și termenele aplicabile. Deși 
mai multe țări UE+ au depus eforturi pentru a soluționa deficiențele existente în aceste 
domenii, s-a subliniat și că limitările sistemice trebuie eliminate pentru respectarea deplină a 
dreptului solicitanților la libertate și securitate. 
  



AGENȚIA UNIUNII EUROPENE PENTRU AZIL  

20 

 

 

 

 
 

 

  

https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022 
#AsylumReport2022 

Capacitatea de primire pentru găzduirea 
solicitanților de protecție internațională 

În urma creșterii semnificative a numărului de solicitanți de azil în 2021, strategiile 
naționale s-au axat pe reorganizarea și adaptarea sistemelor de primire. Țările UE+ au 
implementat diverse măsuri pentru a atenua presiunea asupra sistemelor saturate, 
cum ar fi: 

 

Au deschis noi locuri de cazare, 
adesea temporare 

Au examinat soluții 
structurale pe termen 
lung 

 

Au oferit asistență beneficiarilor 
de protecție internațională 
pentru tranziția mai rapidă de 
la centrul de primire la 
locuințele private 

Au mărit numărul de activități de 
sprijin, în special pentru diminuarea 
violenței din centrele de cazare 

Au oferit formare 
specializată personalului 
pentru a identifica și a sprijini 
mai bine solicitanții cu nevoi 
speciale 

Au mărit numărul  
de locuri pentru minorii 
neînsoțiți și solicitanții cu 
nevoi speciale 
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4.9. Accesul la informații 

Țările UE+ au continuat să consolideze furnizarea de informații pentru solicitanții 
de azil prin inovații digitale și îmbunătățiri. În 2021, autoritățile naționale au lucrat 
la aplicații pentru dispozitive mobile, portaluri online, platforme de informare, site-
uri actualizate și caracteristici noi pe platformele de informare existente, pentru a 

permite accesul mai rapid și mai ușor al solicitanților la informații. Informațiile furnizate prin 
aceste platforme au fost, de asemenea, puse la dispoziție în mai multe limbi. 

S-a instituit furnizarea de informații specifice pentru grupuri specifice care au nevoie de 
protecție, de exemplu persoanele evacuate din Afganistan și persoanele strămutate din 
Ucraina. Pe lângă furnizarea de informații despre procedura de azil, țările UE+ i-au informat pe 
solicitanții și beneficiarii de protecție internațională și cu privire la viața de zi cu zi în țara 
gazdă, la drepturile și obligațiile lor, precum și la serviciile disponibile pentru ei. 

4.10. Asistență juridică și reprezentare 

În 2021, restricțiile de deplasare a persoanelor din cauza pandemiei de COVID-19 
au continuat să afecteze acordarea asistenței juridice în procedura de azil și în 
alte proceduri conexe, inclusiv în timpul returnării foștilor solicitanți și al reîntregirii 
familiei, precum și în timpul emiterii permiselor de ședere după recunoaștere. 

Când contactul personal dintre furnizorii de asistență judiciară și clienți nu a fost posibil, s-au 
organizat consultări prin e-mail sau prin telefon. Prestarea de servicii de la distanță implică 
totuși riscuri pentru calitatea serviciilor și confidențialitate. De asemenea, aceasta a îngreunat 
consolidarea încrederii și a complicat aspectele practice, cum ar fi schimbul de documente 
între furnizorii de asistență. 

Unele țări UE+ au prelungit furnizarea de asistență juridică sau au adoptat orientări pentru a 
asigura asistența juridică efectivă în primă instanță, punând accent pe rolul avocaților în timpul 
interviului individual. Amendamentele legislative au clarificat domeniul de aplicare al 
asistenței juridice, iar celelalte modificări au avut scopul de a alinia plățile acordate de stat 
reprezentanților legali. 

Alături de dificultățile în ceea ce privește accesul la procedura de azil, unii solicitanți nu au 
dispus sau au dispus de informații și asistență juridică insuficientă la frontierele europene. În 
plus, organizațiile societății civile au exprimat preocupări privind asistența juridică pentru 
solicitanții de azil luați în custodie publică. 

