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Ce este protecția internațională (azilul)? 

Ce se înțelege prin 
protecție 
internațională sau 
azil? 

În Europa, azilul este denumit 
protecție internațională. 

Este un drept fundamental să 
soliciți azil în altă țară dacă este 
periculos să te întorci în țara ta 
de origine. Toți bărbații, toate 
femeile și toți copiii au dreptul 
de a trăi în siguranță și de a li 
se respecta libertățile 
fundamentale. 

Situația de care te temi trebuie să constituie o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale omului. 

Toate aceste pericole pot afecta bărbații, femeile și copiii în moduri diferite. 

Aceste pericole pot fi cauzate de stat, prin funcționarii săi, sau de alte persoane care nu 
sunt o parte a statului sau a autorităților. 

Azilul se va acorda numai dacă statul sau alte autorități din țara ta nu pot sau nu doresc 
să te protejeze împotriva pericolului la care ești expus(ă). 

Poți solicita azil dacă viața sau libertatea ta este pusă 
în pericol din motive de: 

 rasă,
 naționalitate,
 religie,
 opinie politică,
 apartenența la un anumit grup.

Poți solicita azil și când te afli în una dintre 
următoarele situații: 

 ești în pericol de pedeapsă cu moartea
sau execuție sau

 ești în pericol de tortură sau alt tratament
inuman sau

 vii dintr-un stat afectat de un conflict armat care
amenință viața și siguranța populației civile.

Viața sau libertatea ta poate fi pusă în pericol, de 
exemplu, în situații de: 

 violență fizică sau psihică,
 tratamente și pedepse abuzive impuse de

autoritățile statului,
 restricții discriminatorii.
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După ce ai informat autoritățile că soliciți azil, acestea te vor ghida prin procedura de azil. Procedura de azil este 
procesul prin care se stabilește dacă ți se va acorda azil sau nu. Aceasta include o examinare amănunțită a 
motivelor care te-au determinat să fugi și a riscurilor cu care te-ai confrunta dacă ar trebui să te întorci în țara ta 
de origine. 

După ce soliciți azil, procedura are câteva etape. 

În primul rând, cererea ta trebuie înregistrată. 

Aceasta presupune următoarele: 

• Ți se va solicita să prezinți toate documentele tale de identitate.

• Datele tale cu caracter personal vor fi colectate și stocate în sistemul național.

• Ți se vor face fotografii.

• Ți se vor preleva amprentele digitale.

• Ți se vor solicita informații suplimentare despre tine și familia ta, despre
călătoria ta în Europa și motivele pentru care ți-ai părăsit țara, precum și despre
teama de întoarcere.

• Din motive de securitate, se pot face percheziții asupra ta sau a bunurilor tale. Dacă
are loc, această percheziție va fi efectuată de o persoană de același sex, respectând
demnitatea și integritatea ta. Lucrurile tale personale rămân proprietatea ta și îți vor
fi returnate.

• Vei fi supus(ă) unei examinări medicale. Aceasta poate include carantina pentru
a preveni răspândirea bolilor și pentru a proteja sănătatea tuturor.

Aceste proceduri sunt standard pentru toți și ai obligația de a coopera. 

Care sunt etapele procedurii de azil? 

Cum pot să primesc azil? 
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În Uniunea Europeană, oricine poate solicita azil în mod individual. Chiar dacă ai 
sosit împreună cu familia ta, poți solicita azil pe cont propriu. Poți solicita azil și 
împreună cu familia ta. În cadrul examinării se vor lua în considerare toate 
motivele pentru care s-a solicitat azilul menționate de tine și de membrii familiei 
tale Dacă există motive întemeiate să nu dorești ca membrii familiei tale să știe de 
ce soliciți azil și detaliile conexe, ar trebui să indici acest lucru autorităților 
responsabile cu examinarea cererilor de azil. 

Un singur stat membru al Uniunii Europene este responsabil pentru 
examinarea cererii tale 

În Europa, nu poți alege, ca atare, țara în care soliciți azil. Când soliciți azil, va 
trebui să faci acest lucru cât mai repede posibil în prima țară în care sosești. 
Autoritățile vor stabili ce țară va fi responsabilă pentru examinarea cererii tale. 
Acest proces este cunoscut drept „procedura Dublin”. Este important să informezi 
autoritățile dacă ai un membru al familiei în Europa. Procedura Dublin poate fi 
utilizată pentru a te reuni cu acest membru al familiei dacă el se află în una dintre 
țările care aplică aceste norme. 

Nu te poți muta în altă țară din proprie inițiativă înainte de încheierea 
procedurii. Dacă faci acest lucru, vei fi returnat(ă) în țara care este 
responsabilă pentru cererea ta. 

