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Despre ghid

De ce a fost creat acest ghid? Misiunea Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) este de a sprijini 
statele membre ale Uniunii Europene și țările asociate prin programe de pregătire comune, standarde de 
calitate comune și informații comune privind țările de origine, printre alte activități. Conform obiectivului 
său general de a sprijini statele membre în realizarea standardelor comune și a unor procese de înaltă 
calitate în cadrul Sistemului European Comun de Azil, EASO elaborează ghiduri și instrumente practice 
comune.

Furnizarea de informații privind procedura Dublin solicitanților de protecție internațională face parte 
integrantă din procedură. Prezentul ghid practic a fost elaborat pentru a-i sprijini pe toți funcționarii 
însărcinați cu furnizarea acestor informații într-un mod eficace. În egală măsură, ghidul practic a fost 
elaborat ca o contribuție la EASO Information Provision Project: Let’s Speak Asylum (proiectul orizontal de 
furnizare a informațiilor al EASO: „Să vorbim despre azil”). 

Cum a fost creat acest ghid? Acest ghid a fost creat de experți din cadrul autorităților naționale din 
Germania, Grecia, Letonia, Slovenia și Suedia. De asemenea, au furnizat informații valoroase Comisia 
Europeană, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Organizația Internațională pentru 
Migrație, Consiliul European pentru Refugiați și Exil, Biroul UE al Crucii Roșii, Consiliul pentru refugiați din 
Danemarca și METAdrasi. Elaborarea ghidului a fost facilitată și coordonată de EASO. Înainte de finalizare, 
ghidul a făcut obiectul unei consultări cu toate statele membre prin intermediul Rețelei EASO a unităților 
Dublin.

Cui i se adresează acest ghid? Unul dintre primele demersuri care trebuie întreprinse într-o procedură de 
azil este să se determine statul membru care trebuie să fie responsabil pentru evaluarea unei cereri de 
protecție internațională. Prin urmare, numeroase persoane care lucrează în medii diferite și activează în 
domeniul azilului ar putea fi nevoite să ofere unui solicitant informații despre sistemul Dublin. 

Acest ghid a fost elaborat cu scopul de a furniza informații utile pentru diferite categorii de personal 
din cadrul autorităților naționale de azil și din afara acestora. Polițiștii de frontieră și cei de la serviciul 
de imigrație, responsabilii de caz și responsabilii cu sistemul Dublin, personalul din centrele de primire, 
personalul care planifică transferurile în temeiul procedurii Dublin, persoanele însărcinate cu furnizarea 
de informații către solicitanți, precum și mediatorii culturali și interpreții ar putea considera util acest ghid 
practic atunci când furnizează informații cu privire la procedura Dublin. 

Cum se utilizează acest ghid? Ghidul începe cu explicarea succintă a principalelor caracteristici 
ale sistemului Dublin, prezentate în capitolul 1. Sistemul Dublin, descriind pe scurt unele dintre 
particularitățile sale esențiale, în special pentru cei mai puțin familiarizați cu sistemul. Capitolul 2. 
Metodologii pentru furnizarea de informații prezintă pe scurt aspectele metodologice ale furnizării de 
informații în contextul procedurii Dublin. Această secțiune metodologică nu își propune să fie un ghid 
complet în ceea ce privește metodologiile de furnizare a informațiilor, ci mai degrabă să ofere cititorului 
informații de bază privind conceptele-cheie, precum și orientări practice. În capitolul 3. Derularea 
procedurii Dublin sunt furnizate mai multe detalii privind procedura Dublin și nevoile de informare 
ale solicitanților în diferitele etape ale procedurii. Pentru a afla mai multe cu privire la modul în care 
se prezintă în practică diferitele nevoi de informare ale solicitanților pe durata procedurii, cititorul 
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poate urmări parcursul celor patru solicitanți fictivi prezentați în acest ghid practic, de-a lungul întregii 
proceduri. 

Acest ghid a fost elaborat cu scopul de a răspunde nevoilor persoanelor cu un grad diferit de cunoștințe 
anterioare și de experiență în ceea ce privește Regulamentul Dublin III sau furnizarea de informații. 
Fiecare capitol poate fi citit individual sau în raport cu celelalte capitole, în funcție de experiența 
dumneavoastră anterioară. 

Ori de câte ori este nevoie, recomandările sunt precedate de o referință juridică menționată într-o casetă 
situată deasupra părții relevante din text. De asemenea, în situații strategice, acest document conține 
casete cu bune practici, exemple practice sau observații suplimentare. Exemplele de bună practică sunt 
folosite pentru a promova un anumit mod de funcționare al unui stat membru și sunt evidențiate cu 
verde în document. Exemplele practice, evidențiate cu galben, sunt folosite pentru a ilustra și a clarifica 
mai mult anumite teme, pentru explicații suplimentare. Observațiile suplimentare, semnalate cu albastru, 
sunt folosite pentru a furniza detalii și explicații suplimentare. Casetele albastre se referă la produsele 
EASO existente, la cursuri de formare sau la alte sugestii de lectură suplimentară.

Cum se raportează acest ghid la legislația și practicile naționale? Ghidul este un instrument de 
convergență fără caracter obligatoriu din punct de vedere juridic care reflectă orientări și practici stabilite 
în mod uzual.
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Lista abrevierilor și a termenilor folosiți în 
mod uzual

Beneficiar de protecție 
internațională

Persoana care nu este cetățean al Uniunii Europene sau al unei țări asociate 
(Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia), căreia i s-a acordat protecție 
internațională (statutul de refugiat sau protecție subsidiară)

Cerere de preluare Atunci când un stat membru în care s-a prezentat o cerere de protecție 
internațională consideră că alt stat membru este responsabil de examinarea 
cererii, acesta poate cere celuilalt stat membru să preia solicitantul. O astfel 
de cerere se numește cerere de preluare.

Cerere de reprimire Statele membre trebuie să reprimească un solicitant a cărui cerere de 
protecție internațională este supusă examinării, a fost retrasă sau respinsă, 
dacă persoana formulează o cerere în alt stat membru sau se află pe teritoriul 
altui stat membru fără un permis de ședere. În aceste cazuri, statul membru 
în care se află persoana poate solicita ca alt stat membru să reprimească 
solicitantul, trimițându-i o așa-numită cerere de reprimire. 

EASO Biroul European de Sprijin pentru Azil

Eurodac Baza europeană de date dactiloscopice ale solicitanților de azil, instituită prin 
Regulamentul Eurodac (vezi Regulamentul Eurodac II)

MN Minor(i) neînsoțit/neînsoțiți

Nereturnare  
(non-refoulement)

În temeiul dreptului internațional al drepturilor omului, acest principiu le 
interzice statelor să expulzeze, să deporteze, să returneze sau să transfere 
în alt mod o persoană către o altă țară atunci când există motive întemeiate 
pentru a se crede că aceasta se află în pericol real de a fi supusă persecuției, 
torturii, tratamentelor inumane sau degradante sau altei încălcări grave a 
drepturilor omului.

OIM Organizația Internațională pentru Migrație

ONG Organizație neguvernamentală

OSC Organizație a societății civile

Regulamentul de punere 
în aplicare

Regulamentul (CE) nr. 1560/2003 al Comisiei din 2 septembrie 2003 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al 
Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului 
membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul 
dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe, astfel cum a 
fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 118/2014 din 
30 ianuarie 2014

Regulamentul Dublin III Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare 
a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție 
internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un 
resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare)
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Regulamentul Eurodac II Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea 
amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) 
nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare 
a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție 
internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un 
resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile 
autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare 
a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare 
a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru 
gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de 
libertate, securitate și justiție (reformare)

Resortisant al unei țări 
terțe

Orice persoană care nu este cetățean al Uniunii Europene sau al unui stat 
care participă la Regulamentul (UE) nr. 604/2013 (Regulamentul Dublin III) în 
virtutea unui acord cu Uniunea Europeană (Elveția, Islanda, Liechtenstein sau 
Norvegia) 

RGPD Regulamentul general privind protecția datelor

SECA Sistemul European Comun de Azil

State membre Uniunea Europeană și țările asociate (Elveția, Islanda, Liechtenstein și 
Norvegia) care aplică Regulamentul Dublin III

UE Uniunea Europeană

UE+ Statele membre ale Uniunii Europene și țările asociate

UNHCR Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați

VIS Sistemul de informații privind vizele, astfel cum a fost stabilit prin Decizia 
Consiliului (2004/512/CE) din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de 
informații privind vizele (VIS) și definit în Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de 
informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu 
privire la vizele de scurtă ședere
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1. Sistemul Dublin

1.1. Procedura Dublin 

De îndată ce un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid prezintă o cerere de protecție internațională 
într-un stat membru, statul membru respectiv trebuie să evalueze care stat membru este responsabil 
pentru examinarea cererii în cauză. Regula de bază a Sistemului European Comun de Azil (SECA) este că 
statele membre trebuie să examineze orice cerere de protecție internațională prezentată de resortisanți 
ai unei țări terțe sau de apatrizi pe teritoriul statelor membre, iar solicitarea va fi examinată de un singur 
stat membru.

Procedura obligatorie pentru stabilirea statului membru responsabil de examinarea cererii de protecție 
internațională prezentate într-un stat membru este prevăzută în Regulamentul Dublin III (1). Această 
procedură descrie criteriile care trebuie aplicate pentru a determina statul membru care examinează 
solicitarea. Astfel de criterii menționează, de exemplu, dacă solicitantul are un soț/o soție care a solicitat 
deja protecție internațională într-un anumit stat membru. Atunci când nu se poate desemna niciun 
stat membru responsabil pe baza acestor criterii, primul stat membru în care a fost depusă cererea de 
protecție internațională este responsabil de examinarea ei. 

1.2. Piatra de temelie a Sistemului European Comun de Azil

Fiecare stat membru are responsabilitatea de a institui proceduri pentru a oferi protecție internațională 
resortisanților țărilor terțe și apatrizilor care au nevoie de o astfel de protecție. Deși această 
responsabilitate revine autorităților naționale, Parlamentul European și Consiliul au stabilit, printr-o serie 
de directive și regulamente, norme comune pentru armonizarea procedurilor și pentru a garanta 
standarde ridicate de protecție la nivelul statelor membre. Împreună, aceste directive și regulamente 
sunt numite SECA. Sistemul Dublin este piatra de temelie a SECA și are ca scop determinarea efectivă a 
statului membru responsabil pentru examinarea unei cereri de protecție internațională. 

(1) Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și 
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională 
prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare).

Sistemul European Comun de Azil (SECA)

Regulamente

Direct aplicabile

Regulamentul Dublin
 

EURODAC
 

EASO
 

Directive

Puse în aplicare prin dreptul național

Procedurile de azil
 

Condițiile de primire
 

Condițiile pentru 
protecția internațională 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=ro
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1.3. Cadrul juridic

Sistemul Dublin constă în două regulamente generale și un regulament de punere în aplicare.

Regulamentul Dublin III (Regulamentul nr. 604/2013)

Regulamentul Dublin III este elementul central al sistemului Dublin și instituie procedura Dublin. 
Acesta conține elemente precum criteriile ierarhice care trebuie aplicate pentru a determina 
statul membru responsabil pentru examinarea unei cereri de protecție internațională, normele 
procedurale, precum și drepturile și obligațiile solicitantului în cadrul acestei proceduri.

Regulamentul Eurodac II (Regulamentul nr. 603/2013)

Regulamentul Eurodac II se aplică bazei de date Eurodac. Eurodac conține amprente ale 
resortisanților țărilor terțe sau ale apatrizilor și este folosită pentru a sprijini procesul de stabilire a 
statului membru responsabil pentru examinarea unei cereri de protecție internațională.

Regulamentul de punere în aplicare (Regulamentul nr. 1560/2003 al Comisiei, astfel cum a fost 
modificat prin Regulamentul (UE) nr. 118/2014)

Regulamentul de punere în aplicare conține dispoziții mai detaliate pentru ca statele membre să 
pună în aplicare Regulamentul Dublin III. De asemenea, conține textele complete ale broșurilor cu 
informații uzuale, menite să explice procedura Dublin solicitanților, precum și formularele standard 
pe care trebuie să le folosească statele membre atunci când pun în aplicare Regulamentul Dublin III.

1.4. Principiile generale ale sistemului Dublin

Sistemul Dublin este bazat pe încredere reciprocă și respect reciproc între statele membre. Toate statele 
membre au obligația juridică de a respecta principiul nereturnării și sunt considerate țări sigure pentru 
resortisanții țărilor terțe și pentru apatrizi.

În temeiul dreptului internațional al drepturilor omului, principiul nereturnării (non-
refoulement) le interzice statelor să expulzeze, să deporteze, să returneze sau să transfere 
în alt mod o persoană către o altă țară atunci când există motive întemeiate pentru 
a se crede că aceasta se află într-un pericol real de a fi supusă persecuției, torturii, 
tratamentelor inumane sau degradante sau altei încălcări grave a drepturilor omului.

Pentru a garanta accesul efectiv la procedura de azil, statele membre trebuie să coopereze între 
ele pentru a stabili cât mai repede posibil statul membru responsabil. Cooperarea este deosebit de 
importantă atunci când se analizează posibilitățile de reîntregire a familiei și în cazurile care vizează copii, 
pentru a identifica membrii familiei.

Termenele stricte și criteriile de responsabilitate clare prevăzute în Regulamentul Dublin III au ca scop 
asigurarea accesului rapid și echitabil la procedura de azil pentru solicitanții de protecție internațională. 
Dacă un stat membru nu respectă termenul-limită pentru trimiterea unei cereri sau pentru a răspunde la 
o solicitare sau nu efectuează transferul la timp, acesta devine responsabil pentru cererea de protecție 
internațională. Deoarece fiecare caz este diferit, fiecare caz Dublin trebuie examinat în mod individual, 
imparțial și obiectiv.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1560&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0118&qid=1669303142041


Seria de ghiduri practice | Furnizarea de informații în cadrul procedurii Dublin

10

Îndrumări suplimentare ale EASO privind sistemul Dublin

EASO – Ghid privind procedura Dublin: standarde și indicatori operaționali

Obiectivul general al acestui ghid este de a sprijini statele membre în 
punerea în aplicare a dispozițiilor-cheie ale Regulamentului Dublin III în 
vederea asigurării unei aplicări uniforme și, prin urmare, a consolidării SECA. 
Scopul acestui document este de a oferi îndrumări cu privire la punerea în 
practică a dispozițiilor legale ale Regulamentului Dublin III. Documentul este 
un instrument destinat să faciliteze exploatarea tehnică a unităților Dublin 
de către autoritățile statelor membre. Ghidul servește, de asemenea, drept 
instrument de autoevaluare.  

Module de formare ale EASO privind sistemul Dublin

EASO oferă numeroase module de formare în domeniul azilului, două dintre 
acestea fiind legate direct de Regulamentul Dublin III:

un curs cuprinzător de formare privind Regulamentul Dublin III, destinat 
responsabililor de caz și administratorilor;

un curs cuprinzător de formare pentru identificarea potențialelor cazuri Dublin, destinat 
funcționarilor din prima linie care ar putea intra în contact cu potențiale cazuri Dublin.

Ambele cursuri de formare sunt disponibile sub formă de module de „formare a formatorilor”, 
ceea ce înseamnă că, după ce participanții parcurg modulele, pot instrui ei înșiși personalul din 
organizația dumneavoastră. Dacă doriți să primiți informații suplimentare despre aceste module sau 
despre alte module de formare ale EASO, vă rugăm să contactați punctul național de contact pentru 
formare sau să luați legătura cu EASO la adresa training@euaa.europa.eu

1.5. Cui i se aplică Regulamentul Dublin III?

Regulamentul Dublin III se aplică:

 ■ resortisanților țărilor terțe sau apatrizilor care au solicitat protecție internațională într-unul dintre 
statele membre. 

Regulamentul Dublin III se poate aplica:

 ■ resortisanților țărilor terțe sau apatrizilor care se află pe teritoriul unui stat membru fără un permis 
de ședere, dar care au solicitat anterior protecție internațională în alt stat membru.

Regulamentul Dublin III nu se aplică:

 ■ beneficiarilor de protecție internațională. 

https://euaa.europa.eu/publications/guidance-dublin-procedure
mailto:training%40euaa.europa.eu?subject=
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1.6. Domeniul de aplicare teritorială al Regulamentului Dublin III

Sistemul Dublin se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, precum și celor patru țări 
asociate (Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia) care aplică Regulamentul Dublin III. 

1.7. Criteriile folosite pentru determinarea responsabilității  
și ierarhia acestora

Regulamentul Dublin III stabilește criteriile pentru a determina statul membru responsabil pentru 
examinarea unei cereri de protecție internațională. Este important să i se explice solicitantului că 
responsabilitatea poate fi stabilită în funcție de următoarele criterii:

 ■ legăturile de familie;

 ■ intrarea și șederea legale;

 ■ intrarea și șederea ilegale;

 ■ cereri anterioare de azil.

Aceste criterii de responsabilitate trebuie aplicate în ordine ierarhică. Aceasta înseamnă că legăturile de 
familie au prioritate în fața intrării și șederii legale și așa mai departe. 
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Legăturile de familie

Articolele 8, 9, 10, 11 și 16 din Regulamentul Dublin III

Responsabilitatea se stabilește mai întâi pe baza prezenței legale 
a membrilor familiei în unul sau mai multe state membre.

Intrarea și șederea legale

Articolul 12 din Regulamentul Dublin III

Responsabilitatea se poate determina pe baza permiselor de 
ședere sau a vizelor emise de alte state membre.

Intrarea și șederea ilegale

Articolul 13 din Regulamentul Dublin III

În cazul intrării ilegale pe teritoriul statelor membre sau al unei șederi ilegale 
prelungite, de peste cinci luni.

Responsabilitatea pentru examinarea unei cereri de protecție internațională este stabilită de primul 
stat membru în care a fost depusă o cerere de protecție internațională. În cazul în care același solicitant 
depune o cerere și într-un alt stat membru, acest al doilea stat membru îi va cere, de regulă, primului 
stat membru să reprimească persoana în cauză, deoarece persoana a solicitat anterior protecție 
internațională acolo. În cazul în care primul stat membru a stabilit responsabilitatea unui al treilea stat 
membru, pe baza criteriilor enumerate mai sus, precum legăturile de familie sau intrarea și șederea 
legale, responsabilitatea aparține, de regulă, acestui al treilea stat membru.