4.11. Servicii de interpretare 

În 2021, țările UE+ au continuat să profesionalizeze prestarea serviciilor de 
interpretare, introducând procese pentru a asigura calitatea serviciilor. Pe baza 
experienței anterioare, țările UE+ au investit în digitalizarea serviciilor de 
interpretare. 

Ca urmare a creșterii numărului de sosiri, unele țări au apelat la mai mulți interpreți pentru a 
face față cererii în creștere, inclusiv prin acorduri cu organizațiile societății civile, cu organizații 
internaționale și cu companii private cu expertiză relevantă. Totuși, capacitatea existentă din 
unele țări UE+ nu a fost întotdeauna suficientă pentru a asigura prestarea efectivă a serviciilor 
de interpretare, în special pentru anumite profiluri de solicitanți cu nevoi speciale și în 
procedurile în a doua instanță. 
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4.12. Informații privind țara de origine (ITO) 

Evoluțiile-cheie din producerea de ITO în 2021 s-au axat pe îmbunătățirea 
metodologiilor și a fluxurilor de producție, pe recrutarea mai multor cercetători în 
domeniul ITO și pe producerea rapidă de informații pentru soluționarea situațiilor 
de criză. Producerea de ITO s-a concentrat în continuare asupra celor mai 

frecvente țări de origine ale solicitanților de azil din Europa, și anume Afganistan, Iran, Irak și 
Siria. 

Provocările raportate de societatea civilă au inclus lipsa de ITO privind aspecte legate de 
dizabilități; drepturile legate de apatridie și naționalitate; accesibilitatea limitată și ușurința de 
utilizare a bazelor de date cu informații privind țara de origine; precum și lipsa informațiilor 
multilingve, deoarece materialele cu informații privind țara de origine sunt disponibile în 
principal în limba engleză. 

4.13. Apatridia în contextul azilului 

În contextul azilului, apatridia poate afecta procesul de stabilire a statutului de 
azilant în urma unei cereri de protecție internațională, precum și garanțiile 
procedurale. În 2021, aspectele apatridiei au fost punctul central al evoluțiilor 
legislative și de politică în mai multe țări UE+, care au adoptat măsuri pentru 

soluționarea apatridiei, inclusiv prin aderarea la instrumentele juridice internaționale 
relevante, instituirea unor proceduri specifice pentru stabilirea apatridiei și facilitarea 
accesului la naturalizare. 

Totuși, se pare că au persistat unele provocări, inclusiv lipsa de cunoștințe și de expertiză cu 
privire la aspectele legate de apatridie în contextul azilului. Acest lucru poate crea 
incertitudine pentru solicitanți cu privire la proces și la drepturile și obligațiile lor și poate duce 
la identificarea și înregistrarea necorespunzătoare. 

4.14. Conținutul protecției 

Persoanelor care au obținut o formă de protecție internațională într-o țară UE+ li 
se acordă o serie de drepturi și beneficii. Printr-o decizie pozitivă se poate acorda 
statutul de refugiat sau de protecție subsidiară (denumite și statute armonizate la 
nivelul UE). Rata de recunoaștere se referă la numărul de rezultate pozitive ca 

procent din numărul total al deciziilor privind cererile de protecție internațională. 

În 2021, rata de recunoaștere generală din țările UE+ pentru deciziile în primă instanță privind 
cererile de azil a fost de 34 %. Acest lucru înseamnă că, din 535 000 de decizii emise, 
182 000 au fost pozitive, acordând solicitantului fie statutul de refugiat, fie protecție 
subsidiară. Majoritatea deciziilor pozitive în primă instanță au acordat statutul de refugiat 
(118 000 sau 65 % din totalul deciziilor pozitive), iar protecție subsidiară s-a acordat în 
celelalte 64 000 de cazuri (35 % din totalul deciziilor pozitive). În afară de statutele 
reglementate de UE, dacă se includ în calcul autorizațiile de ședere din motive umanitare, rata 
de recunoaștere generală din țările UE+ pentru deciziile în primă instanță din 2021 ar fi de 
40 %. 