Toate informațiile pe care le comunici autorității rămân confidențiale. Acest 
lucru înseamnă că toate informațiile pe care le comunici nu vor fi divulgate mai 
departe fără consimțământul tău. 



6 

Examinarea cererii tale 

Vei fi invitat(ă) la un interviu individual unde vei fi rugat(ă) să prezinți în detaliu 
motivele pentru care soliciți azil. 

După interviul individual, cererea ta va fi evaluată și vei fi anunțat(ă) în legătură cu 
decizia. Acest lucru înseamnă că autoritățile îți vor comunica dacă ți s-a acordat sau 
nu azil. Vei fi informat(ă) și asupra motivelor deciziei. 

Dacă cererea îți este respinsă și consideri că s-a făcut o greșeală, poți 
să contești decizia. 

Vei primi informații mai detaliate într-o etapă ulterioară a procedurii, în măsura în 
care și atunci când este relevant pentru cererea ta. 

Cât durează procedura de examinare? 

Procedura de azil poate dura o perioadă relativ îndelungată, deoarece 
autoritățile vor verifica fiecare detaliu al cererii tale și apoi vor decide cu privire 
la cererea ta. Procedura obișnuită poate dura între 6 și cel mult 21 de luni. 

Procedurile și termenele pot fi totuși diferite dacă cererea ta este evaluată în 
cadrul unei proceduri speciale, cum ar fi procedura accelerată, procedura la 
frontieră sau procedura de admisibilitate. De asemenea, se poate acorda 
prioritate cererii tale. În astfel de cazuri, autoritățile naționale responsabile cu 
examinarea cererilor de azil îți vor furniza informații specifice. 

Este important de știut că această perioadă de așteptare a unei decizii poate fi 
dificilă uneori din punct de vedere emoțional. 
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Cum pot primi azil copiii mei, care mă însoțesc? 

Dacă sosești cu copiii tăi, poți depune o singură cerere pentru tine și copiii tăi care au 
vârsta sub 18 ani. În anumite circumstanțe, copiii tăi pot avea posibilitatea de a solicita 
azil pe cont propriu. Solicită mai multe detalii autorităților naționale. 

Am sub 18 ani și nu sunt însoțit de un părinte sau de alt adult responsabil 

Dacă ai sub 18 ani și ești singur(ă), fără un părinte sau alt adult responsabil, ești un 
minor neînsoțit. Dacă te afli în această situație, informează autoritățile naționale și 
solicită sprijin suplimentar. 

În Uniunea Europeană, orice persoană cu 
vârsta sub 18 ani este considerată copil. 
Interesul superior al copilului și bunăstarea 
acestuia sunt considerate primordiale pe 
parcursul tuturor etapelor procedurii de 
azil, cu scopul de a-i asigura siguranța, 
bunăstarea, dezvoltarea socială etc. 
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Poți sta în statul membru al UE 
care îți examinează cererea de 
azil. 

Solicitarea de azil îți oferă 
dreptul de a rămâne acolo până 
la soluționarea cererii tale. 

În funcție de situația ta, vei primi 
cazare, alimente sau bani pentru 
a cumpăra alimente, asistență 
medicală de bază și conform 
necesităților, precum și asistență 
socială. Autoritățile naționale îți 
vor furniza informații 
suplimentare despre drepturile 
tale. 

Poți solicita un interpret. 

Dacă autoritățile statului comunică cu tine 
într-o limbă pe care nu o înțelegi, poți solicita 
un interpret. Nu vei plăti pentru interpret. În 
timpul interviului tău individual va fi prezent 
un interpret care vorbește o limbă pe care o 
înțelegi. 

Interpretul te ajută să comunici cu 
autoritățile statului, dar numai pentru 
aspectele referitoare la cererea ta. 
Interpretul este neutru și respectă 
confidențialitatea; interpretul nu favorizează 
pe nimeni, nu divulgă niciunei alte persoane 
nimic din ce spui și nu are influență asupra 
deciziei privind cererea ta. 

Dacă nu înțelegi ce spune interpretul, 
informează imediat autoritățile statului. Poți 
întreba și dacă este posibil să utilizezi propriul 
tău interpret. 

Poți pune întrebări oricând; ai dreptul de a fi informat(ă). 

Dacă există neclarități privind drepturile și obligațiile tale, procedura, calendarul, starea actuală a 
cererii tale sau alte aspecte referitoare la cererea ta, poți contacta autoritățile și Înaltul Comisariat 
al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR). 

Vei primi informații suplimentare legate de procedura de azil și informații specifice despre cazul tău. 

Ce drepturi am pe parcursul procedurii de azil? 
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Ai nevoie de sprijin special pentru a parcurge procedura? 