Determinarea statului membru responsabil pentru examinarea unei cereri poate fi dificilă, 
mai ales dacă nu cunoașteți bine procedura Dublin sau dacă activitatea dumneavoastră nu 
are, de obicei, legătură cu procedura Dublin, de exemplu deoarece lucrați într-un centru 
de primire sau efectuați înregistrări.

Prin urmare, este important să nu uitați să colectați în mod corect orice informații pe 
care le găsiți și care ar putea contribui la stabilirea statului membru responsabil. Unitatea 
Dublin din țara dumneavoastră va ști cum să gestioneze indiciile care arată că un alt stat 
membru poate fi responsabil.
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Lectură și formare suplimentare

Modulul de formare al EASO pentru identificarea potențialelor cazuri Dublin 
vă poate ajuta să înțelegeți indicatorii pentru cazurile Dublin și modul în care le 
puteți evalua corespunzător și să sesizați unitatea Dublin responsabilă din statul 
membru în care vă aflați. Autoritatea națională din țara dumneavoastră vă va oferi 
cursuri de formare de acest gen, cu ajutorul EASO.

Ghid practic al EASO privind punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III – 
Interviul personal și evaluarea probelor vă poate ajuta să înțelegeți indicatorii 
Dublin, cum să îi evaluați și cum să furnizați informații solicitanților în acest sens, 
obținând totodată de la aceștia informațiile pe care doriți să le aflați.

1.8. Unitatea familiei în cadrul procedurii Dublin (articolele 8, 9, 10)

Este important ca solicitantul să înțeleagă cu ce persoane s-ar putea reuni în temeiul Regulamentului 
Dublin III și ce persoane nu sunt vizate de acesta. Puteți găsi mai multe informații în acest sens în anexa II. 
Posibilități de reîntregire a familiei.

 ■ Dacă statul membru care îndeplinește procedura de determinare a statului membru responsabil 
consideră că un alt stat membru este responsabil pentru examinarea cererii de protecție 
internațională a solicitantului, acesta poate transmite o cerere statului membru în cauză, pentru ca 
acesta să preia solicitantul. 

 ■ Statul membru solicitat trebuie să accepte că este responsabil de reunirea solicitantului cu 
membrii familiei sale, în temeiul Regulamentului Dublin III. 

 ■ Solicitanților ar trebui să li se explice clar faptul că, cu cât sunt mai solide probele sau dovezile 
circumstanțiale pe care le pot prezenta pentru a demonstra relațiile de natură familială și/sau 
raporturile de dependență, cu atât va fi mai ușor de stabilit responsabilitatea statului membru în 
cauză. 

 ■ În cazurile care privesc solicitanți adulți, este necesar consimțământul scris al solicitantului.  

 ■ Situațiile care vizează unitatea familiei în cazul minorilor neînsoțiți trebuie să fie facilitate doar dacă 
acest lucru este în interesul superior al copilului, iar statul membru care îndeplinește procedura 
de determinare a statului membru responsabil și statul membru solicitat trebuie să coopereze 
îndeaproape pentru a evalua dacă unitatea familială este în interesul superior al copilului.

1.9. Relații de dependență și clauze discreționare

Regulamentul Dublin III oferă o serie de posibilități suplimentare ca statele membre să reunească membri 
ai familiei sau rude sau să deroge per total de la criteriile folosite pentru determinarea responsabilității. 
Aici se încadrează situațiile specifice de mai jos.

https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-implementation-dublin-iii-regulation
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-implementation-dublin-iii-regulation
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Relații de dependență (articolul 16)

Este posibil ca solicitanții să fie în îngrijirea unui copil, a unui frate/a unei surori sau a unui părinte cu 
reședința legală într-un stat membru sau invers. În mod normal, statele membre îl vor ține pe solicitant 
împreună cu copilul, fratele/sora sau părintele respectiv în caz de sarcină, naștere a unui copil, boală 
gravă, handicap sever sau bătrânețe sau îi vor reuni. În acest caz, persoanele în cauză trebuie să își 
exprime dorința în scris. De asemenea, Regulamentul Dublin III prevede că legăturile de familie trebuie să 
fi existat deja în țara de origine și că îngrijitorul trebuie să fie capabil să ofere asistența necesară. 

Clauza de suveranitate [articolul 17 alineatul (1)]

Un stat membru poate decide în orice moment să examineze o cerere de protecție internațională depusă 
de solicitant în statul membru respectiv, chiar dacă statul membru respectiv nu este responsabil pentru 
cerere. 

Clauza umanitară [articolul 17 alineatul (2)]

În orice moment înaintea luării unei prime decizii de fond în privința unei cereri de protecție 
internațională, un stat membru poate solicita altui stat membru să preia un solicitant, pentru a reface 
orice relație de natură familială, din motive umanitare. Aceste motive se pot baza pe considerente 
familiale sau culturale în special, chiar și atunci când acel alt stat membru nu este responsabil, conform 
criteriilor folosite pentru a determina responsabilitatea sau din rațiuni de dependență. Persoanele în 
cauză trebuie să își dea consimțământul în scris.

1.10. Evitarea mișcărilor secundare

Termenul „mișcări secundare” se referă la călătoriile întreprinse de resortisanți ai țărilor terțe și de 
apatrizi dintr-o țară a UE+ în alta, fără aprobarea prealabilă a autorităților naționale și cu scopul de a 
solicita protecție internațională sau în scopul șederii ilegale (în orice țară din UE+).

Este important să se asigure faptul că solicitantul înțelege că doar un singur stat membru va fi responsabil 
pentru examinarea cererii sale de protecție internațională și că solicitantul nu poate alege care va fi acel 
stat membru. 

În acest context, este foarte important ca solicitantul să înțeleagă: 

 ■ ierarhia criteriilor pentru determinarea responsabilității în Regulamentul Dublin III;

 ■ posibilitatea de a se reuni cu membrii familiei în temeiul Regulamentului Dublin III;

 ■ că toate statele membre trebuie să respecte normele convenite la nivelul UE sau să aplice norme 
naționale similare în ceea ce privește drepturile solicitantului privind aspecte precum cazarea și 
alte nevoi de bază, dar și în ceea ce privește obligațiile solicitantului;

 ■ condițiile în care solicitanții pot primi sprijin material în toate statele membre. 

Ați putea dori să subliniați faptul că:

 ■ dacă solicitantul se implică în mișcări secundare, ar putea fi trimis înapoi în alt stat membru, ceea 
ce i-ar putea întârzia accesul la procedura de azil.
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1.11. Termenele în cadrul procedurii Dublin

Regulamentul Dublin III stabilește termene diferite pentru fiecare etapă a procedurii. Este foarte 
important ca solicitanții să fie conștienți de acestea, deși nu toate termenele sunt la fel de importante în 
toate etapele procedurii. 

Faptul de a nu ști când i se va elibera decizia îi poate provoca stres solicitantului. Pentru a evita o astfel de 
situație, poate fi util să se explice în general termenele menționate în regulament. În funcție de caz, acest 
lucru ar putea include: data maximă până la care o cerere de reprimire/preluare trebuie adresată celuilalt 
stat membru și termenul până la care statul membru solicitat trebuie să răspundă solicitării, precum și 
termenul pentru efectuarea transferului. În orice caz, solicitantul trebuie informat cu privire la termenul 
de introducere a unei căi de atac sau a unei solicitări de revizuire împotriva deciziei de transfer, odată ce 
aceasta îi este comunicată.

Asigurarea faptului că solicitanții sunt conștienți de termenele relevante pentru situația lor și generarea 
unor așteptări realiste privind durata posibilă a diferitelor etape din procedură vor contribui la 
consolidarea încrederii. De asemenea, trebuie reținut că, pentru a calcula termenele corect, solicitantul 
trebuie să înțeleagă nu numai care este durata, ci și de când se calculează. Alocați timp suficient pentru a 
explica termenele relevante din statul membru în care vă aflați. 

Pentru o ilustrație grafică a termenelor prevăzute în procedura Dublin, consultați anexa III. 
Termenele din Regulamentul Dublin III.

Anexa II – Regulamentul de punere în aplicare

1.12. Probele în cadrul procedurii Dublin

Este important ca solicitantul să înțeleagă că un stat membru căruia i se cere să îi preia cererea va 
solicita probe sau dovezi circumstanțiale pentru a verifica dacă, într-adevăr, el este statul membru 
responsabil. Prin urmare, este important ca solicitantul să furnizeze elementele care ar putea să îi susțină 
argumentele în fața autorităților. Dacă oferiți solicitantului exemple practice cu privire la ceea ce ar putea 
reprezenta o probă, acesta va înțelege mai bine ce trebuie să prezinte autorităților. 
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Exemple de probe pe care i le puteți prezenta solicitantului

Documente de 
identitate

 ■ Pașaport

 ■ Carte de identitate

 ■ Permis de 
conducere

Documente de 
identitate relevante 
pentru familie 

 ■ Certificat de naștere

 ■ Certificat de 
căsătorie

 ■ Livret de familie

Documente de călătorie

 ■ Bilete și facturi de 
hotel

 ■ Vize

 ■ Ștampile de intrare/
ieșire

Documente oficiale

 ■ Permise de ședere 

 ■ Diferite documente 
oficiale

 ■ Extrase din rapoarte 
ale unor organizații 
internaționale 

Documente personale

 ■ Facturi 

 ■ Fotografii

Documente medicale

 ■ Rapoarte medicale

 ■ Rezultate ale 
testelor de ADN 

Este important să furnizați elementele esențiale de informații cu privire la toate temele 
relevante pentru care ar fi bine ca solicitantul să prezinte dovezi. De exemplu, dacă un 
solicitant nu cunoaște criteriile de dependență, s-ar putea să nu se gândească să declare 
că are o rudă în întreținere. Pe de altă parte, dacă solicitantul precizează în mod clar că nu 
are o rudă în întreținere, nu va avea nevoie de informații detaliate despre toate aspectele 
procedurale ale acestei părți a procedurii. În următorul capitol, referitor la metodologie, 
puteți citi mai multe despre cum să vă adaptați mesajul la solicitant. 

Îndrumări suplimentare ale EASO privind sistemul Dublin 

Ghid practic al EASO privind punerea în aplicare a Regulamentului 
Dublin III – Interviul personal și evaluarea probelor

Ghidul sprijină cititorul în desfășurarea interviului personal cu un solicitant 
de protecție internațională în cadrul procedurii Dublin. De asemenea, ajută 
utilizatorul să facă o evaluare individuală obiectivă și imparțială a probelor, 
aplicând deopotrivă criteriile legale și standardele comune. Acest ghid 
este destinat în principal personalului care lucrează în unitățile Dublin, 
responsabililor cu înregistrarea, responsabililor de caz și polițiștilor de 
frontieră, care realizează interviuri cu solicitanții și efectuează evaluarea 
pentru a determina statul membru responsabil în numele autorităților 
competente naționale.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Practical-guide-Dublin-III-RO.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Practical-guide-Dublin-III-RO.pdf
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2. Metodologii pentru furnizarea de informații
Furnizarea de informații către solicitanți în temeiul procedurii Dublin se poate efectua în mai multe 
moduri și sub diferite forme. Puteți explica procedura Dublin unei familii formate din șase persoane 
sau puteți opera o linie de asistență pentru apeluri neprevăzute, unde vi se cer informații referitoare la 
stadiul cererii unui solicitant. Puteți concepe un afiș privind reîntregirea familiei sau o animație care să fie 
folosită într-un centru de primire cu privire la consecințele dispariției din centru. În toate aceste cazuri, 
doriți să furnizați informații solicitanților cu privire la procedura Dublin. Acest capitol descrie cele mai 
uzuale metodologii pentru a face acest lucru într-un mod eficient și eficace. 

Pregătire suplimentară privind furnizarea de informații 

De regulă, se consideră că furnizarea de informații solicitanților este o expertiză 
specială. Metodologiile pentru furnizarea informațiilor sunt explicate pe scurt în 
acest capitol, însă, pentru a înțelege pe deplin complexitatea subiectului și pentru 

a putea folosi aceste cunoștințe în practică, EASO recomandă urmarea unui modul de pregătire 
dedicat pe această temă.

În acest sens, EASO oferă un modul intitulat Comunicarea cu solicitanții de azil și furnizarea de 
informații, care evidențiază competențele necesare pentru conceperea, planificarea și punerea 
în aplicare a unor strategii de comunicare interculturală. Scopul acestui modul este să le permită 
practicienilor să evalueze nevoile de informare ale persoanelor care au nevoie de protecție 
internațională, ale solicitanților și ale potențialilor beneficiari de protecție internațională, ceea ce îi 
va permite în final cursantului să se adapteze și să transmită mesaje accesibile prin canale adecvate.

Dacă sunteți interesat să participați la sesiunile de formare ale EASO, vă rugăm să luați legătura cu 
persoana responsabilă pentru sesiunile de formare din cadrul autorității dumneavoastră, pentru a 
primi informații suplimentare.

2.1. Tipurile de comunicare

Această secțiune descrie cele mai uzuale forme de comunicare cu solicitanții, cu descrierea celor mai 
frecvent folosite canale de comunicare, puncte nevralgice, sugestii și indicații privind ceea ce trebuie și 
ceea ce nu trebuie făcut.

2.1.1. Alegerea canalului de comunicare

Unele modalități de comunicare sunt mai potrivite pentru un anumit public decât altele. Prin urmare, 
este important să se selecteze dinainte canalul adecvat de comunicare. Când selectați un canal de 
comunicare, asigurați-vă că respectă principiile de mai jos.
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Disponibil
asigurați-vă că puteți folosi canalul ales

Adecvat obiectivelor dumneavoastră
asigurați-vă că alegeți canalul care vă garantează 
îndeplinirea obiectivelor în materie de comunicare

Adecvat publicului dumneavoastră
asigurați-vă că folosiți un canal care este adaptat 
persoanei/persoanelor căreia/cărora vă adresați

Exemplu practic

Trebuie să explicați următoarea etapă din procedura Dublin unui minor neînsoțit. Alegeți să purtați 
o conversație rapidă directă cu solicitantul, deoarece este important ca minorul să vă înțeleagă bine. 
Vă întâlniți într-o încăpere de interviu adecvată pentru copii. 

Când selectați un canal de comunicare, trebuie să țineți cont și de alți factori. Aceștia cuprind 
următoarele:

 ■ timpul necesar pentru transmiterea mesajului

 ■ complexitatea mesajului

 ■ confidențialitatea mesajului

 ■ necesitatea de a înregistra mesajul

Exemplu practic

Alegeți să afișați postere în camera de așteptare fiindcă doriți să le spuneți tuturor solicitanților 
nou-veniți că este important să prezinte informații despre membrii familiei prezenți în Europa, ca să 
puteți analiza posibilitatea reunirii cu aceștia. 

Combinați modalitățile de comunicare

În practică, veți folosi probabil diferite canale de comunicare pentru aceeași activitate. În cadrul 
procedurii Dublin veți folosi broșuri, veți explica procedura în cadrul interviului personal Dublin și puteți 
afișa în birou postere care să prezinte procedura de reîntregire a familiei. Această combinare a canalelor 
de comunicare contribuie la creșterea impactului mesajului dumneavoastră, deoarece:

 ■ solicitanții pot fi greu de abordat printr-o singură formă de comunicare;

 ■ solicitanților li se poate părea greu de înțeles mesajul dumneavoastră.

Prin urmare, combinarea mai multor forme de comunicare contribuie la consolidarea și la înțelegerea 
mesajului.
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2.1.2. Comunicarea verbală

Comunicarea verbală este cea mai frecventă formă de comunicare. Când furnizați informații verbale despre 
procedura Dublin, puteți fi în situația de a explica procedura unui singur solicitant, dar poate chiar și unui 
grup mai mare, în timpul unei sesiuni de informare dedicate. Furnizarea informațiilor pe cale verbală este 
metoda folosită cel mai frecvent, dar, cu toate acestea, poate constitui o provocare. Când furnizați informații 
pe cale verbală, fie unui grup, fie unei singure persoane, luați în considerare aspectele de mai jos.

Vorbiți rar și calm

 ■ Fie că vorbiți cu o singură persoană, fie cu un grup, nu vorbiți prea 
repede. Probabil că ați mai comunicat aceste informații de multe ori, 
însă interlocutorii dumneavoastră le aud, poate, pentru prima dată.

 ■ Dacă vorbiți rar, într-un ritm lejer, interlocutorii vă pot urmări. 
De asemenea, dacă vorbiți mai rar, interpreții pot înțelege mai 
bine ceea ce spuneți, ceea ce va îmbunătăți și mai mult calitatea 
mesajului.

Alegeți limbajul 
corect atunci  

când vorbiți

 ■ Cuvintele și frazele complexe trebuie evitate atunci când furnizați 
informații. Aceasta nu înseamnă că trebuie să „sărăciți” mesajul.

 ■ Este recomandat să folosiți fraze relativ scurte și clare. Începeți cu 
ceea ce este cel mai important și renunțați la detaliile neimportante.

 ■ Explicați mesajul sau anumite părți din el puțin mai mult, cu alte 
cuvinte, dacă este nevoie.

 ■ Repetați principalele idei ale mesajului. De exemplu, adresați-vă 
direct solicitantului: spuneți „trebuie să faceți...”, în loc de „este 
necesar să se facă...”.

Folosiți o intensitate 
adecvată a vocii 

atunci când vorbiți

 ■ Este important ca interlocutorii să vă poată auzi bine când vorbiți. 
Iată o regulă de bază: folosiți intensitatea necesară a vocii ca să vă 
faceți auzit, dar nu vorbiți mai tare de atât.

 ■ Dacă vorbiți prea tare sau dacă țipați, puteți părea agresiv, mai ales 
atunci când vă adresați unei singure persoane. Totuși, acest lucru 
poate fi necesar atunci când vreți să dați instrucțiuni unui grup mare.

 ■ O întrebare precum „Mă auziți bine?” înainte de a începe vă poate 
ajuta să vă adaptați intensitatea vocii.

Folosiți-vă 
tonalitatea vocii

 ■ Tonul vocii este important, deoarece vă poate ajuta să subliniați un 
mesaj sau să vă conectați cu un solicitant.

 ■ De exemplu, indicați că un mesaj este important folosind un ton 
serios. Dacă vă adresați unui minor, un ton prietenos vă poate ajuta 
să vă conectați cu acesta.