Amploarea și calitatea drepturilor și a serviciilor pe care le primesc beneficiarii de protecție 
influențează perspectivele lor de integrare efectivă în societatea gazdă. 2021 a fost primul an 
de implementare a Planului de acțiune al UE privind Integrarea și Incluziunea pentru perioada 
2021-2027. Mai multe state membre și-au actualizat strategiile de integrare pentru a 
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corespunde planului de acțiune al UE; prin urmare, în 2021, eforturile s-au concentrat asupra 
implementării acestor noi strategii. În consecință, multe modificări legislative legate de 
integrare au intrat în vigoare în 2021 sau la începutul anului 2022. 

Discuțiile despre formele naționale de protecție și măsurile de regularizare au ajuns în prim-
plan, parțial din cauza restricțiilor de călătorie legate de COVID-19 și a posibilității reduse de 
punere în aplicare a returnărilor. Țările au abordat și recurgerea sporită la revizuirea statutului 
din motive de încetare sau revocare din anii anteriori. Pe tot parcursul anului 2021 au fost 
frecvent deferite instanțelor cazuri pentru a se oferi orientări privind reîntregirea familiei. 

Numărul de studii de la diverse părți interesate – autorități naționale, institute de cercetare, 
grupuri de reflecție, mediul academic și organizații ale societății civile – care evaluează 
eficiența și impactul strategiilor naționale de integrare a continuat să crească, iar rapoartele 
au oferit informații utile pentru îmbunătățirea în continuare a abordărilor privind integrarea. 
Deși barierele practice au persistat în multe aspecte ale vieții de zi cu zi pentru beneficiarii de 
protecție internațională, autoritățile naționale – adesea împreună cu autoritățile locale și 
organizațiile societății civile – au întreprins inițiative pentru depășirea acestor provocări, în 
special în domeniul educației copiilor. 

Figura 2. Ratele de recunoaștere în primă instanță în țările UE+ în funcție de naționalități și 
de statutul acordat, 2021 

 
Notă: Aceste 20 de naționalități au primit cel mai mare număr de decizii în prima instanță emise în 2021 
în țările UE+. 
Sursa: Eurostat [migr_asydcfstq] la 22 aprilie 2022. 

4.15. Returnarea foștilor solicitanți 

După ce a fost afectată semnificativ de restricțiile legate de COVID-19 din 2020, 
punerea în aplicare a returnărilor solicitanților de azil respinși a fost reluată în 
2021. Totuși, multe țări nu au atins nivelul de operațiuni anterior pandemiei. 
Pentru a mări eficiența în domeniul returnărilor, multe țări au introdus modificări 

juridice și procedurale pentru a crea conexiuni între procedurile de azil și de returnare. 
Acestea au inclus, de exemplu, consilierea pentru returnare în legătură cu o decizie negativă 
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privind o cerere de azil și integrarea unui ordin de returnare într-o decizie negativă privind o 
cerere de azil. 

Țările UE+ și-au continuat eforturile pentru creșterea numărului de returnări voluntare prin 
parteneriate, programe de reintegrare și consiliere personalizată pentru resortisanții țărilor 
terțe. Țările au utilizat și instrumente sprijinite de Frontex, cum ar fi Frontex Application for 
Return (FAR) (Cererea de returnare Frontex), pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a 
returnărilor. 

CJUE, CEDO și instanțele naționale au examinat o serie de cazuri legate de returnare în 2021, 
pentru a asigura respectarea garanțiilor procedurale și a standardelor privind drepturile 
omului, inclusiv cazuri legate de evaluarea corespunzătoare a riscurilor individuale în situația 
returnării unei persoane; luarea în considerare în mod corespunzător a interesului superior al 
copilului înainte de adoptarea unei decizii de returnare, chiar și în cazul în care persoana 
vizată de decizia respectivă nu este minoră, ci părinte; plata despăgubirilor pentru prejudicii 
suferite de solicitanții de azil respinși, care au fost supuși unui tratament inuman și degradant 
după deportare; precum și suspendarea luării în custodie publică în lipsa unor perspective 
viabile de returnare. 

4.16. Relocarea și admisiile umanitare 

Măsurile existente privind COVID-19 din cursul anului 2021 au determinat 
administrațiile naționale să utilizeze instrumente digitale pentru a-și continua 
activitățile în domeniul relocării, inclusiv interviuri de selectare la distanță și 
programe de orientare înainte de plecare și orientare culturală. Având în vedere 

reducerea drastică a operațiunilor de relocare din 2020, majoritatea țărilor nu și-au putut 
îndeplini angajamentele pentru anul respectiv, ceea ce a dus la reportarea lor în 2021. 