Dacă ai nevoi speciale sau dacă ai fost, de exemplu, victimă a violenței psihologice, fizice sau sexuale sau dacă ai 
orice altă dificultate, cum ar fi o dizabilitate sau o boală gravă, ar trebui să informezi autoritățile responsabile cu 
examinarea cererilor de azil în acest sens. Acestea vor evalua în continuare situația ta și, dacă este necesar, se 
pot acorda garanții și sprijin suplimentare. Acestea pot include, de exemplu, să ți se ofere timp suplimentar sau 
să se desemneze personal specializat care să se ocupe de cazul tău. De asemenea, poți solicita să fii audiat(ă) de 
un responsabil de caz bărbat sau femeie sau poți solicita un interpret bărbat sau femeie dacă, pe baza motivelor 
pentru care soliciți azil, consideri că altfel ar fi dificil să te exprimi liber. 

Poți solicita sprijin dacă ai în vedere să te 
întorci în țara ta de origine în mod voluntar 

Poți solicita sprijin pentru a te întoarce în mod 
voluntar în țara ta de origine în orice moment 
pe parcursul procedurii de azil. 

Dacă dorești să îți retragi cererea de protecție 
internațională (azil), contactează autoritățile. 
Când îți retragi cererea, nu mai ai dreptul de a 
rămâne pe teritoriu ca solicitant de azil. 

Pentru mai multe informații despre returnarea 
voluntară și asistența pe care o poți primi, poți 
contacta autoritățile. 

Poți contacta și comunica cu UNHCR sau cu 
organizațiile sale partenere, în orice etapă a 
procedurii de azil. 

UNHCR apără interesele solicitanților de azil și 
ale refugiaților. UNHCR acordă și asistență și 
consultanță juridică în legătură cu examinarea 
echitabilă și eficientă a cererii tale. 
UNHCR poate să participe la interviuri și la 
audierile aferente căilor de atac sau să 
facă observații scrise în legătură cu cererea 
de azil. 

Datele de contact ale UNHCR și informații 
despre procedura de azil specifică țării în 
care te afli se găsesc pe pagina web a UNHCR 
https://help.unhcr.org/ 

Poți avea un avocat. 

Avocatul este o persoană care 
acordă sprijin, consultanță și 
asistență juridică și care te 
reprezintă în fața autorităților. De 
exemplu, avocatul poate să îți 
ofere asistență pentru cererea de 
azil, procedura de azil, 
comunicarea oficială etc. Avocatul 
este independent de autoritățile de 
stat și ai dreptul de a consulta 
avocatul. 

Avocatul poate fi pus la dispoziție 
gratuit. Solicită mai multe 
informații autorităților naționale. 

În plus, poți solicita oricând 
autorităților informații juridice și 
procedurale în mod gratuit. 
Organizațiile neguvernamentale pot, 
de asemenea, furniza astfel de 
informații. 

După ce primești un avocat sau 
orice asistență juridică sau dacă 
apar modificări în această privință, 
informează autoritățile cu privire la 
detalii (datele personale ale 
avocatului sau detalii despre 
modificare), astfel încât autoritățile 
să poată informa avocatul cu privire 
la cererea ta. 

https://help.unhcr.org/
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Trebuie să cooperezi cu autoritățile. 

Este în interesul tău să cooperezi cu autoritățile de 
stat, să comunici cu acestea, să răspunzi la cererile 
și cerințele lor și să urmezi etapele procedurale. 
Acest lucru permite autorităților să îți examineze 
cererea în mod corespunzător. 

Trebuie să te prezinți personal în fața 
autorităților dacă se solicită acest lucru. 

Poți fi chemat(ă) la întâlniri în legătură cu 
cererea ta. 

Trebuie să participi la toate întâlnirile, ori de câte 
ori primești o comunicare din partea autorităților, 
o scrisoare sau orice altă notificare ce indică o
dată și o oră, astfel încât cererea ta să poată fi
examinată în mod corespunzător. Trebuie să te
prezinți la data și la ora indicate.

Spune adevărul. Ceea ce spui este foarte 
important pentru credibilitatea cererii tale. Din 
acest motiv trebuie să fii sincer(ă), să furnizezi 
informații complete, exacte și corecte despre 
identitatea ta, familia ta, țara ta de origine, 
motivele pentru care ai părăsit țara ta de origine 
și pentru care nu te poți întoarce acolo. 

Dacă nu știi sau nu îți amintești ceva, 
specifică în mod clar acest lucru, nu încerca 
să inventezi un răspuns. 

Trebuie să informezi autoritățile cu privire la 
orice modificări ale adresei tale și ale 
datelor tale de contact 

Autoritățile trebuie să poată să te contacteze în 
legătură cu cererea ta de azil, de exemplu pentru a 
te invita la o întâlnire sau pentru a te informa cu 
privire la cererea ta. Prin urmare, este important ca 
autoritățile să aibă adresa ta și datele tale de 
contact corecte și actuale, astfel încât să poți fi 
contactat(ă) în orice moment. 