Chiar și atunci când folosiți interpreți și/sau mediatori culturali pe parcursul procedurii, 
cel mai bine este să urmați abordarea de mai sus. Chiar și atunci când interlocutorii 
dumneavoastră înțeleg oarecum ceea ce spuneți fără interpretare, modul în care o spuneți 
tot contează și încurajează ascultarea activă, îmbunătățind înțelegerea. 
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Comunicarea digitală

Prin introducerea mai multor modalități de a comunica digital sau telefonic cu solicitanții, este posibil 
să discutați mai frecvent cu ei prin aceste mijloace. Rețineți că, atât online, cât și telefonic, indiciile de 
comunicare nonverbală din partea solicitantului sunt mult mai greu de observat. De asemenea, trebuie 
să rețineți că atmosfera impersonală îngreunează consolidarea încrederii solicitantului. 

Când alegeți să comunicați doar telefonic sau online:

 ■ verificați conexiunea, pentru a vă asigura că mesajul ajunge la solicitant;

 ■ verificați dacă mesajul dumneavoastră a ajuns la solicitant, vezi și secțiunea 2.3. Facilitarea 
înțelegerii;

 ■ vorbiți rar și faceți pauze mai dese, pentru a verifica dacă sunt indicii că solicitantul ar fi putut 
înțelege greșit informațiile;

 ■ susțineți-vă mesajul cu un feedback nonverbal corespunzător, vezi și secțiunea 2.1.4. Comunicarea 
nonverbală.

2.1.3. Comunicarea prin interpret

Dacă nu vorbiți fluent o limbă pe care o înțelege solicitantul, va trebui să apelați la un interpret. Când 
furnizați informații solicitantului prin intermediul unui interpret, asigurați-vă că respectați aspectele de 
mai jos.

Evitați folosirea 
unor cuvinte și 
fraze complexe

 ■ Evitați folosirea unor cuvinte și fraze complexe. Chiar și 
interpreții cu experiență pot fi confuzi din cauza procedurilor și a 
terminologiei complexe.

 ■ Asigurați-vă că interpretul vă va informa dacă are probleme în a 
înțelege ceva.

Vorbiți direct  
cu solicitantul

 ■ Vorbiți direct cu solicitantul și apoi lăsați interpretul să treacă la 
interpretare.

 ■ Solicitantul trebuie să înțeleagă că îi adresați lui mesajul, nu 
interpretului.

Pregătire în cadrul EASO privind interpretarea în contextul azilului

EASO oferă un modul specializat de pregătire intitulat Interpretarea în contextul 
azilului, adresat în mod specific interpreților care lucrează în contextul azilului. 
Modulul oferă o prezentare generală a contextului azilului din perspectiva 
interpreților, precum și a principalelor tehnici de interpretare necesare în cadrul 
procedurilor de azil.

2.1.4. Comunicarea nonverbală

Ori de câte ori luați contact direct cu altcineva, vorbește și corpul dumneavoastră. Prin urmare, când 
furnizați informații unui solicitant, contează și limbajul corporal. Rețineți că limbajul corporal poate întări 
ceea ce spuneți.
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Salutați cu un 
zâmbet

 ■ Când salutați un solicitant, adoptați o atitudine pozitivă și 
empatică.

 ■ De exemplu, puteți saluta cu un zâmbet. Când zâmbiți, le arătați 
celorlalți că nu reprezentați un pericol și îi ajutați să aibă încredere.

Încercați să afișați 
o expresie facială 

neutră

 ■ Începeți prin a folosi o expresie facială neutră, deschisă. Aceasta 
vă va ajuta să transmiteți mesajul în mod clar și îi permiteți 
solicitantului să reacționeze.

 ■ Desigur, vă puteți adapta expresia facială la răspunsul primit, dar 
mențineți o atitudine profesionistă.

Aveți grijă la 
postură

 ■ Nu vă încrucișați mâinile, nu vă așezați pe masă și nu îi întoarceți 
spatele solicitantului, deoarece ați putea da impresia că sunteți 
neprofesionist.

Furnizați feedback 
nonverbal 

solicitantului

 ■ Când ascultați un solicitant, puteți da din cap pentru a-i semnala că 
ascultați și înțelegeți ceea ce spune.

 ■ De asemenea, puteți ridica din sprâncene pentru a arăta că nu ați 
înțeles.

Folosiți-vă mâinile

 ■ Gesturile neutre ale mâinilor vă pot ajuta să explicați ceea ce doriți 
să transmiteți.

 ■ De exemplu, puteți număra pe degete până la șase când explicați 
durata maximă de transfer de șase luni.

 ■ Evitați gesturile agresive făcute cu mâinile și nu arătați cu degetul 
spre solicitant.

Conștientizați diferențele culturale. Feedbackul nonverbal din partea unui solicitant 
vă poate arăta că a înțeles ceea ce ați spus, de exemplu fiindcă a dat din cap în timp ce 
vorbeați. Totuși, este posibil ca solicitantul să facă acest lucru din respect și să nu fi înțeles 
mesajul în sine. 

Contează și semnalele nonverbale din partea dumneavoastră. Pentru dumneavoastră, 
mesajul pe care îl transmiteți poate părea îmbucurător, dar solicitantul îl poate percepe 
ca fiind negativ. Lăsați solicitantul să-și manifeste emoțiile, păstrând totodată o atitudine 
profesionistă și neutră.

2.1.5. Comunicarea scrisă

Când scrieți o scrisoare, o notificare sau o decizie, folosiți un mijloc indirect pentru a comunica și a furniza 
informații solicitantului. Se poate folosi comunicarea scrisă atunci când un mesaj nu necesită interacțiune 
directă sau feedback imediat. Această metodă poate fi foarte eficace pentru a transmite cantități mari de 
informații, dar poate fi și prost înțeleasă, mai ales dacă nu puteți adresa întrebări de verificare.
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Prin urmare, vă recomandăm să respectați sfaturile de mai jos.

Folosiți un limbaj 
accesibil

 ■ Când furnizați informații în scris, asigurați-vă că folosiți un limbaj 
simplu și direct.

 ■ Frazele scurte și cuvintele ușor de înțeles vă ajută să vă transmiteți 
mesajul.

Folosiți elemente 
vizuale pentru a vă 

susține textul

 ■ Elementele vizuale pot îmbunătăți înțelegerea textului.
 ■ Chiar și atunci când furnizați informații în scris unei persoane 

analfabete (de exemplu, informații despre procedură), elementele 
vizuale pot ajuta persoana în cauză să înțeleagă conținutul care îi 
este explicat, deoarece poate adăuga o semnificație elementelor 
vizuale, nu textului.

Puneți la dispoziție 
traduceri

 ■ Asigurați-vă că ați pregătit documentele pe care doriți să i le 
furnizați solicitantului într-o limbă pe care acesta o poate înțelege 
și explicați ce conțin documentele pe care i le veți furniza.

 ■ Chiar și atunci când un solicitant vă spune că vorbește engleza ca a 
doua limbă, aveți în vedere să-i furnizați informații scrise și în limba 
maternă, pentru o mai bună înțelegere.

Acordați timp 
pentru întrebări de 

verificare

 ■ Puteți îmbunătăți înțelegerea informațiilor furnizate în scris 
explicând conținutul, dar și lăsând timp pentru întrebări ulterioare, 
după ce solicitantul a citit documentul.

 ■ Aceasta este o practică uzuală atunci când oferiți broșura Dublin, 
de exemplu.

2.1.6. Transmisiile audiovizuale

Un alt canal de comunicare care ar putea fi ignorat pentru furnizarea de informații privind procedura 
Dublin este transmisia radio-TV. Aceasta se poate realiza prin mijloace audiovizuale sau doar prin mijloace 
audio ori video. Puteți folosi materiale video, transmisii radio, postere statice sau animații pentru a 
explica anumite părți ale procedurii. 

Un element care caracterizează aceste mijloace de comunicare cu un solicitant constă în transmiterea de 
informații într-un singur sens, fără schimb. Faptul că informațiile sunt transmise înseamnă că, probabil, 
există numeroase elemente de distragere, astfel încât acest canal audiovizual este mai puțin potrivit 
pentru mesaje complicate și detaliate. 

Aceasta înseamnă că mesajul dumneavoastră trebuie să respecte sfaturile de mai jos.

Cât mai clar posibil

 ■ Evitați mesajele complicate, care necesită multe explicații.
 ■ Concentrați-vă, mai degrabă, pe un singur mesaj, folosiți o 

formulare clară și elemente vizuale.
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Cât mai accesibil 
posibil

 ■ Țineți cont de faptul că o parte a mesajului dumneavoastră s-ar 
putea pierde din cauza factorilor externi sau a elementelor de 
distragere.

 ■ Prin urmare, repetați-vă mesajul, folosiți subtitrări acolo unde este 
posibil și faceți trimitere la o sursă unde mesajul dumneavoastră 
poate fi citit din nou, cu explicații suplimentare.

Cât mai țintit posibil

 ■ Evitați să adresați mesajul unui grup mare de solicitanți.
 ■ Încercați să vă adaptați mesajul în funcție de grupuri mai mici, cu 

trăsături specifice, astfel încât membrii acestora să se identifice 
mai bine cu mesajul dumneavoastră și să crească șansele ca ei să 
reacționeze în consecință.

Exemplu practic

Autoritatea dumneavoastră dorește să extindă utilizarea procedurii de reîntregire a familiei în 
cadrul sistemului Dublin. Prin urmare, alegeți să derulați o campanie destinată minorilor neînsoțiți, 
folosind postere, anunțuri scurte pe ecranele din centrele de primire și reclame pe platformele 
de comunicare socială, cu mesajul: „Anunțați-ne dacă aveți rude în altă țară”. Astfel, nu trebuie 
să explicați întreaga procedură, ci doar un element al acesteia, ceea ce garantează că mesajul va 
ajunge mai ușor la publicul-țintă.

2.2. Principiile de furnizare a informațiilor

După cum s-a arătat în secțiunea 2.1.6. Transmisiile audiovizuale, există o serie de principii care se aplică 
atunci când furnizați informații solicitanților. Trebuie să vă pregătiți bine, să vă cunoașteți interlocutorii 
și să vă adaptați cât mai mult mesajul la solicitant. Aceste principii sunt explicate pe scurt în această 
secțiune.

2.2.1. Conștientizarea situației

Când furnizați personal informații unui solicitant, este important să creați mediul adecvat pentru discuție. 
Un mediu bine organizat îl poate ajuta pe solicitant să interacționeze cu mai multă încredere, să se simtă 
mai puțin distras și să absoarbă cât mai multe dintre informațiile furnizate.

Ajutați-l pe 
solicitant să se 

simtă în largul lui

 ■ Dacă este posibil, nu începeți imediat sesiunea de informare.
 ■ Acordați, în schimb, timp suficient pentru o introducere 

corespunzătoare și pentru o conversație lejeră, pentru a „sparge 
gheața” și pentru a consolida încrederea dintre dumneavoastră și 
solicitant.

Folosiți un loc 
care asigură 

confidențialitatea

 ■ Solicitantul ar putea dori să vă dezvăluie informații cu caracter 
personal, deci este bine să alegeți un loc care să permită o 
conversație privată, astfel încât solicitantul să poată pune întrebări 
sau să poată comunica informații fără a fi auzit.
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Vorbiți cu persoane, 
nu cu grupuri

 ■ Atunci când furnizați informații, încercați să nu vă adresați simultan 
unor grupuri mai mari.

 ■ Împărțiți interlocutorii în grupuri mai mici, astfel încât să reduceți 
la minimum elementele de distragere și să puteți răspunde în mod 
adecvat întrebărilor și situațiilor individuale.

Bune practici 

Pentru solicitanții cu anumite vulnerabilități, se folosesc încăperi dedicate, astfel încât să 
puteți purta o conversație privată. De exemplu, minorii neînsoțiți sunt informați într-un mediu 
adecvat copiilor, în prezența unui tutore. De asemenea, poate fi o bună practică să fiți sensibil la 
dimensiunea de gen, de exemplu implicând intervievatori și interpreți de sex feminin, acolo unde 
este relevant și posibil. 

2.2.2. Conștientizarea interculturală

Când furnizați informații, este important să conștientizați diferențele culturale. Cu cât înțelegeți mai 
mult despre alte culturi, cu atât este mai ușor să evitați neînțelegerile dintre dumneavoastră și solicitant. 
Astfel, furnizarea informațiilor va fi mai eficace.

Conștientizați-vă 
poziția

 ■ •Ca furnizor de informații, aveți o poziție oficială în sistemul de azil. 
Prin urmare, din punctul de vedere al solicitantului, aveți o poziție 
de putere.

Evaluați nevoile 
interlocutorilor

 ■ Fiecare solicitant este diferit. Încercați să fiți proactiv, pentru a observa 
eventuale nevoi speciale pe care le-ar putea avea solicitantul.

 ■ Se întâmplă destul de des ca un solicitant să nu își conștientizeze 
nevoile speciale și asistența pe care o poate primi.

Păstrați o atitudine 
deschisă

 ■ Dacă solicitantul tace, răspunde cu pauze sau neinteligibil, ați 
putea fi tentat să faceți presupuneri, ca orice om. Încercați totuși 
să nu interpretați lucruri pe care solicitantul nu le-a spus sau nu 
le-a exprimat în scris.

 ■ Rețineți că și dumneavoastră îl puteți înțelege greșit pe solicitant.
 ■ Este o reacție normală să caracterizați persoanele imediat după ce 

le întâlniți. Totuși, trebuie să încercați să vă păstrați mintea deschisă, 
indiferent de experiența personală și profesională anterioară.

Evitați 
presupunerile

 ■ Chiar dacă, statistic, este foarte probabil ca solicitanții din 
anumite țări să aparțină, de exemplu, anumitor grupuri politice, 
religioase sau sociale, evitați să faceți astfel de presupuneri despre 
solicitantul din fața dumneavoastră fără a-i cunoaște situația 
personală.       
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Purtați-vă cu 
respect

 ■ Chiar și atunci când nu sunteți tratat cu respect, încercați să vă 
purtați cu respect, deoarece aceasta este una dintre puținele 
modalități în care puteți consolida încrederea și în care puteți fi 
respectat la rândul dumneavoastră.

Cuvintele pot avea 
sensuri diferite

 ■ Vă atragem atenția că, în contexte culturale diferite, cuvintele pot 
avea sensuri diferite sau pot fi folosite diferit.

 ■ De exemplu, dacă sunt în discuție termeni precum „familie”, frate, 
soră, mătușă, unchi etc., asigurați-vă că înțelegeți termenii folosiți 
la fel ca solicitantul.

2.2.3. Pregătirea

Cel mai bun mod de a evita surprizele și de a furniza informații în mod eficace este să fiți pregătit. 

Este important să vă familiarizați întotdeauna cu cazul, pentru a ajusta punctele 
principale din informațiile furnizate, în funcție de nevoile și de circumstanțele individuale 
ale solicitantului. Mai ales atunci când aveți puțin timp să vă pregătiți și/sau să furnizați 
informațiile, poate fi extrem de important să știți ce informații sunt esențiale pentru cazul 
respectiv. Rețineți însă că este posibil ca solicitantul să nu fi dezvăluit toate aspectele 
relevante înainte de întâlnire. Este important să nu neglijați explicarea principiului 
reîntregirii familiei, de exemplu, doar fiindcă solicitantul nu a dezvăluit anterior că are 
membri ai familiei într-un stat membru.

Prin urmare, vă recomandăm să respectați sfaturile de mai jos.

Cunoașteți-vă 
interlocutorul

 ■ Când vă pregătiți pentru o sesiune de informare, analizați nevoile 
interlocutorului.

 ■ Cine este solicitantul, de ce se află aici și ce informații îi sunt 
necesare/utile în această etapă a procedurii? Ce anume caută?

 ■ Întrebările de orientare menționate mai sus vă pot ajuta să stabiliți 
ce veți spune, de ce, cum și când.

Țineți la îndemână 
materiale de sprijin

 ■ Dacă puteți, încercați să aveți la îndemână toate materialele de 
sprijin și alte instrumente (în versiunile lingvistice adecvate).

Știți unde să 
căutați informații 

suplimentare

 ■ Este posibil ca interlocutorul să aibă întrebări suplimentare, la care 
să nu puteți răspunde imediat.

 ■ Puteți pregăti surse suplimentare, unde solicitantul să poată căuta 
informații suplimentare.

 ■ De asemenea, puteți avea o listă de surse la care solicitantul să 
poată apela pentru a primi sprijinul suplimentar necesar.
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2.2.4. Adaptarea mesajului la interlocutor

Informațiile furnizate trebuie să fie cât mai relevante pentru solicitant: un mesaj adaptat la interlocutor 
va avea efecte mai bune. Prin urmare, dacă vă puteți adapta mesajul la interlocutor, puteți furniza 
informații într-un mod mai eficace.

Stabilirea interlocutorilor

Există numeroase modalități de clasificare a oamenilor. Puteți clasifica comunitățile în funcție de vârstă, 
sex, etnie, educație, statut juridic etc. Toți acești factori pot determina modul în care este primit și 
înțeles un mesaj; este important așadar să vă evaluați bine interlocutorul înainte de a furniza informații. 
Astfel, vă puteți optimiza mesajul în funcție de persoana/persoanele din fața dumneavoastră. Acest 
fapt îmbunătățește înțelegerea, concentrarea și încrederea dintre dumneavoastră și solicitant. Astfel, 
procesul devine mai eficient pentru dumneavoastră. 

Când furnizați informații despre procedura Dublin, cei mai uzuali factori pe care trebuie să îi luați în 
considerare la adaptarea mesajului cuprind următoarele aspecte: 

n Etapa din procedură  de exemplu, după înregistrare, este mai puțin relevant să explicați din nou 
etapa respectivă

n Vârsta de exemplu, copiii au nevoie de un limbaj accesibil și de mai mult timp

n Nivelul  de exemplu, folosiți mai puțin text sau deloc și mai multe elemente vizuale, 
de alfabetizare în cazul persoanelor cu un nivel scăzut de alfabetizare

n Studiile  de exemplu, faptul că solicitantul are studii universitare nu înseamnă că el 
cunoaște deja procedura Dublin

n Limba de exemplu, aduceți un interpret dacă nu vorbiți limba solicitantului

n Vulnerabilitățile  de exemplu, solicitanții care au o vulnerabilitate necesită o abordare 
specializată și expertă

Exemplu practic

Planificați o sesiune de informare pentru o familie în cadrul procedurii Dublin. Deoarece familia 
a fost înregistrată deja, trebuie să vă concentrați pe următoarea etapă. Familia are copii cu vârsta 
de 10 și 12 ani și pentru ei aduceți elemente vizuale pentru a vă susține mesajul. Deoarece familia 
vorbește doar limba farsi, ați solicitat prezența unui interpret. Vorbiți puțin cu interpretul înainte de 
sesiune, pentru a-i explica ceea ce veți face.