Evoluțiile din Afganistan au declanșat evacuări rapide care, în unele cazuri, au fost puse în 
aplicare prin programe de relocare. Au fost întreprinse și multe inițiative naționale pentru 
primirea resortisanților afgani prin sisteme de admisie umanitară. 

Pentru a furniza căi alternative de protecție sigure și legale, unele țări UE+ au continuat să își 
dezvolte programele existente de sponsorizare comunitară și să ofere parcursuri 
educaționale complementare. 

5. Copiii și persoanele cu nevoi speciale 
din procedura de azil 

Politicile și practicile pentru solicitanții cu nevoi speciale au fost conturate de 
cadrele legislative naționale existente și de profilurile specifice ale solicitanților cu 
nevoi speciale care sosesc într-o țară. 

Unele țări UE+ s-au axat pe îmbunătățirea identificării solicitanților cu nevoi 
speciale și a sprijinului pentru aceștia, dezvoltând strategii naționale și mecanisme de 
coordonare, îmbunătățind procesele de evaluare a vulnerabilității și continuând să asigure o 
gamă largă de cursuri de pregătire specializată. Alte țări au lansat inițiative noi sau le-au 
continuat pe cele existente, punând accentul pe grupuri specifice de solicitanți. De exemplu, 
orientările pentru evaluarea cazurilor au fost actualizate și ajustate pentru a garanta că 
reclamațiile legate de violența de gen, mutilarea genitală a femeilor și circumcizia feminină 
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(MGF/C), orientarea sexuală și identitatea de gen, precum și de traficul de ființe umane sunt 
luate în considerare în mod adecvat de funcționarii din domeniul azilului. În plus, cursurile de 
pregătire specializată pentru personal au continuat să ofere responsabililor de caz 
cunoștințele necesare pentru a identifica nevoile specifice și pentru a răspunde la acestea 
într-o manieră rapidă și adecvată. 

Unele sisteme de primire s-au confruntat din nou cu provocarea de a oferi sprijin adecvat 
solicitanților cu nevoi speciale, când locurile de primire specializate erau limitate. Găsirea unui 
loc pentru solicitanții cu vulnerabilități a fost o prioritate în multe țări UE+, dar locurile 
disponibile nu au fost neapărat cele mai potrivite pentru a răspunde nevoilor de primire 
specializate. 

Noua Strategie a UE privind Drepturile Persoanelor cu Handicap a fost adoptată pentru 
perioada 2021-2030, iar Comisia Europeană a invitat statele membre să colaboreze strâns cu 
EUAA în domeniul azilului. Aceasta a solicitat, în special, să se faciliteze pregătirea 
responsabililor cu protecția și a interpreților care intră în contact cu solicitanți cu nevoi 
speciale, inclusiv cu persoane cu dizabilități. În plus, în 2021 a fost adoptată noua Strategie 
cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului, cu considerente specifice privind accesul 
copiilor refugiați la educație și la asistență medicală adecvată, precum și nevoia lor de 
informații și orientări adecvate vârstei pe durata procedurii de azil. 

Solicitanți minori neînsoțiți 

În 2021 au fost depuse în țările UE+ aproximativ 23 600 de cereri de protecție 
internațională de către minori neînsoțiți1, reprezentând cel mai mare număr din 
2017. Procentul de minori neînsoțiți din numărul total al solicitanților de protecție 
internațională a rămas relativ stabil, la aproximativ 4 %; prin urmare, creșterea 

numărului lor absolut reflectă numărul mai mare de cereri de azil depuse în general, și nu un 
aflux disproporționat de minori neînsoțiți. 

Numărul absolut de cereri depuse de minori neînsoțiți din Afganistan (12 600) și Siria (3 900) a 
fost cel mai mare din 2016 și considerabil mai mare decât în fiecare dintre cei patru ani 
anteriori. În termeni relativi, peste jumătate din totalul cererilor depuse de minori neînsoțiți au 
fost depuse de resortisanți afgani (53 %), urmați la o oarecare distanță de resortisanții sirieni 
(16 %), de cei din Bangladesh (6 %) și din Somalia (5 %), toate aceste procente urmând 
tendințe de creștere în comparație cu ultimii ani. 