Dacă adresa, adresa de e-mail sau numărul tău de 
telefon s-a modificat, trebuie să informezi 
autoritățile cât mai curând posibil, utilizând 
mijloacele de comunicare adecvate. Întreabă 
autoritățile dacă trebuie să transmiți noile tale 
date de contact, de exemplu, prin scrisoare 
recomandată care să conțină noua ta adresă sau 
prin completarea unui formular specific. 

Reține că nu trebuie să părăsești sau să încerci să 
părăsești statul membru al UE care este 
responsabil pentru examinarea cererii tale. Dacă 
primești cazare într-un centru, nu ar trebui să 
părăsești centrul respectiv fără autorizarea 
necesară în perioada de examinare a cererii tale. 

Ce obligații am? 
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Documente de identificare: 

pașaport, carte de identitate, carnet 
școlar, certificat de naștere, permis de 
conducere, certificat de căsătorie, livret 
de familie, livret militar, orice dovadă de 
angajare, certificate. 

Documente referitoare la situația ta: 
hotărâri judecătorești, mandate de arestare, 
rapoarte ale investigațiilor poliției, alte 
documente emise de poliție sau de instanțe, 
scrisori de amenințare sau de avertizare, 
articole de ziar (inclusiv trimiteri la nume 
specifice), certificat de botez, carnet de 
apartenență la un partid politic, fotografii, 
postări de pe platformele de comunicare 
socială, documente medicale sau 
psihologice etc. 

Trebuie să prezinți toate documentele care vin în susținerea cererii tale pentru a sprijini cât 
mai mult cu dovezi ceea ce spui sau declari. 

Aceasta include următoarele: 

Nu este nevoie să prezinți documente cu informații generale despre țara ta. Autoritățile responsabile cu 
examinarea cererilor de azil cunosc situația generală din țara ta. 

Este important să prezinți documente originale, dacă este posibil. 

Să nu distrugi și să nu arunci niciun act de identitate. Să nu ascunzi niciun document relevant. Să nu 
prezinți documente false sau falsificate. 

Dacă nu ai asupra ta documente de prezentat, explică motivele în timpul interviului. Dacă este posibil, 
roagă-ți prietenii sau rudele să ți le trimită, atât timp cât acest lucru nu vă pune în pericol pe tine sau pe ei. 
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Dacă există motive întemeiate pentru care nu îți poți 
îndeplini oricare dintre obligații, informează imediat 
autoritățile cu privire la aceste motive. 
În caz contrar, dacă îți încalci obligațiile, pot exista 
consecințe diverse. De asemenea, riști să îți pierzi 
drepturile de solicitant de azil. 

Se poate considera că ți-ai retras cererea sau că ai renunțat la aceasta. 

Procedura ta de azil ar putea fi oprită și ți-ai putea pierde statutul de solicitant de azil în statul 
membru al UE responsabil, precum și toate drepturile conexe, dacă autoritățile statului consideră 
că nu mai soliciți protecție. 

Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, dacă ai părăsit țara sau centrul de cazare fără 
autorizația corespunzătoare sau dacă autoritățile nu te pot contacta. 

Cererea ta poate fi afectată negativ. 

Dacă furnizezi informații înșelătoare legate de identitatea sau de cererea ta sau dacă distrugi sau 
falsifici documente, acest lucru poate avea un impact negativ asupra evaluării cererii tale de azil. 

Care sunt consecințele necooperării cu autoritățile? 
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Dacă ai nevoie de asistență medicală specială 

Un membru al familiei tale a dispărut 

Dacă îți cauți unul sau mai mulți membri ai familiei, informează autoritățile. 
Acestea te pot ajuta să îi găsești. 

Informează autoritățile dacă ai probleme de sănătate, dacă ești gravidă sau ai fost 
supus(ă) în trecut vreunor acte de violență. 

Poți primi asistență medicală. 

Poți depune plângere în legătură cu procedura de azil în cazul în care consideri că te afli în 
oricare dintre situațiile de mai jos: 

 ți-a fost încălcat oricare dintre drepturi;
 normele de procedură au fost încălcate;
 orice autoritate a statului te-a tratat în mod inadecvat sau neetic.

Este în interesul tău să aduci în discuție aceste probleme cât mai curând posibil. O plângere nu constituie o 
contestație a deciziei privind cererea ta de azil. Se poate depune o plângere înainte de adoptarea unei decizii 
privind cererea ta de azil. 

Poți depune o plângere: 

 personal la sediul autorităților;
 în scris, prin poștă sau prin e-mail, eventual printr-un formular specific, la adresa poștală sau la

adresa de e-mail oficială a autorității;
 prin avocatul tău, dacă ai avocat;
 prin UNHCR.

Anunță autoritățile dacă 
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