Vulnerabilitatea

Persoanele vulnerabile trebuie abordate în mod specific. Persoanele pot fi vulnerabile dacă sunt, de 
exemplu, copii, minori neînsoțiți, persoane cu dizabilități, persoane în vârstă, femei însărcinate, părinți 
singuri cu copii minori, victime ale traficului de ființe umane, persoane cu tulburări psihice, victime ale 
unor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală sau dacă au nevoi în funcție de orientarea 
sexuală și identitatea de gen și de exprimarea caracteristicilor sexuale (conform autoidentificării).
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Aveți în vedere faptul că persoana din fața dumneavoastră poate fi vulnerabilă și poate 
avea nevoi speciale care să necesite o atenție deosebită. Persoana poate avea nevoie 
de informații specifice și/sau de alt canal și altă strategie de comunicare. Nu toate 
vulnerabilitățile sunt vizibile. Este posibil ca o vulnerabilitate să nu fi fost observată 
anterior de colegii dumneavoastră.

Metode de adaptare

Există diferite moduri în care vă puteți adapta abordarea furnizării de informații în funcție de 
interlocutori. Luați în considerare sfaturile de mai jos.

Adaptarea 
mesajului

 ■ Când observați că interlocutorii au dificultăți în a vă urmări mesajul 
sau când, înainte de a vorbi cu ei, considerați că pot avea greutăți 
în a înțelege ceea ce intenționați să spuneți, ar fi bine să vă 
reformulați mesajul.

 ■ De exemplu, folosiți propoziții mai scurte, folosiți (mai multe) 
materiale de sprijin, dați (mai multe) exemple și folosiți mai multe 
întrebări de verificare. Vezi și punctul 2.3. Facilitarea înțelegerii.

Adaptarea 
abordării

 ■ Dacă interlocutorii au nevoi speciale în ceea ce privește furnizarea 
de informații, vă puteți muta într-o încăpere privată pentru 
întâlniri, puteți apela la mediatori culturali pentru a transmite 
mesajul sau puteți combina mai multe canale de comunicare.

Adaptarea mediului

 ■ Țineți cont de mediul în care furnizați informații. Printre aspectele 
de care trebuie să țineți cont se numără asigurarea unei camere 
suficient de luminoase și evitarea unui mediu care seamănă cu o 
închisoare. Câteva mici modificări pot avea un efect semnificativ.

 ■ Dacă este posibil și relevant, țineți cont de preferințele 
solicitantului în ceea ce privește personalul de un anumit gen.

Alocați mai mult 
timp sau faceți 

o pauză

 ■ Interlocutorii pot avea dificultăți în a vă înțelege sau li se poate 
părea dificil să rămână concentrați mai mult timp.

 ■ Dacă alocați mai mult timp sesiunii sau faceți una sau mai multe 
pauze în timpul discuției cu solicitantul, acest lucru îl poate ajuta 
pe acesta să proceseze ceea ce spuneți, să înțeleagă mai bine și să 
aibă mai multă încredere.

Exemplu practic

Vi s-a spus că veți înregistra un solicitant în vârstă. Deoarece în această etapă veți furniza informații 
preliminare despre procedura Dublin, vă pregătiți strângând broșuri și materiale suplimentare de 
sprijin, întrucât considerați că solicitantul poate avea vulnerabilități pe care încă nu le cunoașteți – 
de exemplu, ar putea avea o deficiență de auz sau ar putea fi analfabet. De asemenea, vă informați 
superiorul că este posibil să aveți nevoie de mai mult timp cu solicitantul pentru a-i explica în mod 
corespunzător ce se întâmplă și care vor fi următoarele etape.
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2.3. Facilitarea înțelegerii

Pentru ca mesajul și eforturile dumneavoastră de a furniza informații să fie eficace, este important să 
verificați dacă interlocutorii au înțeles ceea ce le-ați spus și să vă comportați corespunzător în cazul în 
care nu au înțeles. Această parte se referă la metodele de verificare, modalitățile de a obține feedback 
de la interlocutori, modalități suplimentare de a discuta cu solicitantul după ce ați furnizat informații și 
importanța combaterii dezinformării.

2.3.1. Metode de verificare

Pentru a afla dacă interlocutorii dumneavoastră au înțeles ceea ce le-ați spus, trebuie să verificați în mod 
activ dacă solicitantul a înțeles ceea ce i-ați comunicat. 

Metodele de verificare pe care le puteți lua în considerare sunt:

Încurajați-i  
pe solicitanți  

să ia notițe

 ■ La începutul sesiunii de informare, dacă solicitantul poate scrie, îl 
puteți încuraja să își ia notițe în timpul conversației.

 ■ •Spre finalul sesiunii, puteți parcurge împreună notițele, pentru a 
vedea dacă au existat aspecte neclare sau complicate.

Sintetizați ceea ce 
ați spus și verificați

 ■ După conversație sau după o sesiune de informare dedicată, puteți 
sintetiza ceea ce ați spus, evidențiind din nou principalele aspecte, 
și îl puteți întreba pe solicitant dacă a înțeles ceea ce ați spus.

Puneți o întrebare 
de verificare

 ■ Fără a „testa” cunoștințele interlocutorilor, puteți adresa o 
întrebare mai detaliată pentru a vedea dacă s-a înțeles un 
anumit aspect. De exemplu, după ce tocmai ați explicat o viitoare 
programare, puteți întreba: „Îmi puteți spune unde trebuie să 
mergeți?”.

Lăsați solicitantul să 
repete cu propriile 

cuvinte

 ■ Îi puteți cere solicitantului să repete ceea ce tocmai ați spus, cu 
propriile cuvinte.

 ■ Astfel, veți putea stabili dacă există neînțelegeri sau dacă i-au 
scăpat informații importante.

 ■ De asemenea, această metodă îi va permite solicitantului să rețină 
mai bine ceea ce ați spus.

Lăsați timp 
pentru întrebări 

suplimentare

 ■ Întrebați solicitantul dacă are întrebări. A-l întreba pe solicitant 
în mod proactiv dacă are întrebări este o metodă bună să îi 
arătați încă de la început că sunteți interesat de feedbackul și de 
întrebările sale și vă puteți face o idee despre ceea ce îl preocupă 
în principal.
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Încercați să nu faceți verificările doar la încheierea discuției cu solicitantul. Poate fi dificil să vă întoarceți 
la un anumit aspect, iar solicitantului îi poate fi greu să vă spună că nu a înțeles ce ați spus, după ce 
tocmai ați furnizat o explicație detaliată. Prin urmare, împărțiți mesajul în segmente, iar după fiecare 
segment întrebați solicitantul dacă a înțeles ce ați spus. De asemenea, lăsați-i timp solicitantului să 
adreseze întrebări la finalul sesiunii. 

2.3.2. Feedbackul din partea interlocutorilor

Atunci când verificați dacă interlocutorii au înțeles informațiile pe care tocmai le-ați transmis, puteți 
căuta diferite forme de feedback, chiar mai puțin explicite decât răspunsul pe care îl primiți la o întrebare 
prin care verificați dacă solicitantul a înțeles. Atât reacțiile verbale, cât și reacțiile nonverbale ale 
interlocutorilor conțin informații de care trebuie să fiți conștient. 

Feedbackul verbal

Deși un solicitant ar putea răspunde afirmativ în mod sincer, atunci când îl/o întrebați dacă a înțeles ceea 
ce ați explicat, există numeroase motive pentru care acesta ar putea răspunde afirmativ chiar dacă, de 
fapt, nu a înțeles. Acest lucru ar putea fi determinat de faptul că solicitantul: 

 ■ s-ar putea simți intimidat;

 ■ ar putea părea timid deoarece este obișnuit cu forme mai indirecte de comunicare;

 ■ ar putea ezita să se exprime deoarece este de părere că ocupați o poziție de putere;

 ■ s-ar putea teme să vă spună că nu a înțeles deoarece nu vrea să fie considerat o persoană care 
greșește;

 ■ crede că a înțeles informațiile pe care le-ați furnizat, dar de fapt nu le-a înțeles;

 ■ a înțeles o parte din informații, dar nu pe toate;

 ■ este obosit și răspunde afirmativ pentru ca sesiunea de furnizare a informațiilor să se termine mai 
repede.

Feedbackul nonverbal

Când comunicați cu alte persoane, folosiți o combinație de indicii verbale și nonverbale. Pentru mai 
multe informații pe această temă, consultați secțiunea 2.1.4. Comunicarea nonverbală. Puteți fi atent la 
semnele nonverbale prin care solicitantul (în mod inconștient) vă informează că nu a înțeles ce ați spus. 
Gândiți-vă la următoarele semnale:

 ■ expresii faciale, precum încruntatul sau căscatul;

 ■ privitul în jurul încăperii sau privirea fixă;

 ■ schimbările de dispoziție sau schimbările tonului vocii;

 ■ brațele încrucișate;

 ■ datul din cap.

Vezi secțiunea 2.3.1. Metode de verificare pentru indicii suplimentare privind gradul de înțelegere al 
solicitantului.
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În special în ceea ce privește procedura Dublin, circulă numeroase informații false cu care 
vă puteți confrunta atunci când intrați în contact cu un solicitant. Este important să le 
contracarați, însă cu tact. 

Nu spuneți direct că solicitantul nu are dreptate, deoarece i-ați putea alimenta o 
eventuală lipsă de încredere. Rugați-l, în schimb, să vă explice ce părere are despre 
Regulamentul Dublin III sau invitați-l să vă explice ce a auzit despre (un aspect din) 
Regulamentul Dublin III. Apoi, încercați să contracarați informațiile false explicând 
situația sau procedura reală și încercați să argumentați ceea ce spuneți cu materiale 
informative precum o broșură, o hartă sau alte forme de materiale de sprijin. 

2.3.3. Verificările

Chiar și după ce ați terminat de furnizat informațiile, poate fi util să efectuați acțiuni de verificare, pentru 
a vă asigura că interlocutorii v-au înțeles mesajul. Luați în considerare, de exemplu, următoarele aspecte.

Abordați în mod 
proactiv un 

solicitant

 ■ După ce ați terminat de furnizat informațiile, puteți decide să 
abordați solicitantul pentru a vedea dacă mai are întrebări și 
pentru a explica din nou unele mesaje esențiale, asigurându-vă că 
acestea sunt înțelese.

 ■ În cazul sistemului Dublin, acest lucru poate fi util în vederea 
termenelor care se aplică în anumite etape ale procedurii.

 ■ Abordarea proactivă a solicitanților vulnerabili mai ales poate 
contribui la reducerea anxietății cu privire la procedură.

Solicitați ajutor 
din partea altor 

persoane

 ■ Solicitanții vulnerabili și solicitanții cărora le este greu să aibă încredere 
în dumneavoastră pot fi mai receptivi, mai ales dacă o persoană în care 
au încredere le repetă ceea ce le-ați explicat dumneavoastră.

 ■ Pentru a vă asigura că mesajul/mesajele dumneavoastră esențial(e) 
a(u) fost înțeles(e), puteți cere ajutorul unei organizații a societății 
civile (OSC) sau altui solicitant din cercul social al persoanei vizate, 
care să repete mesajul/mesajele.

 ■ Acest lucru este deosebit de important în cazul termenelor  și 
atunci când este nevoie de conformitate, de exemplu în cazul unui 
transfer care urmează să fie efectuat în cadrul procedurii Dublin.

Furnizați un 
rezumat scris

 ■ După ce ați terminat de furnizat informațiile, puteți furniza un scurt 
rezumat în scris și/sau cu pictograme, pentru a-l ajuta pe solicitant 
să înțeleagă mai bine ceea ce ați spus.

 ■ Nu uitați să explicați conținutul rezumatului scris.
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Faceți trimitere la 
alte surse

 ■ În timpul sesiunii de informare sau în produsele dumneavoastră de 
comunicare, puteți face întotdeauna trimitere la alte surse pe care 
le aveți la dispoziție, pentru informare suplimentară.

 ■ De exemplu, puteți alege să aveți o pagină web cu întrebări 
frecvente și o adresă de contact la care solicitanții să vă poată 
contacta pentru informații suplimentare și pentru eventuale 
întrebări pe care le pot avea ulterior.
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3. Derularea procedurii Dublin

Acest capitol analizează nevoile de informare ale solicitanților în timpul diferitelor etape ale procedurii 
Dublin. Rețineți că măsurile procedurale și organizatorice pot diferi oarecum de la un stat membru la 
altul și nu puteți pleca de la premisa că acestea sunt uniforme. Prin urmare, este posibil ca aceste măsuri 
să nu reflecte exact etapele din fiecare stat membru. De asemenea, trebuie să rețineți că scopul nu este 
ca informațiile despre anumite teme să fie prezentate doar o singură dată. Repetarea informațiilor în 
etapele relevante este o măsură importantă pentru a garanta că solicitanții înțeleg și rețin informațiile. 

Graficul procedurii Dublin

Etapa inițială de contact

Resortisant al unei țări terțe  
care solicită protecție internațională

 Resortisant al unei țări terțe  
reținut pentru ședere ilegală

Prelevarea amprentelor digitale

Etapa de stabilire
Interviul Dublin

Depunerea cererii
Determinarea statului 
membru responsabil

Etapa de decizie/cale de atac

Decizia de transfer Căile de atac

Încheierea procedurii

Transferul  Procedura națională
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3.1. Faceți cunoștință cu Mahmoud, Bakary, Svetlana și familia 
Al Hamoud

Conținutul din acest capitol este însoțit de trei solicitanți fictivi și de o familie de solicitanți fictivi. Acești 
solicitanți fictivi ne vor ajuta să ilustrăm câteva dintre aspectele individuale pe care ați putea fi nevoiți 
să le luați în considerare în ceea ce privește furnizarea de informații privind procedura Dublin, cu 
solicitanți diferiți. Vă rugăm să rețineți că exemplele nu sunt gândite ca o compilație exhaustivă a tuturor 
informațiilor ce trebuie furnizate, ci mai degrabă să vă prezinte o serie de aspecte asupra cărora ați putea 
dori să vă concentrați eforturile de furnizare a informațiilor. Deoarece etapele procedurale și măsurile 
organizatorice se modifică în permanență, scopul acestor exemple nu este nici de a furniza descrieri 
exacte ale procedurilor folosite în diferite state membre. 

Mahmoud

Mahmoud este un băiat de 15 ani din Afganistan. A plecat din 
Afganistan din cauza conflictului din țara sa de origine și vrea să 
meargă la școală în Europa. A sosit în Bulgaria din Turcia, după trecerea 
ilegală a frontierei terestre. Călătorește în Europa împreună cu un 
mic grup de prieteni pe care i-a cunoscut pe drum și vrea să ajungă la 
unchiul lui, care locuiește în Norvegia. 

Bakary

Bakary are 32 de ani și provine dintr-un sătuc din Côte d’Ivoire. Și-a 
pierdut recent slujba de mecanic. Neavând mijloace să se întrețină în 
țara sa și neavând o familie care să-l ajute, Bakary nu vede niciun viitor 
în țara sa de origine și este disperat să găsească un viitor mai bun în 
Europa. A călătorit cu barca din Libia în Italia, unde a intrat ilegal în 
țară și și-a continuat drumul spre Austria, unde a depus o cerere de 
protecție internațională. Bakary se află acum în Elveția, unde a fost 
reținut de autorități pentru ședere ilegală. În prezent, urmează un 
tratament medical pentru astm sever. 
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Familia Al Hamoud

Familia Al Hamoud dorește să se refugieze din calea războiului civil 
din Siria. Tatăl, Tariq, a lucrat ca fermier lângă orașul Alep, iar soția sa, 
Fatima, a fost casnică. Tariq știe să citească puțin, dar Fatima nu știe să 
citească și nici să scrie. Au doi copii: un băiat de 5 ani, Samir, și o fată 
de 15 ani, Amira. Tocmai au ajuns în Cipru din Turcia. 

Svetlana

Svetlana are 56 de ani și vine din Minsk (Belarus), unde a lucrat ca 
arhitectă. A plecat din Belarus fiindcă îi este teamă că poliția o va 
aresta deoarece a participat la demonstrații împotriva guvernului. 

A venit în Polonia cu o viză de turist, cu intenția de a solicita protecție 
internațională. Mama ei locuiește în Germania de câțiva ani și are un 
handicap sever în urma unui accident vascular cerebral recent.

3.2. Furnizarea de informații la contactul inițial

Există numeroase categorii diferite de funcționari care pot fi prima persoană care discută cu un 
resortisant al unei țări terțe sau cu un apatrid care poate intra sub incidența Regulamentului Dublin III. 
Este posibil ca persoana în cauză tocmai să fi sosit în UE pentru a solicita protecție internațională sau să fi 
fost reținută pentru ședere ilegală după ce a petrecut deja un timp în diferite state membre, unde poate 
că a solicitat sau nu a solicitat deja protecție internațională. 

Toți resortisanții țărilor terțe și toți apatrizii care solicită protecție internațională, precum 
și resortisanții țărilor terțe și apatrizii care au fost reținuți pentru ședere ilegală într-un 
stat membru, dar care au solicitat anterior protecție internațională în alt stat membru pot 
intra sub incidența Regulamentului Dublin III.

Prin urmare, este important ca acestor persoane să li se furnizeze din timp informații 
privind procedura Dublin. 
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3.2.1. Persoanele reținute pentru ședere ilegală 

În aceste cazuri, este important ca resortisantul unei țări terțe sau apatridul să fie informat cu privire 
la situația sa și cu privire la următoarele măsuri pe care le vor lua autoritățile. Dacă există indicii că o 
persoană ar putea dori să solicite protecție internațională, trebuie să i se furnizeze informații relevante 
despre cum să facă acest lucru și cum să aibă acces la consultanță juridică independentă. 