Aproximativ două treimi din totalul solicitanților minori neînsoțiți aveau vârsta cuprinsă între 16 
și 17 ani, iar fetele au reprezentat doar 6 % din totalul minorilor neînsoțiți din țările UE+. 

Afluxul mai mare de minori neînsoțiți a evidențiat lacunele preexistente ale sistemelor 
naționale de azil, printre care numirea tutorilor, evaluarea vârstei minorilor autoproclamați și 
dispunerea de un cadru juridic clar pentru a garanta în mod efectiv că se ține seama de 
interesul superior al copilului în contextul azilului. Includerea rapidă a copiilor în învățământul 
obișnuit a rămas o provocare în mai multe țări. Acest lucru poate avea un impact negativ 
asupra perspectivelor lor viitoare ca beneficiari recunoscuți de protecție internațională și 
asupra posibilității de a obține alte tipuri de autorizații legate de studii sau de muncă, dacă 
cererea lor de azil este respinsă. 
  

 
1 Lipsesc datele pentru Franța, Lituania și Portugalia. 
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  Minori neînsoțiți care solicită protecție 

4 din 100 de solicitanți de azil din 
țările UE+ sunt copii care călătoresc fără 
părinți. Aceștia au călătorit singuri în 
căutare de protecție. 

Cu 23 600 de cereri, în 2021 s-a înregistrat cel mai mare număr de 
minori neînsoțiți care au căutat refugiu în țările UE+ începând din 2017. 
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#AsylumReport2022 Sursa: Date de la Eurostat la 22 aprilie 2022. 

 

A avut loc o creștere bruscă a numărului de cereri depuse de copii 
din Afganistan și Siria. Tinerii afgani au reprezentat 53 % din totalul 
minorilor neînsoțiți, în timp ce copiii sirieni au reprezentat 16 %. 

https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022 
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Observații finale 
În 2021, zonele-hotspot existente și noile tendințe au continuat să pună presiune pe sistemele 
de azil din țările UE+. Mobilitatea spre exterior din zonele de strămutare existente și noile 
circumstanțe prezentate în raport, cum ar fi instrumentalizarea migrației, au contribuit la 
presiunea exercitată asupra administrațiilor naționale. Țările UE+ au fost nevoite să 
gestioneze sosiri în masă și un număr tot mai mare de cereri de protecție internațională, care 
a crescut până la nivelurile anterioare pandemiei. În fața acestor evoluții, țările UE+ au 
continuat să își adapteze sistemele de azil și de primire, utilizând o combinație de soluții 
temporare și pe termen lung. 

Odată cu intrarea pandemiei de COVID-19 în al doilea an, funcționarea sistemelor de azil și de 
primire a continuat să se confrunte cu provocări. Totuși, în 2021, țările UE+ au fost pregătite 
mai bine și au integrat soluții pentru a depăși barierele stabilite de pandemie și a asigura 
continuitatea activității. Acest lucru a devenit posibil, de exemplu, prin continuarea digitalizării 
procedurilor de azil – o tendință care s-a dezvoltat încet în ultimii câțiva ani, a dobândit o 
amploare tot mai mare în timpul pandemiei și a persistat în 2021. 

În urma invadării Ucrainei de către Rusia la începutul anului 2022, într-un termen foarte scurt, 
țările UE+ au fost nevoite să găsească soluții de protecție rapide și cuprinzătoare pentru 
aproximativ 5 milioane de persoane care au fugit de război – o sarcină de o magnitudine fără 
precedent în ultimii ani. Directiva privind protecția temporară, un instrument legislativ al UE 
deja existent, a asigurat cadrul pentru o soluție sistemică, iar activarea acesteia a deschis 
calea pentru a răspunde nevoilor persoanelor care fug din Ucraina, într-o manieră uniformă și 
previzibilă. 