Dacă persoana nu dorește să solicite protecție internațională în statul membru în care se află în prezent, 
poate beneficia în continuare de prevederile Regulamentului Dublin III dacă a depus deja o cerere de 
protecție internațională în alt stat membru. 

3.2.2. Persoanele reținute pentru ședere ilegală

Statele membre și-au organizat procedurile diferit pentru situațiile în care un resortisant al unei țări terțe 
declară că ar dori să solicite protecție internațională. În unele state membre, solicitarea este înregistrată 
și depusă aproape imediat, în timp ce în alte state membre ar putea exista un decalaj între acest moment 
și depunerea cererii. 

Articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul Dublin III

Întotdeauna este recomandat să îi furnizați solicitantului o serie de informații de bază privind procedura 
Dublin cât mai devreme posibil, mai ales dacă înregistrarea oficială și depunerea cererii nu au loc 
simultan. 

Ghid practic: Accesul la procedura de azil

Puteți găsi mai multe informații privind diferența dintre formularea, înregistrarea și 
depunerea unei cereri în ghidul practic al EASO privind accesul la procedura de azil  
(p. 4), disponibil aici.

 

3.2.3. Principalele informații care trebuie furnizate la contactul inițial

Este bine să furnizați o serie de informații de bază privind sistemul Dublin și SECA chiar dinainte de 
depunerea unei cereri. În această etapă, ar fi bine să îi comunicați solicitantului că Regulamentul Dublin III 
stabilește criteriile și mecanismele prin care se determină statul membru responsabil pentru examinarea 
cererii sale și că nu poate alege statul membru care va fi responsabil pentru cazul său. 

De asemenea, ar fi bine să i se comunice solicitantului că toate statele membre trebuie să respecte 
normele convenite la nivelul UE sau să aplice norme naționale similare în ceea ce privește drepturile 
solicitantului privind aspecte precum cazarea și alte nevoi de bază, dar și în ceea ce privește obligațiile 
solicitantului. Comunicați-i solicitantului că este important să coopereze cu autoritățile și că sustragerea 
de la procedură sau deteriorarea documentelor nu este în beneficiul procedurii și nu îl va ajuta să evite 
procesul de determinare. De asemenea, puteți consolida încrederea solicitantului informându-l cu privire 
la dreptul de acces la ONG-uri, la interpretare etc. 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical Tools- Access To Procedures-Practical-Guide-RO.pdf.pdf
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Dacă informați din timp solicitanții cu privire la dispozițiile privind unitatea familiei din Regulamentul 
Dublin III, sunt șanse mai mari ca aceștia să ofere probele sau dovezile circumstanțiale necesare 
privind legăturile de familie care ar putea facilita o reîntregire. Comunicați-i solicitantului că, dacă are 
membri de familie care se află într-un stat membru, se poate aplica Regulamentul Dublin III pentru a-l 
reuni cu familia sa. De asemenea, îi puteți explica cine este considerat membru al familiei și, în cazul unui 
minor neînsoțit, ce persoane sunt considerate rude, în temeiul Regulamentului Dublin III (vezi anexa II. 
Posibilități de reîntregire a familiei) și că ambele părți vor trebui să-și dea consimțământul în scris pentru 
a fi reunite. Solicitanții trebuie informați cu privire la posibilitatea de a se reuni cu anumite persoane dacă 
sunt în întreținerea persoanele respective sau dacă persoanele în cauză depind de asistența solicitantului 
(vezi secțiunea 1.9. Relații de dependență și clauze discreționare).

De asemenea, trebuie să informați solicitantul că, dacă nu are membri de familie în alte state membre, 
emiterea unui permis de ședere, a unei vize, trecerea unei frontiere sau șederea într-o anumită țară 
pot influența determinarea statului responsabil. Dacă solicitantul dispune de documente sau elemente 
care pot constitui probe în ceea ce privește intrarea, șederea sau reședința, trebuie să le strângă și să le 
prezinte autorităților.

Dacă solicitantul este un minor, trebuie să-l informați că statele membre iau în considerare cu prioritate 
interesul superior al copilului atunci când aplică Regulamentul Dublin III și că un minor neînsoțit are 
dreptul la un reprezentant. Dacă solicitantul are o vulnerabilitate, informați-l că are dreptul la garanții și 
mecanisme de protecție specifice și comunicați-i cum le poate accesa.

Rețineți că modul în care vă adaptați la situația în care furnizați informațiile poate avea 
un efect important asupra rezultatului. Citiți mai multe despre metodologie în capitolul 2. 
Metodologii pentru furnizarea de informații. 

Rețineți

 ■ Furnizați cât mai devreme informații privind procedura Dublin 

 ■ Subliniați faptul că toate statele membre trebuie să respecte normele convenite la nivelul 
UE sau să aplice norme naționale similare

 ■ Informați solicitantul că are drepturi și obligații și că este important ca acesta să obțină și să 
prezinte dovezi cu privire la membrii familiei și rudele din alte state membre

 ■ Dacă solicitantul este o persoană vulnerabilă, informați-l cu privire la garanțiile și 
mecanismele de protecție specifice care se pot aplica; de exemplu, în cazul unui minor, 
informați-l cu privire la interesul superior al copilului și cu privire la faptul că un minor 
neînsoțit va primi un reprezentant
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Svetlana

După ce ajunge la Varșovia, Svetlana informează autoritățile că ar dori să 
solicite protecție internațională. 

 ■ În calitate de funcționar al serviciului de imigrație la aeroport, o informați pe Svetlana cu privire la 
procedura de azil și îi explicați că în Uniunea Europeană există un sistem care se folosește pentru a 
determina statul membru care îi va examina cererea de protecție internațională, numit procedura Dublin.

 ■ Îi furnizați informații generale privind drepturile solicitanților de protecție internațională, inclusiv dreptul 
la cazare, la asistență juridică, dreptul de a avea acces la ONG-uri, la interpreți etc.

 ■ Îi explicați că nu poate alege țara care îi va examina cererea. Toate statele membre urmează norme 
similare pe parcursul procesului de examinare a cererii de protecție internațională și respectă aceleași 
mecanisme de protecție în timpul procedurii.

Furnizarea de informații generale privind azilul și procedura Dublin

 ■ Întrebați-o pe Svetlana despre potențialele vulnerabilități pe care le are și dacă are membri ai familiei sau 
rude în alte state membre sau dacă are rude ori membri ai familiei care au nevoie de îngrijire.

 ■ Un membru al familiei Svetlanei înseamnă soțul sau copiii minori. Dacă are membri ai familiei în UE sau în 
Elveția, Islanda, Liechtenstein sau Norvegia, se poate reuni cu aceștia. Îi explicați că, pentru aceasta, este 
important să furnizeze toate informațiile, astfel încât autoritățile să poată localiza membrii familiei. De 
asemenea, trebuie să își dea consimțământul în scris în acest sens.

Adresați întrebări cu privire la membrii familiei sau la potențialele legături de dependență

 ■ Svetlana vă spune că mama ei se află în Germania și trebuie îngrijită deoarece a avut un accident vascular 
cerebral și acum are un handicap.

 ■ Îi explicați Svetlanei că i se va cere să furnizeze mai multe informații despre relația cu mama sa și va 
trebui să prezinte documente pentru a demonstra această relație sau orice informații ori documente 
despre situația mamei sale. Îi explicați Svetlanei că trebuie să furnizeze și informații privind relația de 
dependență: în ce fel depinde mama ei de îngrijirea Svetlanei.

 ■ De asemenea, îi explicați Svetlanei ce termene se aplică în cadrul procedurii și o informați că procedura ar 
putea dura câteva luni.

Gestionarea așteptărilor: furnizarea de informații privind următoarele etape

 ■ Îi spuneți Svetlanei că ar trebui să rămână în Polonia. Deoarece a intrat în Europa folosind o viză și solicită 
protecție internațională în Polonia, se poate întâmpla ca, în cazul în care solicită protecție internațională 
în altă țară, să fie trimisă înapoi în Polonia.

Explicați obligațiile solicitantului

 ■ Îi oferiți Svetlanei broșura intitulată I have asked for asylum in the EU – which country will handle my 
claim? (Am solicitat azil în UE – ce țară îmi va gestiona cererea?), în care sunt detaliate toate informațiile 
menționate și se precizează modul în care poate apela la UNHCR, la OIM sau la ONG-uri, dacă este cazul.

Hand over the appropriate leaflet
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Mahmoud

Mahmoud a sosit în Bulgaria și vă spune că vrea să solicite protecție 
internațională. Sunteți polițist la frontiera Bulgariei. Lui Mahmoud îi este 
alocat un reprezentant. 

 ■ Îi explicați lui Mahmoud că, deoarece este minor, îi este alocat un reprezentant sau un tutore care îl va 
ajuta pe parcursul procedurii.

 ■ Reprezentantul se va asigura că este întotdeauna respectat interesul superior a lui Mahmoud. Aceasta 
înseamnă că va sta întotdeauna într-un loc sigur și protejat, că va fi ascultat întotdeauna și că este 
important să comunice întotdeauna reprezentantului sau personalului din centrul de primire ceea 
ce gândește. Prioritatea este ca el să se simtă bine, să poată interacționa cu alți copii, de exemplu cu 
prietenii, și, de asemenea, să poată învăța.

Este alocat un reprezentant

 ■ Îl întrebați pe Mahmoud dacă are membri ai familiei în orice stat membru sau în Elveția, Islanda, 
Liechtenstein sau Norvegia.

 ■ Îi explicați că, dacă are membri ai familiei, frați sau rude care locuiesc în UE, este important să vă spună, 
deoarece poate fi reunit cu persoana respectivă. Pentru aceasta, este important să vă comunice datele 
personale ale persoanei respective și să vă spună unde locuiește aceasta, pentru ca autoritățile să o poată 
contacta.

 ■ Îi explicați că trebuie reunit cu membrii familiei sau cu rudele doar dacă se consideră că acest lucru este în 
interesul lui superior.

Întrebați-l despre membrii familiei din alte state membre

 ■ Mahmoud vă spune că are un unchi în Norvegia. După înregistrarea acestor informații, îi explicați lui 
Mahmoud că i se vor adresa întrebări suplimentare despre unchiul lui și că este important să le spună 
totul funcționarilor, deoarece aceștia îl pot ajuta pe Mahmoud să ajungă repede la unchiul lui.

Gestionarea așteptărilor: următoarele etape

 ■ Este important ca Mahmoud să rămână în țară, deoarece poate fi periculos să plece. De asemenea, îl 
asigurați pe Mahmoud că autoritățile și reprezentantul vor face tot posibilul pentru ca el să ajungă la 
unchiul lui, în Norvegia, dar că trebuie să rămână în Bulgaria până la finalizarea procedurii.

 ■ Îi explicați și ce drepturi are (de exemplu, dreptul la un reprezentant, la cazare etc.).

Explicați obligațiile și drepturile solicitantului

 ■ Îi oferiți lui Mahmoud broșura Children asking for international protection (Copiii care solicită protecție 
internațională), care conține toate informațiile menționate de dumneavoastră, precum și informații 
privind modul în care poate solicita ajutor la serviciile sociale, la UNHCR, OIM sau ONG-uri.

 ■ De asemenea, îi înmânați un exemplar și reprezentantului.

Oferiți broșura corespunzătoare
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3.3. Furnizarea de informații la prelevarea amprentelor digitale

Articolul 29 din Regulamentul Eurodac II

Când un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid care are cel puțin 14 ani solicită protecție 
internațională sau este reținut pentru trecerea ilegală a frontierei externe ori se constată că locuiește 
ilegal pe teritoriul unui stat membru, autoritățile îi prelevă amprentele digitale. 

În acest context, prelevarea amprentelor digitale se supune Regulamentului Eurodac II, care prevede, de 
asemenea, informațiile pe care trebuie să le furnizeze autoritățile în aceste cazuri și standardele minime 
privind furnizarea acestora. 

Broșura elaborată de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 

În 2019, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) a 
elaborat o broșură intitulată Dreptul la informare – Ghid pentru autorități 
atunci când sunt prelevate amprente pentru EURODAC, pentru a sprijini 
funcționarii și autoritățile în vederea informării solicitanților de protecție 
internațională și a migranților într-un mod inteligibil și accesibil, cu privire la 
prelucrarea amprentelor acestora în Eurodac. 

Broșura precizează ce informații trebuie furnizate solicitanților și cum 
trebuie furnizate și prezintă o serie de aspecte specifice pentru informarea 
minorilor.

Broșura poate fi consultată și descărcată de la acest link.

Dreptul aplicabil al UE privind 
dreptul la informare atunci când 
sunt prelucrate date biometrice 
pentru Eurodac

Dreptul la informare 
(articolul 29 din 
Regulamentul 
Eurodac; articolul 12 
din RGPD)

Dreptul la acces 
[articolul 8 alineatul (2) 
din Cartă; articolul 29 din 
Regulamentul Eurodac; 
articolul 15 din RGPD]

Dreptul la corectare 
și la ștergere [articolul 
8 alineatul (2) din 
Cartă; articolul 29 din 
Regulamentul Eurodac; 
articolul 15 din RGPD]

Dreptul la o bună 
administrare 
[articolul 8 alineatul (2) 
din Cartă; articolul 29 din 
Regulamentul Eurodac; 
articolul 15 din RGPD]

Sursa: FRA, Dreptul la informare – Ghid pentru autorități atunci când sunt prelevate amprente pentru EURODAC, 19 decembrie 2019.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/2021-12/Fra-2020-guide-eurodac_ro.pdf
https://fra.europa.eu/ro/publication/2021/dreptul-la-informare-ghid-pentru-autoritati-atunci-cand-sunt-prelevate-amprente
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Informațiile privind prelevarea amprentelor trebuie furnizate atunci când sunt prelevate amprentele, 
în cazul solicitanților de protecție internațională și în cazul resortisanților țărilor terțe sau al apatrizilor 
reținuți pentru trecerea ilegală a frontierei externe. În cazul persoanelor depistate locuind ilegal în 
teritoriu, aceste informații trebuie furnizate cel târziu atunci când datele privind persoana respectivă sunt 
transmise în sistemul central.

Solicitanților, resortisanților țărilor terțe și apatrizilor depistați locuind ilegal pe teritoriul statelor membre 
nu li se prelevă întotdeauna amprentele; acest lucru depinde de modul în care este concepută procedura 
națională. Prelevarea amprentelor pentru solicitanți poate fi amânată sau extinsă pentru anumite motive 
și, de exemplu, amprentele pot fi prelevate ulterior. 

Informațiile privind prelevarea amprentelor trebuie să fie:

 ■ concise, transparente, inteligibile și într-un format ușor accesibil;

 ■ scrise într-un limbaj clar și simplu, adaptat la nevoile persoanelor vulnerabile, precum copiii;

 ■ furnizate pe cale orală, atunci când este necesar;

 ■ într-o limbă pe care persoana o înțelege sau se presupune, în mod rezonabil, că o înțelege.

3.3.1.  Principalele informații care trebuie furnizate privind prelevarea 
amprentelor

Articolul 9 din Regulamentul Eurodac II

Înainte de a începe să prelevați amprentele, asigurați-vă că solicitantul înțelege ce este o amprentă, că 
toți avem amprente individuale unice și că imaginile acestora pot fi folosite pentru a ne identifica. Trebuie 
să informați solicitantul că prelevarea amprentelor este obligatorie pentru persoanele care au cel puțin 
14 ani și care solicită protecție internațională în statele membre, care sunt reținute pentru trecerea 
ilegală a frontierei sau care locuiesc în mod ilegal pe teritoriul statelor membre. De asemenea, trebuie să 
informați solicitantul că amprentele trebuie prelevate și verificate chiar dacă solicitantul are membri ai 
familiei sau rude în alt stat membru cu care dorește să se reunească.

Este important ca solicitantul să înțeleagă ce se va întâmpla cu amprentele sale. Informați solicitantul 
că amprentele sale vor fi transmise într-o bază de date cu amprente, numită „Eurodac”. Solicitantul 
trebuie să fie informat că Eurodac este o bază de date cu amprente a UE, care le permite statelor 
membre să compare amprentele solicitanților de protecție internațională și pe cele ale persoanelor 
depistate locuind în mod ilegal pe teritoriul statelor membre. Astfel, statelor membre le este mai ușor să 
determine statul responsabil pentru examinarea unei cereri. 

Explicați faptul că amprentele vor fi verificate de autorități pentru a vedea dacă solicitantul a mai 
solicitat protecție internațională anterior sau dacă solicitantului i s-au prelevat amprentele la o 
frontieră. De asemenea, amprentele pot fi verificate în Sistemul de informații privind vizele (VIS), care 
este o bază de date ce conține informații privind vizele acordate în spațiul Schengen. 

Informați solicitantul că amprentele tuturor degetelor , informațiile cu privire la gen, țara care 
prelevă amprentele și (dacă este cazul) locul și data solicitării vor fi stocate. Dacă a solicitat protecție 
internațională, amprentele digitale vor fi stocate timp de 10 ani. Dacă solicitantului i s-au prelevat 
amprentele după o intrare ilegală, amprentele vor fi păstrate timp de 18 luni. După perioada respectivă, 
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datele sunt șterse automat de sistem. Datele persoanelor depistate ca aflându-se în mod ilegal pe 
teritoriu nu vor fi stocate.

Trebuie să informați solicitantul și că datele sale pot fi accesate de autoritățile care determină statul 
membru responsabil pentru examinarea cererii de protecție internațională și, în condiții stricte, de poliție 
și de Oficiul European de Poliție (Europol), în cazul în care investighează infracțiuni grave. De asemenea, 
trebuie să informați solicitantul că informațiile nu vor fi transmise niciodată țării sale de origine.

În fine, solicitantul trebuie să fie informat că are dreptul de a accesa datele, de a obține o copie a 
acestora și de a corecta și/sau șterge datele, dacă sunt greșeli. De asemenea, solicitantul va fi informat 
cu privire la modul în care își poate exercita aceste drepturi în țara dumneavoastră. 

Când furnizați informații, folosiți un limbaj concis și materiale auxiliare; vezi mai multe informații privind 
metodologia în capitolul 2. Metodologii pentru furnizarea de informații. 

Bune practici

Furnizarea unei copii a datelor Eurodac solicitantului îl poate ajuta să își exercite dreptul de a accesa 
aceste date și, dacă este nevoie, să le șteargă și să le corecteze. Explicați-i solicitantului că aceasta 
nu este o copie a cererii sale de protecție internațională.

Bune practici 

Când se prelevă amprente de la resortisanți ai unor țări terțe în legătură cu trecerea ilegală a unei 
frontiere externe, asigurați-vă că îi informați că, dacă se hotărăsc ulterior să solicite protecție 
internațională în alt stat membru, pot fi returnați în statul membru în care vă aflați pentru a li se 
examina cererea, chiar dacă nu au cerut protecție internațională în acest stat membru.

Rețineți

 ■ Asigurați-vă că persoana înțelege ce este o amprentă

 ■ Asigurați-vă că persoana înțelege că amprentele vor fi stocate într-o bază de date 
europeană

 ■ Dacă este vorba despre o persoană căreia i s-au prelevat amprentele în legătură cu trecerea 
ilegală a unei frontiere externe, explicați-i că amprentele sale vor fi stocate chiar dacă nu a 
solicitat (încă) protecție internațională

 ■ Explicați-i solicitantului că amprentele sale vor fi verificate de autoritățile din alte state 
membre dacă solicită protecție acolo

 ■ Informați solicitantul cu privire la durata stocării datelor și la drepturile sale în ceea ce 
privește datele
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Bakary

Bakary este reținut în Elveția pentru ședere ilegală. În calitate de 
funcționar al serviciului de imigrație, îi prelevați amprentele și efectuați 
o căutare în Eurodac, pentru a vedea dacă Bakary a mai solicitat anterior 
protecție internațională în alt stat membru.

 ■ Pentru a-l identifica pe Bakary, îi prelevați amprentele și efectuați o căutare în Eurodac, pentru a vedea dacă 
Bakary a mai solicitat anterior protecție internațională în alt stat membru. Când îi prelevați amprentele lui 
Bakary, îi explicați că prelevarea de amprente este obligatorie pentru persoanele care au cel puțin 14 ani.

 ■ De asemenea, îi explicați că amprentele vor fi transmise într-o bază de date numită „Eurodac”. Statele 
membre pot compara amprentele digitale ale persoanelor reținute într-un stat membru pentru a verifica 
dacă autoritățile altor state membre cunosc deja persoana respectivă. Astfel, statelor membre le este mai 
ușor să determine responsabilitatea pentru examinarea unei cereri de protecție internațională.

Furnizați informații privind prelevarea de amprente și Eurodac

 ■ De asemenea, îi explicați lui Bakary că, în timpul acestei căutări în Eurodac, amprentele sale nu vor fi 
înregistrate în sistem, însă căutarea poate arăta dacă acesta a solicitat deja protecție internațională în alt 
stat membru.

Prezentați informații despre căutarea în Eurodac

 ■ Rezultatul căutării în Eurodac arată că Bakary a solicitat protecție internațională în Austria în urmă cu 
câteva luni. Îl informați pe Bakary cu privire la rezultatul căutării în Eurodac și cu privire la faptul că va fi 
întrebat despre șederea sa în Austria.

 ■ Îi explicați că, deoarece a solicitat protecție internațională într-un stat membru, Elveția ar putea contacta 
această țară pentru a se interesa cu privire la procedura adoptată în cazul său. Prin urmare, ar putea 
fi transferat în Austria pentru încheierea procedurii. De asemenea, este informat că situația sa va fi 
prezentată unității Dublin din Elveția și că este posibil ca autoritățile din Elveția să demareze consultări cu 
cele din Austria pentru a stabili dacă Austria ar trebui să îi examineze cazul.

Prezentați informații cu privire la procedura Dublin

 ■ •Îl informați pe Bakary că poate cere protecție internațională în Elveția, dacă dorește acest lucru. I 
se explică lui Bakary că, și dacă solicită protecția în Elveția, tot poate fi transferat în statul membru 
responsabil pentru cererea sa.

Prezentați informații cu privire la dreptul de a depune o cerere de protecție internațională

 ■ Îi înmânați lui Bakary broșura intitulată Information for third-country nationals or stateless persons found 
illegally staying in a Member State (Informații pentru resortisanții țărilor terțe sau apatrizii depistați 
locuind în mod ilegal într-un stat membru).

Oferiți broșura corespunzătoare
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Familia Al Hamoud

După sosirea în Cipru, familia Al Hamoud dorește să solicite protecție 
internațională autorităților cipriote. În calitate de responsabil de caz în 
cadrul biroului pentru azil, le explicați membrilor familiei Al Hamoud că li 
se vor preleva amprentele. 

 ■ Le spuneți că fiecare persoană are amprente unice și că imaginile acestora pot fi folosite pentru a ne 
identifica. Prelevarea de amprente este obligatorie pentru toate persoanele peste 14 ani, deci li se vor 
preleva amprente lui Tariq, Fatimei și Amirei.

 ■ Le explicați că Samir este minor și nu i se vor preleva amprentele.
 ■ Procedura de prelevare a amprentelor digitale nu este dureroasă și dăunătoare și nu va dura prea mult.

Furnizați informații privind prelevarea de amprente

 ■ Amprentele vor fi stocate în baza de date națională și, de asemenea, vor fi trimise la o bază de date 
centrală europeană, numită „Eurodac”. Eurodac este o bază de date cu amprente digitale a UE, în care 
statele membre pot compara amprentele solicitanților de protecție internațională pentru a facilita 
determinarea statului membru responsabil pentru examinarea cererii persoanei respective.

Prezentați informații despre Eurodac

 ■ Precizați că scopul Eurodac este să sprijine aplicarea Regulamentului Dublin.
 ■ Informațiile din Eurodac pot fi accesate doar de autorități specifice, doar pentru ca autoritățile statelor 

membre să determine statul membru responsabil pentru examinarea unei cereri de protecție internațională.

Explicați scopul Eurodac

 ■ În Eurodac sunt stocate doar informații minime: zece amprente digitale, genul persoanei, țara de 
prelevare a amprentelor și locul și data cererii de protecție internațională. Amprentele sunt stocate în 
Eurodac timp de zece ani, iar după această perioadă vor fi șterse automat.

Explicați datele stocate în Eurodac

 ■ În condiții stricte, și alte autorități, precum autoritățile de poliție, pot accesa informațiile din Eurodac. În orice 
caz, informațiile din sistem nu vor fi comunicate niciodată țării de origine, în acest caz, Siriei.

 ■ Familia Al Hamoud are dreptul să acceseze informațiile referitoare la membrii săi care sunt stocate în Eurodac 
și, dacă dorește, poate obține o copie a informațiilor stocate. Totuși, acest document nu reprezintă cererea de 
azil. Dacă există greșeli, datele se șterg sau se corectează.

Explicați accesul la date

 ■ Familiei Al Hamoud îi veți da broșura intitulată I have asked for asylum in the EU – which country will 
handle my claim? (Am solicitat azil în UE – ce țară îmi va gestiona cererea?) în care sunt detaliate toate 
informațiile menționate și sunt prezentate date privind modul în care poate solicita ajutor. De asemenea, 
Fatimei îi explicați că, întrucât nu știe să citească, poate solicita ajutor din partea unor organizații. Lista 
acestor organizații este indicată în broșură.

Oferiți broșura corespunzătoare
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3.4. Furnizarea de informații la depunerea cererii

Articolul 4 din Regulamentul Dublin III

Acest capitol se referă la interviul de înregistrare efectuat de regulă când se înregistrează și se depune 
o cerere de protecție internațională într-un stat membru. Prelevarea amprentelor solicitantului este 
prezentată separat, în secțiunea 3.3 privind prelevarea amprentelor digitale. De asemenea, Regulamentul 
Dublin III prevede un interviu Dublin specific. În unele state membre, acest interviu se combină cu 
înregistrarea și depunerea cererii. În altele, are loc într-o etapă ulterioară a procedurii. Interviul Dublin 
este prezentat în acest ghid practic în capitolul 3.5 privind determinarea statului membru responsabil. 

Când o persoană depune o cerere de protecție internațională, aceasta trebuie, desigur, să fie informată 
riguros cu privire la procedura de azil, la condițiile de primire, la drepturile și obligațiile sale etc. Totuși, 
acest ghid practic se va referi doar la nevoile de informare caracteristice procedurii Dublin. Articolul 4 din 
Regulamentul Dublin III stabilește informațiile care trebuie furnizate solicitantului de îndată ce se depune 
o cerere. Aceste informații se regăsesc în broșurile uzuale anexate la regulamentul de punere în aplicare. 
Vă rugăm să rețineți că există o broșură uzuală pentru adulți și una pentru minorii neînsoțiți (2).

Depunerea unei cereri de protecție internațională și Regulamentul Dublin III

SECA face diferența între formularea, înregistrarea și depunerea unei cereri de protecție 
internațională. Puteți găsi mai multe informații pe această temă în Ghid practic: Accesul la 
procedura de azil (p. 4). Statele membre și-au organizat procedurile în moduri ușor diferite 
și, prin urmare, este important să fiți familiarizat cu procedurile din statul dumneavoastră 
membru. 

Procedura Dublin începe atunci când solicitantul își depune cererea în temeiul articolului 20 
alineatul (2) din Regulamentul Dublin III. În temeiul acestei dispoziții, o cerere se prezumă 
că a fost prezentată odată ce un formular depus de solicitant sau un proces-verbal întocmit 
de autorități a ajuns la autoritățile competente ale statului membru în cauză. Potrivit 
hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-670/16, Mengesteab (3), aceasta 
înseamnă că, în temeiul regulamentului respectiv, „o cerere de protecție internațională este 
considerată prezentată atunci când un înscris, care este întocmit de o autoritate publică și 
care atestă că un resortisant al unei țări terțe a solicitat protecție internațională, a parvenit 
autorității responsabile de executarea obligațiilor care decurg din regulamentul menționat”. 
De asemenea, se consideră că o cerere este prezentată dacă numai principalele informații 
care figurează într-un asemenea document – însă nu documentul în cauză sau copia 
acestuia – au parvenit acestei autorități.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1560/2003 al Comisiei din 2 septembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de 
examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe, astfel cum 
a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 118/2014 din 30 ianuarie 2014; Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) nr. 118/2014 din 30 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1560/2003 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului 
membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al 
unei țări terțe.

(3)  Curtea de Justiție a Uniunii Europene, hotărârea din 26 iulie 2017, Tsegezab Mengesteab împotriva Bundesrepublik 
Deutschland, EU:C:2017:587, punctul 76. O sinteză a cauzei este disponibilă în Baza de date cu jurisprudența EASO.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical Tools- Access To Procedures-Practical-Guide-RO.pdf.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical Tools- Access To Procedures-Practical-Guide-RO.pdf.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical Tools- Access To Procedures-Practical-Guide-RO.pdf.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32003R1560
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0118
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=ro&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=29110188
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=ro&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=29110188
https://caselaw.easo.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=211
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3.4.1.  Principalele informații care trebuie prezentate atunci când solicitantul 
își depune cererea

Articolul 4 din Regulamentul Dublin III conține instrucțiuni clare privind informațiile care trebuie 
furnizate în această etapă. Asigurați-vă că explicați obiectivele Regulamentului Dublin III și consecințele 
prezentării altei cereri în alt stat membru (vezi secțiunea 1.10. Evitarea mișcărilor secundare).

Asigurați-vă că solicitantul înțelege criteriile pentru determinarea statului membru responsabil (pentru 
mai multe informații, vezi anexa I. Liste de verificare), ierarhia acestor criterii și diferitele etape ale 
procedurii și durata acestora. De asemenea, trebuie să îi explicați consecințele mutării dintr-un stat 
membru în altul în timpul etapelor în care se stabilește statul membru responsabil și se examinează 
cererea de protecție internațională.

Trebui să informați solicitantul că o cerere de protecție internațională depusă într-un stat membru poate 
avea drept consecință ca acel stat membru să devină responsabil în temeiul Regulamentului Dublin III, 
chiar dacă această responsabilitate nu decurge din criteriile respective. De asemenea, trebuie să furnizați 
informații privind interviul personal Dublin, dacă acest interviu are loc într-o etapă ulterioară a procedurii. 

Informați solicitantul cu privire la importanța prezentării de informații despre prezența membrilor 
familiei, a rudelor sau a altor persoane cu care are raporturi familiale în statele membre, precum 
și cu privire la termenele în care trebuie depusă o cerere de preluare. În plus, trebuie să încurajați 
solicitantul să informeze statul membru dacă depinde sau nu de vreunul dintre acești membri ai familiei, 
de vreuna dintre aceste rude sau de alte persoane cu care are raporturi familiale sau dacă vreuna dintre 
aceste persoane depinde de el/ea. La final, informați solicitantul cu privire la mijloacele prin care poate 
transmite aceste informații, dacă nu le cunoaște pe loc. 

Dacă informați solicitantul că poate primi asistență de la ONG-uri și de la alte organizații, acest lucru îl 
poate ajuta să capete încredere. Aceste informații ar putea cuprinde posibilitatea de a apela la asistență 
juridică independentă, care l-ar putea ajuta pe solicitant să parcurgă procedura, să colecteze informații și 
să se pregătească pentru interviul Dublin.

De asemenea, trebuie să informați solicitantul că autoritățile competente din statele membre pot 
face schimb de date privind solicitanții doar pentru a examina cererea de protecție internațională, 
pentru a determina statul membru responsabil sau pentru a-și pune în aplicare obligațiile ce rezultă 
din Regulamentul Dublin III. Solicitantul trebuie să fie informat că are dreptul să acceseze datele care 
se referă la el și să solicite corectarea acestor date, dacă sunt inexacte, sau ștergerea lor, dacă sunt 
prelucrate ilegal.

De asemenea, solicitantul trebuie informat cu privire la procedurile pentru exercitarea drepturilor 
asociate datelor sale cu caracter personal, inclusiv cu privire la datele de contact ale autorităților 
competente și ale autorităților naționale de protecție a datelor responsabile pentru soluționarea 
solicitărilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Solicitantul trebuie informat că, dacă nu este de acord cu decizia de a fi transferat în statul membru 
determinat drept responsabil, are posibilitatea de a contesta decizia de transfer și, după caz, de a 
solicita suspendarea transferului, în așteptarea rezultatului căii de atac sau al revizuirii. În plus, solicitantul 
trebuie informat că are dreptul la asistență juridică în ceea ce privește calea de atac. 
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Informațiile necesare pentru determinarea statului membru responsabil

Este deosebit de important să vă asigurați încă de la început că solicitantul înțelege 
necesitatea de a furniza autorităților toate informațiile și probele disponibile care ar putea 
veni în sprijinul procedurii Dublin. Poate fi util să i se furnizeze solicitantului exemple 
concrete privind tipurile de documente sau de informații care ar putea fi folosite în timpul 
procedurii Dublin, astfel încât acesta să nu omită anumite documente sau să le furnizeze 
doar într-o etapă ulterioară. Explicați că documentele nu trebuie să fie originale și că 
autorităților le pot fi de folos și fotografii sau copii. 

Explicați probele din bazele de date (Eurodac/VIS)

În majoritatea cazurilor Dublin bazate pe intrare și ședere, unitatea Dublin deține 
probe precum vize, permise de ședere sau „rezultate” din VIS sau Eurodac. Unitățile 
Dublin pot folosi prezentarea acestor elemente ca parte a furnizării de informații și pot 
explica relevanța acestora pentru determinarea statului membru responsabil și pentru 
continuarea procedurii. Totodată, este important să i se explice solicitantului criteriile 
privind familia și persoanele aflate în întreținere care sunt relevante pentru unitatea 
familiei în temeiul procedurii Dublin.

Când furnizați informații, țineți cont de conștientizarea situației și alegeți metoda de 
comunicare în consecință. Citiți mai multe despre metodologie în capitolul 2. Metodologii 
pentru furnizarea de informații.

Broșuri uzuale pentru solicitanți

Regulamentul Dublin III și Regulamentul Eurodac II prevăd obligația statelor membre de a furniza 
informații solicitanților folosind broșurile uzuale anexate la regulamentul de punere în aplicare. De 
asemenea, fiecare broșură conține un spațiu în care autoritățile naționale pot include informații 
relevante specifice fiecărui stat membru. Conținutul tuturor acestor broșuri este menționat în 
anexele la regulamentul de punere în aplicare; vezi referințele de mai jos. 

Am solicitat azil în UE – ce țară îmi va gestiona cererea? (anexa 10, partea A) 

Această broșură conține informații introductive despre procedura Dublin, inclusiv despre prelevarea 
de amprente, și trebuie oferită tuturor solicitanților de protecție internațională adulți, la începutul 
procedurii. 

Sunt înscris în procedura Dublin – ce înseamnă acest lucru? (anexa 10, partea B) 

Această broșură conține informații mai detaliate despre procedura Dublin și trebuie oferită 
solicitanților adulți care sunt înscriși în procedura Dublin. 
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Copiii care solicită protecție internațională (anexa XI)

Această broșură conține informații concepute pentru minorii neînsoțiți, inclusiv în ceea ce privește 
prelevarea de amprente, și trebuie să le fie oferită la începutul procedurii.

Amprentele digitale și Eurodac (anexa XII)

Această broșură conține informații privind prelevarea de amprente, destinate persoanelor care au 
fost reținute în legătură cu trecerea ilegală a unei frontiere externe.

Amprentele digitale și Eurodac (anexa XIII)

Această broșură conține informații privind prelevarea de amprente, destinate persoanelor care au 
fost depistate locuind ilegal într-un stat membru.

Reținețir

 ■ Explicați cum funcționează sistemul Dublin, inclusiv criteriile de responsabilitate

 ■ Explicați consecințele sustragerii de la procedură, conform dispozițiilor în vigoare în statul 
membru respectiv

 ■ Informați solicitantul cu privire la drepturile sale în ceea ce privește datele 

 ■ Informați solicitantul cu privire la posibilitatea de a contesta o decizie de transfer și cu 
privire la asistența juridică disponibilă 
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Mahmoud

Mahmoud își depune cererea de protecție internațională. În timpul acestui 
proces, este însoțit de reprezentantul său, care este prezent în timpul 
procedurii. În calitate de funcționar responsabil pentru depunerea cererii 
lui Mahmoud, îi înregistrați toate datele cu caracter personal și vedeți în 
dosar că Mahmoud are un unchi în Norvegia.

 ■ Îl întrebați pe Mahmoud dacă ar vrea să fie reunit cu unchiul lui și să locuiască împreună cu acesta. De 
asemenea, îl întrebați dacă are alți membri ai familiei în Europa, cărora ar vrea să li se alăture.