În general, evoluțiile din 2021 și de la începutul anului 2022 au arătat că este deosebit de 
important să existe o arhitectură de protecție europeană multinațională funcțională – un 
sistem care să acorde protecție efectivă persoanelor care au nevoie de aceasta și care, în 
același timp, să trateze cu respect și demnitate persoanele care nu au nevoie de protecție. 
Aceste evoluții au evidențiat și o premisă principală pe care se bazează azilul: nevoia de 
protecție este generată și amplificată de crize. Prin urmare, situațiile de criză și presiunile 
asociate nu trebuie considerate excepționale, ci o realitate pe care un sistem de azil 
funcțional este menit să o soluționeze. 

Conflictul armat, încălcările sistematice ale drepturilor omului, instabilitatea politică și 
ecosistemele în continuă degradare au declanșat și vor continua să declanșeze strămutări 
majore la nivel mondial. Pentru a identifica soluții creative pentru presiunea crescută, este 
nevoie de sisteme flexibile și de elaborarea unor politici solide, bazate pe fapte fiabile. În plus, 
cadrele legislative și de politică cuprinzătoare sunt esențiale pentru a asigura bazele pentru a 
răspunde nevoilor persoanelor strămutate care sosesc în Europa, respectând totodată 
drepturile fundamentale ale oamenilor și principiul nereturnării. 

În ultimele două decenii, odată cu instituirea și evoluția SECA, Europa a înregistrat progrese 
remarcabile în direcția elaborării unui cadru comun pentru gestionarea azilului. Răspunsul 
european rapid la criza din Ucraina și furnizarea unor soluții de protecție au fost posibile 
deoarece era deja disponibil pentru utilizare un instrument legislativ, Directiva privind 
protecția temporară, deși acesta nu a fost activat niciodată până acum. 
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Fără îndoială, se mai pot aduce îmbunătățiri într-o serie de aspecte din domeniul azilului, 
inclusiv în ceea ce privește accesul efectiv în teritoriu și procedura de azil, distribuirea 
echitabilă a responsabilității între țările europene, condițiile de primire și punerea în aplicare 
în mod eficient a returnării persoanelor care nu au nevoie de protecție. 

Pe măsură ce continuă discuțiile cu privire la instrumentele legislative ale Pactului privind 
Migrația și Azilul al Comisiei Europene și odată cu creșterea jurisprudenței CJUE și a 
autorităților judiciare naționale, pentru a asigura interpretarea și aplicarea corectă a legislației 
europene în materie de azil, SECA va fi calibrat și modernizat în continuare pentru a răspunde 
evoluției modelelor de migrație și nevoilor de protecție asociate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultați toate resursele suplimentare legate de Raportul privind azilul pentru anul 2022: 
https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/asylum-report 

https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/asylum-report
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Raport privind azilul pentru anul 2022: 
Rezumat 

Ca primă sursă de informații referitoare la protecția internațională în Europa, Raportul 
privind azilul pentru anul 2022 oferă o privire de ansamblu cuprinzătoare a principalelor 
evoluții din domeniul azilului din 2021. Rezumatul prezintă o versiune prescurtată a 
raportului principal. 

Agenția Uniunii Europene pentru Azil (EUAA) coroborează informații despre toate 
aspectele sistemului european comun de azil. În acest scop, raportul subliniază 
modificările politicilor, practicilor și legislației. Raportul prezintă tendințele din domeniul 
azilului, indicatorii-cheie pentru anul de referință 2021, o imagine de ansamblu a 
sistemului Dublin care stabilește statul membru responsabil pentru un caz, precum și o 
secțiune specifică privind solicitanții cu nevoi speciale, inclusiv minorii neînsoțiți. 
Exemplele de jurisprudență sunt prezentate pentru interpretarea legislației europene și 
naționale în contextul acquis-ului UE în materie de azil. 

Raportul privind azilul pentru anul 2022 utilizează informații dintr-o gamă largă de 
surse – inclusiv perspectivele autorităților naționale, ale instituțiilor UE, ale organizațiilor 
internaționale, ale organizațiilor societății civile și ale mediului academic – pentru a 
prezenta o imagine completă și perspective diverse. Raportul, care vizează perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2021, servește drept referință pentru cele mai 
recente evoluții în domeniul protecției internaționale din Europa. 

BZ-AH-22-001-RO-N 
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