Explorați posibilitățile de reîntregire a familiei

 ■ Îi explicați lui Mahmoud că este important să furnizeze documente sau copii după documente care să 
poată demonstra relația de rudenie dintre el și unchiul lui. De asemenea, îl întrebați dacă unchiul său știe 
că el se află în Europa.

Analizați relația dintre minor și ruda lui

 ■ Îi explicați lui Mahmoud că, pe parcursul procedurii, îi va fi evaluat în permanență interesul superior și că 
procedura Dublin va fi efectuată în beneficiul său.

Asigurați respectarea interesului superior al copilului

 ■ Îi explicați că, din moment ce vrea să i se alăture unchiului său în Norvegia, Bulgaria va cere Norvegiei să 
examineze solicitarea lui Mahmoud. Bulgaria va face acest lucru fiindcă luarea unei hotărâri asupra unei 
cereri poate dura foarte mult și este important ca Mahmoud să nu fie singur în tot acest timp, iar el și 
unchiul său să poată fi împreună cât mai curând. Aceasta este procedura Dublin.

 ■ Pentru această procedură, toate informațiile pe care Mahmoud vi le-a prezentat și documentul privind 
datele unchiului său vor fi trimise unității Dublin. Unitatea va începe consultarea cu Norvegia și va comunica 
toate informațiile unității Dublin din Norvegia, pentru a se asigura că cererea va fi examinată acolo.

 ■ De asemenea, îi veți spune că, dacă se răzgândește și nu vrea să se reunească cu unchiul său, poate 
declara acest lucru.

Prezentați informații cu privire la procedura Dublin

 ■ Fiind minor, procedura în cazul lui Mahmoud va avea prioritate. Îi veți explica că reîntregirea poate 
dura câteva luni deoarece autoritățile vor examina toate condițiile și prezentați termene aproximative, 
aplicabile în situația lui Mahmoud.

 ■ Procedura poate fi mai rapidă dacă toate informațiile sunt deja disponibile. În cazul lui Mahmoud, este 
important să obțineți toate documentele pe care le are despre unchiul său.

Gestionarea așteptărilor privind termenele: tratarea cu prioritate a cazurilor de minori

 ■ Explicați-le lui Mahmoud și reprezentantului că, pentru o reîntregire mai rapidă a familiei, pot apela și la 
UNHCR, la OIM sau la ONG-uri. Lista acestor organizații se găsește în broșura intitulată Children asking for 
international protection (Copiii care solicită protecție internațională). Întrebați-l pe Mahmoud dacă a primit 
deja această broșură; dacă nu a primit-o, oferiți-i o broșură nouă pentru el și reprezentant. Arătați-le unde 
se găsesc informațiile în lista organizațiilor. De asemenea, explicați-le cum îi pot ajuta aceste organizații să 
colecteze probele necesare pentru reîntregire. Totodată, le arătați că există o adresă de e-mail unde pot 
fi trimise toate documentele relevante, precum copia documentului de identitate al unchiului său ori a 
permisului de ședere în Norvegia.

Oferiți broșura corespunzătoare
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Familia Al Hamoud

Familia Al Hamoud depune cererea de protecție internațională. În calitate 
de funcționar responsabil de depunerea cererilor, le explicați membrilor 
familiei că vor fi intervievați.

 ■ Le explicați că, odată cu depunerea cererii, începe și o procedură numită procedura Dublin.
 ■ Procedura Dublin precedă examinarea cererii pe fond. Procedura Dublin determină statul membru care 

trebuie să examineze cererea de protecție internațională. Deși membrii familiei au solicitat protecție 
internațională în Cipru, este posibil ca un alt stat membru să trebuiască să examineze cererea, de 
exemplu, dacă au intrat în altă țară înainte, dacă li s-a emis o viză sau un permis de ședere sau dacă au 
cerut protecție internațională în alt stat membru.

Explicați începerea procedurii Dublin

 ■ Toate aceste condiții vor fi examinate înainte de a stabili ce țară va examina cererea. Dacă se constată că 
un alt stat membru trebuie să le examineze cererea, Cipru poate începe consultarea cu țara respectivă și 
va asigura transferul familiei către țara respectivă. Pe parcursul acestei proceduri, familia nu va fi separată.

Prezentați informații cu privire la procedura Dublin

 ■ Le explicați drepturile și obligațiile în Cipru, în calitate de solicitant de protecție internațională. Și minorilor 
le sunt explicate drepturile pe care le au pe parcursul procedurii.

 ■ Când îi intervievați, explicați-le și că minorii trebuie să vă informeze dacă există motive pentru care nu și-ar 
dori ca situația lor să fie tratată împreună cu cea a părinților. Cazurile pot fi tratate separat dacă este în 
interesul superior al copiilor.

Gestionarea așteptărilor: intervievați separat persoanele

3.5.  Furnizarea de informații în timpul interviului personal 
și determinarea statului membru responsabil 

Articolul 5 din Regulamentul Dublin III

Timpul necesar pentru procesul de determinare a statului membru responsabil poate varia de la un caz la 
altul, deși regulamentul prevede că acest proces trebuie să aibă loc cât mai curând posibil. Acest capitol 
vizează furnizarea de informații în timpul interviului Dublin, precum și nevoile suplimentare de informare 
pe care le poate avea solicitantul în timpul procesului de determinare a statului membru responsabil. 
De asemenea, capitolul se referă la informațiile furnizate solicitantului atunci când statul membru 
care îndeplinește procedura de determinare a statului membru responsabil devine statul membru 
responsabil. 

Atunci când interviul Dublin are loc în același timp cu depunerea cererii sau la puțin timp după aceasta, 
capitolul de față și capitolul precedent privind depunerea pot fi citite împreună. Este important să 
rețineți că trebuie să repetați informațiile, pentru a vă asigura că solicitantul le înțelege corect. 
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3.5.1. Materialele de informare 

Dacă solicitantul este adult și i s-a oferit anterior partea A din broșurile uzuale (Am solicitat azil în UE – ce 
țară îmi va gestiona cererea?), acum ar putea fi un moment potrivit să vă asigurați că primește și partea 
B din broșurile uzuale (Sunt înscris în procedura Dublin – ce înseamnă acest lucru?). Partea B din broșurile 
uzuale se adresează solicitanților adulți înscriși în procedura Dublin.

Pentru mai multe informații privind utilizarea broșurilor, vezi capitolul 2. Metodologii 
pentru furnizarea de informații.

3.5.2.  Principalele informații care trebuie furnizate în timpul interviului 
personal Dublin

În timpul interviului Dublin, poate doriți să explicați care este rolul dumneavoastră și să îi reamintiți 
solicitantului că procedura Dublin determină țara unică responsabilă pentru examinarea cererii de 
protecție internațională a solicitantului. Aceasta înseamnă că solicitantul poate fi transferat din țara 
în care depune cererea în altă țară, care este responsabilă pentru examinarea cererii. De asemenea, 
reamintiți solicitantului care este sfera de aplicare teritorială a Regulamentului Dublin III, care se aplică pe 
teritoriul a 31 de țări.

Explicați-i solicitantului care sunt nevoile speciale, ce ajutor poate primi, ce organizații sau autorități sunt 
responsabile pentru furnizarea acestor servicii și cum le poate accesa. Rugați-l pe solicitant să informeze 
autoritățile cu privire la orice nevoi speciale pe care le-ar putea avea. 

De asemenea, îi puteți reaminti solicitantului că scopul procedurii Dublin este să garanteze că cererea de 
protecție internațională va fi examinată pe fond de autoritatea uneia dintre țările participante la sistemul 
Dublin și să se asigure că acesta nu depune mai multe cereri în mai multe țări, cu scopul de a-și prelungi 
șederea în statele membre.

Explicați-i solicitantului că, până ce nu s-a luat o decizie cu privire la țara care este responsabilă pentru 
examinarea cererii sale, autoritățile nu vor analiza cererea. Solicitanții care de-abia așteaptă să vă 
spună ce au pățit în țara de origine pot fi dezamăgiți că nu îi întrebați despre acest lucru; asigurați-vă că 
le explicați că toate aceste aspecte vor fi discutate pe larg după determinarea statului responsabil. De 
asemenea, asigurați-vă că îi informați în legătură cu termenele în cadrul procedurii Dublin (vezi anexa III. 
Termenele din Regulamentul Dublin III).

Reamintiți-i solicitantului care sunt criteriile pentru determinarea statului membru responsabil și 
ierarhizarea acestora, în special criteriile privind familia, relațiile de dependență și clauza umanitară. 
Rețineți că, dacă solicitantul nu dorește să se reunească cu membri ai familiei în alt stat membru, nu este 
obligatoriu ca cererea să fie tratată acolo unde se află în prezent solicitantul. Cererea poate fi soluționată 
în alt stat membru, pe baza altor criterii.

Reamintiți-i solicitantului că este important să le furnizeze autorităților toate informațiile pe care le are 
cu privire la prezența oricăror membri ai familiei sau a oricăror rude în orice stat membru. Reamintiți-i 
solicitantului, de asemenea, că este important să furnizeze orice alte informații despre care crede 
că ar putea fi relevante pentru determinarea statului responsabil pentru examinarea cererii sale. De 
asemenea, solicitantul trebuie să furnizeze documente sau acte de care dispune și care conțin informații 
relevante. Reamintiți-i solicitantului că este atât în interesul său, cât și în interesul autorităților ca el să 
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coopereze cu autoritățile. Reamintiți-i că este important să fie sincer și să răspundă cât de bine poate la 
toate întrebările. 

3.5.3. Un proces continuu de furnizare a informațiilor

Timpul scurs între începutul procedurii Dublin și adoptarea unei decizii de transfer sau asumarea 
responsabilității de către statul membru care îndeplinește procedura de determinare a statului membru 
responsabil poate varia semnificativ de la caz la caz. În acest context, interviul de înregistrare și interviul 
Dublin oferă posibilități structurate pentru ca autoritățile să poată comunica informații solicitantului și 
să poată răspunde la orice întrebări pe care acesta le-ar putea avea. Dacă între solicitant și autoritate, 
precum și alte entități care cooperează cu autoritățile, se poate construi o relație de încredere, sunt 
mai multe șanse ca solicitantul să apeleze la surse oficiale de informare. Capacitatea unui solicitant de a 
adresa întrebări autorităților în timpul procedurii poate depinde și de factori cum ar fi: dacă acesta este 
cazat într-un centru de primire sau nu, dacă are acces la alt tip de asistență prin intermediul consilierului 
juridic, al reprezentantului sau al organizațiilor societății civile (OSC).

Veți găsi câteva idei privind continuarea interacțiunii cu solicitanții în capitolul 2. 
Metodologii pentru furnizarea de informații.

3.5.4.  Când statul membru care îndeplinește procedura de determinare a 
statului membru responsabil este statul membru responsabil

Procedura Dublin nu se încheie întotdeauna cu un transfer. Din diferite motive, statul membru care 
îndeplinește procedura de determinare a statului membru responsabil poate fi statul membru 
responsabil. În această situație, este important să informați solicitantul cu privire la acest fapt și cu privire 
la continuarea procedurii în ceea ce privește examinarea cererii sale de protecție internațională. De 
asemenea, în acest caz, ar putea fi important să informați solicitantul cu privire la consecințele pe care le-
ar putea avea sustragerea de la procedură, conform dispozițiilor din statul membru respectiv. 

Când furnizați informații, folosiți un limbaj concis și adaptați-vă mesajul la solicitantul/solicitanții din fața 
dumneavoastră. Puteți citi mai multe în capitolul 2. Metodologii pentru furnizarea de informații.

Rețineți

 ■ Explicați scopul procedurii Dublin, principalele sale etape și criteriile de responsabilitate

 ■ Explicați că examinarea cererii de protecție internațională începe după determinarea 
statului membru responsabil sau atunci când solicitantul ajunge în statul membru 
responsabil după un transfer

 ■ Reamintiți-i solicitantului că trebuie să furnizeze informații și probe autorităților, în special 
în ceea ce privește unitatea familiei

 ■ Fiți perceptiv și proactiv în ceea ce privește eventualele nevoi speciale ale solicitantului
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Bakary

Procedura Dublin a început în cazul lui Bakary. Bakary nu a solicitat protecție 
internațională în Elveția. Se află într-un centru de primire închis, pentru 
persoane returnate. Bakary urmează un tratament medical pentru astm și 
va trebui să revină la consultație peste două luni. Bakary știe că unitatea 
Dublin se ocupă de cazul său. Ar dori să știe în ce stadiu se află procedura sa. 

 ■ În calitate de responsabil de caz în cadrul unității Dublin, în timpul acestei consultații îi veți explica lui 
Bakary că situația lui este încă în curs de evaluare și îi veți oferi informații cu privire la termenul pentru 
primirea unui răspuns.

 ■ Îi explicați că Elveția a consultat Austria și că Austria a informat autoritățile elvețiene că Italia a fost 
stabilită ca fiind statul membru responsabil pentru examinarea cazului lui Bakary. Autoritățile elvețiene au 
solicitat Italiei să îl reprimească pe Bakary și se așteaptă răspunsul Italiei.

 ■ În funcție de nevoile de informare ale solicitantului, puteți avea în vedere comunicarea mai multor 
informații privind stadiul în care se află cazul.

Furnizați informații privind stadiul cazului Dublin

 ■ Consultați dosarul lui Bakary și întrebați-l despre astm și despre tratamentul primit. După ce îl ascultați, 
explicați-i lui Bakary că, dacă va fi transferat în alt stat membru, trebuie să-și continue tratamentul și acolo, 
deoarece statele membre trebuie să respecte aceleași norme minime privind drepturile solicitanților.

 ■ Explicați-i lui Bakary și că, dacă este de acord ca datele sale medicale să fie comunicate Italiei, autoritățile 
italiene se pot pregăti dinainte pentru tratamentul lui, astfel încât să primească îngrijire corespunzătoare 
încă de la început.

 ■ Este important ca Bakary să furnizeze informații privind datele medicale, pentru ca acestea să poată fi 
luate în considerare.

Prezentați informații cu privire la dreptul la tratament medical

 ■ Bakary spune că vrea să meargă în Luxemburg și nu vrea să stea în Elveția. Explicați-i lui Bakary că este 
important să aștepte rezultatul procedurii. Dacă Bakary merge în alt stat membru, ar putea fi trimis înapoi 
în statul membru responsabil pentru cererea sa.

Gestionarea așteptărilor: consecințele plecării în alt stat membru

 ■ Întrebați-l pe Bakary dacă a înțeles informațiile. De asemenea, îi oferiți lui Bakary broșura intitulată I’m 
in the Dublin procedure – what does this mean? (Sunt înscris în procedura Dublin – ce înseamnă acest 
lucru?) și îi explicați că broșura conține toate informațiile despre procedură și lista organizațiilor care îl pot 
ajuta – îi arătați la ce pagină se află lista.

Oferiți broșura corespunzătoare
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Svetlana

Svetlana se află într-un centru de primire din Polonia. De curând, mama 
ei a fost internată în spital în Germania. Prin reprezentantul ei, Svetlana 
a putut primi documente privind starea de sănătate a mamei ei și privind 
îngrijirea de care trebuie să beneficieze după ieșirea din spital. Svetlana 
întreabă în ce stadiu se află procedura ei și vrea să știe când se poate duce 
la mama ei.

 ■ În calitate de responsabil de caz la centrul de primire, îi explicați Svetlanei că, în prezent, cazul ei este 
supus procedurii Dublin. În prezent, Polonia se consultă cu Germania, iar Polonia îi solicită Germaniei să 
preia cazul Svetlanei, având în vedere situația mamei ei. O întrebați cum se simte mama ei, iar Svetlana vă 
explică că mama ei se află acum în spital, iar după ce va fi externată va trebui îngrijită.

Prezentați informații privind evoluția procedurii Dublin

 ■ Îi explicați că, în cazul ei, ar putea fi benefic ca avizul medical să fie transmis autorităților germane. 
Acestea trebuie să analizeze toate circumstanțele și, din acest motiv, au nevoie de toate documentele care 
pot furniza informații despre starea mamei ei, despre relația dintre ele și despre capacitatea Svetlanei de 
a-și îngriji mama.

Acordați sprijin pentru strângerea și depunerea documentelor relevante

 ■ O întrebați pe Svetlana dacă a înțeles informațiile. Ea dă din cap afirmativ, dar observați o anumită ezitare 
pe chipul ei. Îi repetați toate informațiile, mai lent și cu cuvinte mai simple. Îi sugerați Svetlanei să faceți 
împreună o listă cu tipurile de documente pe care le poate transmite autorităților pentru a-și susține cazul.

 ■ O întrebați din nou pe Svetlana dacă a înțeles informațiile. Svetlana pare mai încrezătoare și rezumă ceea 
ce ați discutat, vă spune și ce documente va transmite.

Verificați dacă solicitanta v-a înțeles

 ■ •Îi oferiți Svetlanei broșura intitulată I’m in the Dublin procedure – what does this mean? (Sunt înscris 
în procedura Dublin – ce înseamnă acest lucru?), în care sunt descrise toate informațiile menționate de 
responsabilul de caz și unde poate solicita Svetlana  mai multe informații.

•Oferiți broșura corespunzătoare
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3.6.  Furnizarea de informații către solicitant cu privire la decizia de 
transfer

Articolul 26 din Regulamentul Dublin III

Decizia de a transfera un solicitant va fi adoptată odată ce alt stat membru a acceptat solicitarea de 
a prelua sau de a reprimi un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid în temeiul Regulamentului 
Dublin III. Această secțiune examinează furnizarea de informații în această etapă și comunicarea deciziei 
către persoana în cauză. 

Solicitantul poate considera că decizia de transfer este un pas pozitiv sau negativ, în funcție de situația 
sa personală. O persoană care primește o decizie de transfer ce îi va permite să se reunească cu membrii 
familiei va fi fericită și își va dori un transfer rapid. 

În funcție de circumstanțe, decizia de a transfera o persoană către statul membru 
responsabil poate fi primită cu nerăbdare sau cu dezamăgire. Pentru a asigura un transfer 
de succes și accesul eficace la procedura de azil pentru solicitant în statul membru 
responsabil, este esențial să vă asigurați că solicitanții au suficiente informații pentru a 
înțelege decizia și procedura care urmează. 

3.6.1.  Principalele informații care trebuie furnizate atunci când înștiințați 
solicitantul cu privire la decizia de transfer

Asigurați-vă că solicitantul înțelege de ce și pe baza căror criterii s-a determinat un alt stat membru 
responsabil pentru examinarea cererii sale de protecție internațională și că acest proces va începe odată 
ce a fost transferat către statul membru responsabil.

Este important să îi reamintiți solicitantului că toate statele membre trebuie să respecte normele 
convenite la nivelul UE sau să aplice norme naționale similare în ceea ce privește drepturile solicitantului 
privind aspecte precum cazarea și alte nevoi de bază, dar și în ceea ce privește obligațiile solicitantului.

Discutați cu solicitantul dacă vrea să conteste decizia de transfer pentru a obține informații cu privire 
la posibila continuare a cazului. Trebuie să informați întotdeauna solicitantul care sunt căile de atac pe 
care le are la dispoziție, termenele, inclusiv în ceea ce privește dreptul de a solicita efectul suspensiv, dacă 
este cazul. Explicați-i solicitantului că, dacă nu contestă decizia, aceasta devine executorie la expirarea 
termenelor privind calea de atac.

De asemenea, trebuie să îi reamintiți solicitantului că are dreptul să primească asistență juridică, datele 
de contact ale persoanelor sau ale entităților care pot furniza această asistență juridică și etapele practice 
care trebuie urmate pentru a o primi.

În ceea ce privește condițiile practice ale transferului, informați solicitantul care sunt termenele pentru 
efectuarea transferului și, dacă este posibil, furnizați termene pentru orice întâlniri viitoare. Subliniați 
importanța cooperării cu autoritățile și potențialele consecințe, în caz contrar.
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Nu uitați să țineți cont de situația concretă a solicitantului din fața dumneavoastră 
și să vă adaptați mesajul. De asemenea, este important să fiți conștient de modul în 
care diferențele culturale ar putea afecta comunicarea. Citiți mai multe în capitolul 2. 
Metodologii pentru furnizarea de informații.

Bune practici 

Uneori, un solicitant care urmează un tratament medical va fi îngrijorat cu privire la probabilitatea 
de a-și continua tratamentul în urma unui transfer în alt stat membru. Dacă îl informați din timp 
că trebuie să își dea consimțământul pentru transferul informațiilor medicale în statul membru de 
primire și că această dispoziție îl va ajuta să primească în continuare tratament medical în statul 
membru de primire, solicitantul se va simți mai încrezător.

Rețineți

 ■ Explicați motivele deciziei de transfer 

 ■ Reamintiți-i solicitantului că toate statele membre trebuie să respecte dispozițiile stabilite 
de comun acord ale SECA

 ■ Discutați cu solicitantul dacă dorește să conteste decizia de transfer

 ■ Explicați-i ce asistență juridică are la dispoziție și cum o poate accesa

 ■ Informați solicitantul cu privire la termenele și elementele practice ale transferului 
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Bakary

S-a luat o decizie de transfer în cazul lui Bakary. Sunteți responsabil de caz 
și trebuie să îi comunicați lui Bakary decizia de transfer.

 ■ Înainte de a-l înștiința pe Bakary, verificați-i dosarul pentru a vedea dacă are nevoi speciale și cum ar 
trebui să le abordați. Îl informați cu privire la rezultatul procedurii Dublin, îi explicați de ce s-a efectuat 
această procedură, care este rezultatul și ce va urma, ce drepturi și ce obligații are.

Explicați decizia de transfer în statul membru responsabil

 ■ Îi explicați că Italia a fost identificată ca fiind statul membru responsabil pentru examinarea cererii sale de 
protecție internațională. Ținând cont de nevoile de informare ale lui Bakary, puteți decide să comunicați 
mai multe detalii privind modalitatea de desfășurare a procedurii Dublin.

Explicați procedura de determinare a statului membru responsabil

 ■ Îi explicați lui Bakary că Elveția a decis transferul său în Italia. Transferul va avea loc în următoarele 6 luni. 
Italia va examina cererea lui Bakary, iar el trebuie să primească cazare și îngrijire corespunzătoare în Italia. 
Își va continua tratamentul medical și în Italia. Îl întrebați pe Bakary dacă vrea să meargă în Italia. Acesta 
răspunde afirmativ.

Gestionarea așteptărilor: transferul în statul membru responsabil

 ■ Îi explicați lui Bakary că poate contesta decizia de a fi transferat în Italia și îi comunicați termenul-limită 
pentru calea de atac.

 ■ Îi explicați cum (și unde) poate solicita asistență juridică dacă dorește să conteste decizia. Îi explicați că 
asistența juridică este gratuită și că o cale de atac împotriva deciziei de transfer poate suspenda termenul 
pentru transfer. Dacă se aprobă efectul suspensiv al deciziei de transfer, Bakary nu poate fi transferat 
în Italia cât timp nu s-a luat o hotărâre privind calea de atac. De asemenea, lui Bakary i se explică cât ar 
putea dura o procedură de cale de atac în Elveția.

Îl informați cu privire la dreptul de a contesta decizia

 ■ Îl întrebați pe Bakary dacă este de acord ca datele sale medicale să fie comunicate Italiei. Îl asigurați că 
astfel autoritățile italiene vor putea să continue să-i administreze tratamentul medical în Italia și să se 
pregătească pentru primirea lui. Bakary își dă acordul.

Cereți consimțământul pentru comunicarea datelor medicale

 ■ Îi explicați că transferul se va efectua gratuit. Comunicați toate informațiile privind momentul când se 
preconizează că Bakary va călători în Italia și toate detaliile privind conducerea la aeroport. De asemenea, 
îi spuneți că este important să coopereze în timpul transferului. Se va emite un document de călătorie, iar 
autoritățile italiene îl vor aștepta pe Bakary la aeroport.

 ■ De asemenea, furnizați informații practice privind obiectele pe care Bakary le poate lua cu el în avion și 
îl rugați să țină cont de aceste lucruri când își face bagajul, de exemplu dacă trebuie să ia medicamente 
cu el în avion. De asemenea, autoritățile elvețiene se vor asigura că îi vor pune la dispoziție suficiente 
medicamente pentru astm.

 ■ Îi spuneți lui Bakary să-și facă bagajul ținând cont de vremea din Italia, întrucât va fi transferat la un centru 
de primire din sud, unde vremea este de regulă călduroasă și însorită.

Informați-l cu privire la călătorie
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Mahmoud

Mahmoud și tutorele lui așteaptă să le comunicați decizia de transfer.

 ■ Le explicați lui Mahmoud și tutorelui lui, pe înțelesul minorului, că Bulgaria a solicitat Norvegiei să preia 
cererea de protecție internațională a lui Mahmoud. Norvegia a acceptat cererea. Aceasta înseamnă că 
Mahmoud va merge în Norvegia, la unchiul lui, unde i se va examina cererea.

 ■ Îl întrebați pe Mahmoud dacă înțelege ce înseamnă acest lucru.

Explicați rezultatul procedurii Dublin

 ■ Mahmoud pare foarte entuziasmat că se va reîntâlni cu unchiul lui. Observați fericirea de pe chipul lui 
Mahmoud, dar îi adresați întrebarea și sub o altă formă, pentru a vă asigura că dorește într-adevăr să 
meargă la unchiul lui. Mahmoud confirmă. De asemenea, îl informați că, dacă se răzgândește ulterior, 
poate contesta decizia. Îi explicați apoi termenul-limită pentru depunerea unei căi de atac.

Informați-l cu privire la dreptul de a contesta decizia de transfer

 ■ Apoi, îi explicați lui Mahmoud cum va călători din Bulgaria în Norvegia. Mahmoud va călători cu avionul. 
Bulgaria îi va cumpăra biletul de avion. Mahmoud nu va fi singur în această călătorie; tutorele îl va însoți 
de la centrul de primire până în Norvegia. Vor zbura de la Sofia la Oslo. Zborul va fi lung, așadar Mahmoud 
poate lua cu el o carte sau un telefon, ca să citească sau să asculte muzică în timpul călătoriei.

Gestionarea așteptărilor: organizarea călătoriei

 ■ Îi explicați, de asemenea, că, la sosirea la Oslo, unchiul îl va aștepta pe Mahmoud la aeroport. Vor fi 
acolo și reprezentanții poliției norvegiene și ai autorității de azil. Mahmoud va avea un alt tutore în 
Norvegia, care îl va aștepta și el la aeroport. Polițiștii vor fi acolo pentru a garanta siguranța lui Mahmoud. 
Mahmoud va fi dus la biroul pentru azil, unde își poate depune cererea și i se vor lua amprentele. Lui 
Mahmoud i se explică faptul că procedura va fi aceeași ca în Bulgaria. Va fi însoțit de unchiul său și de noul 
său reprezentant, care îl vor ajuta în timpul procedurii și îi vor răspunde la întrebări.

Gestionarea așteptărilor: sosirea în statul membru responsabil

3.7. Furnizarea de informații pentru transfer

Articolul 29 din Regulamentul Dublin III

Ultima etapă a procedurii Dublin este transferul unui solicitant către alt stat membru. Această secțiune 
se referă la furnizarea de informații către resortisanții țărilor terțe și apatrizi în timpul etapei finale a 
procedurii. Regulamentul Dublin III prevede un termen standard de 6 luni de la acceptarea cererii de 
preluare sau de reprimire până la executarea transferului. În anumite circumstanțe, acest termen poate fi 
și mai mare. 
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În funcție de circumstanțele cazului, transferul către statul membru responsabil poate fi 
primit cu nerăbdare sau cu dezamăgire. Pentru a asigura un transfer de succes și accesul 
eficace la procedura de azil pentru solicitant în statul membru responsabil, este esențial să 
vă asigurați că solicitanții au suficiente informații despre transfer. 

3.7.1. Principalele informații care trebuie furnizate când pregătiți un transfer

Când pregătiți transferul, după ce decizia de transfer a devenit executorie, asigurați-vă că furnizați din 
timp cât mai multe detalii practice privind măsurile legate de transfer. Puteți furniza solicitantului sfaturi 
practice despre ceea poate conține bagajul lui de mână pentru transfer. Reamintiți-i solicitantului că 
statul membru va acoperi costul transferului.

Mai ales dacă solicitantul este reticent sau se opune transferului, reamintiți-i că este transferat 
într-o țară care trebuie să respecte aceleași standarde minime pentru a asigura protecție. Informați 
solicitantul despre consecințele sustragerii de la procedură, conform practicii din țara respectivă. 

Nu uitați să verificați dacă solicitantul a înțeles informațiile pe care i le-ați furnizat. Puteți 
citi mai multe în capitolul 2. Metodologii pentru furnizarea de informații. 

Bune practici 

Continuarea îngrijirii și datele privind starea de sănătate a solicitanților

Informațiile privind orice nevoi specifice ale persoanei care urmează să fie transferată, care pot 
include informații despre starea sa de sănătate fizică sau psihică, trebuie comunicate statului 
membru de primire dacă solicitantul își dă consimțământul explicit. 

Solicitanții s-ar putea teme că îngrijirea medicală pe care o primesc în statul membru în care se află 
nu va continua și după transfer. Dacă îi informați din timp că trebuie să fie de acord cu comunicarea 
datelor lor medicale către statul membru de primire, le veți putea explica, de asemenea, că aceste 
date vor fi transmise tocmai pentru a asigura continuarea îngrijirii lor medicale. Acest fapt poate 
contribui la consolidarea încrederii și la reducerea anxietății în rândul solicitanților. 

Informații privind bagajul

Pentru solicitant poate fi util să îi furnizați o serie de sfaturi de bază privind lucrurile pe care le 
poate lua cu sine, mai ales în bagajul de mână care îi este pus la dispoziție pe parcursul călătoriei. 
Poate fi vorba despre medicamente, haine adecvate pentru vremea la destinație și obiecte similare. 

Informații privind ceea ce se va întâmpla după transfer 

Dacă îl informați pe solicitant cu privire la ceea ce se va întâmpla în statul membru în care 
va fi transferat, acest lucru poate contribui la reducerea stresului și a anxietății lui, precum și 
la consolidarea unei relații de încredere. Acest lucru este valabil mai ales în cazurile rare ale 
transferurilor voluntare, când solicitantul nu va fi întâmpinat de autoritățile statului membru de 
primire, ci, mai degrabă, trebuie să contacteze el însuși aceste autorități pentru a obține acces la 
procedura de azil.
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Rețineți

 ■ Furnizați cât mai multe informații practice 

 ■ Reamintiți-i solicitantului că este transferat într-o țară care trebuie să respecte aceleași 
standarde minime de protecție  
 

Mahmoud

În ziua anterioară transferului, în calitate de responsabil de primire, îi 
reamintiți lui Mahmoud despre organizarea călătoriei sale în Norvegia. 

 ■ Mahmoud este foarte entuziasmat în legătură cu transferul. Vă arată bagajul, în care și-a pus 
îmbrăcăminte groasă. Spune că hainele i le-a trimis unchiul lui, deoarece în Norvegia este frig.

Asigurați-vă că solicitantul dorește să călătorească

 ■ Îi reamintiți lui Mahmoud că va fi dus la aeroport de dimineață și că va fi însoțit de reprezentantul lui. În 
timpul zborului va primi micul dejun și niște gustări. Poate lua cu el jucării sau cărți sau se poate juca pe 
telefon cât timp e în avion.

Reamintiți-i datele călătoriei: zborul, orele, bagajul
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Bakary

În ziua anterioară transferului în Italia, Bakary dorește să vă vadă. Vă 
spune că nu vrea să meargă în Italia, vrea să rămână în Elveția.

 ■ Îl întrebați de ce nu vrea să meargă în Italia. Citiți în dosarul lui Bakary că nu a depus o cale de atac 
împotriva deciziei de transfer în Italia și că anterior nu și-a exprimat îndoieli cu privire la transfer. 
Prin urmare, remarcați schimbarea și vreți să înțelegeți ce s-a întâmplat. De asemenea, observați 
comportamentul lui Bakary. Este nervos și pare perplex.

Asigurați-vă că solicitantul dorește să călătorească

 ■ Bakary repetă că vrea să rămână în Elveția. Îl asigurați pe Bakary că este normal să fie puțin agitat înaintea 
oricărei călătorii, dar că ar ajuta dacă vă împărtășește ce îl preocupă.

 ■ Bakary spune că are un prieten care se află în Italia, că acesta l-a speriat și că acum nu mai vrea să meargă 
în Italia. Prietenul lui l-a speriat spunându-i că nu va primi cazare și nici mâncare. Prietenul lui locuiește pe 
stradă. Bakary este îngrijorat și din cauza astmului său, fiindcă se gândește că boala se va agrava și că nu 
va primi tratament.

Rugați solicitantul să vă spună ce îl îngrijorează

 ■ Îl ascultați pe Bakary cu atenție și îi adresați întrebări despre prietenul lui și situația acestuia în Italia. 
Notați preocupările lui Bakary și reflectați asupra acestora.

 ■ Din relatările lui Bakary, înțelegeți că prietenul lui locuiește în Italia ilegal și se ascunde de autorități. Îi 
explicați lui Bakary că i-ați înțeles îngrijorările.

Ascultați și înțelegeți preocupările solicitantului

 ■ Îi explicați lui Bakary că, fiind solicitant de protecție internațională, are dreptul la cazare și la mâncare.
 ■ Îi explicați lui Bakary că va avea dreptul și la asistență medicală și îi arătați formularul standard pentru 

comunicarea datelor privind starea de sănătate înaintea unui transfer Dublin, care a fost transmis 
autorităților italiene în vederea pregătirii transferului.

Gestionarea așteptărilor: sosirea în statul membru responsabil

 ■ Observați limbajul corporal al lui Bakary și vedeți că pare mai puțin agitat. Îl asigurați din nou pe Bakary 
că totul va fi în regulă. Îi înmânați lui Bakary o copie după aceste documente și îi explicați că are dreptul 
și la un reprezentant legal, pe cheltuiala lui, care îl poate asista în cadrul procesului din Italia și că, de 
asemenea, are dreptul la informații juridice și procedurale gratuite în procedurile în primă instanță.

Observați limbajul corporal și reacționați

 ■ Îl întrebați pe Bakary dacă a înțeles toate informațiile și dacă are întrebări. Îl întrebați și ce părere are 
acum despre mersul în Italia. De asemenea, îi comunicați că, dacă mai are întrebări, vă poate recontacta. 
Spune că acum este relaxat și vă mulțumește pentru ajutor.

Verificați dacă solicitantul v-a înțeles
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4.  Prejudecăți uzuale și contraargumente

Sistemul Dublin este destul de complex și punerea sa în practică în aplicare depinde de cooperarea dintre 
autoritățile din diferite state membre. După cum s-a menționat în acest ghid în capitolele precedente, 
în toate statele membre există numeroși actori diferiți implicați în furnizarea de informații privind 
sistemul Dublin. Acești factori, combinați cu zvonurile și informațiile care se răspândesc între solicitanți, 
fie personal, fie prin platformele de comunicare socială, pot face ca solicitanții să primească informații 
incorecte sau înșelătoare privind funcționarea sistemului. 

Acest capitol analizează unele prejudecăți comune de care ar trebui să fiți conștient, precum și 
contraargumentele asociate, astfel încât să vă asigurați că solicitanții primesc informații corecte pe 
aceste teme. Rețineți că nu trebuie să așteptați până ce apare o prejudecată, ci, mai degrabă, încercați să 
fiți proactiv și să vă asigurați că solicitantul a înțeles corect aceste aspecte. 

Prejudecăți privind determinarea statului membru responsabil 

Dublin înseamnă că 
mergi acasă

Regulamentul Dublin III înseamnă un transfer direct 
în țara de origine.

 ■ Trebuie să explicați obiectivele Regulamentului Dublin III și principiile sale fundamentale. 
Unele state membre pot fi considerate „porturi de returnare” doar din cauza amplasării lor 
geografice sau chiar a evenimentelor istorice. Dacă vorbiți cu solicitantul înainte ca acesta 
să aibă interviul Dublin, este deosebit de important să îi explicați etapele procedurii, inclusiv 
ceea ce se întâmplă în prezent. Asigurați-vă că solicitantul înțelege că transferurile Dublin au 
loc doar între statele membre și că toate statele membre trebuie să respecte norme comune 
pentru a satisface nevoile de bază ale solicitanților de protecție internațională.

Autoritățile folosesc 
informațiile despre noi 

împotriva noastră

Autoritățile naționale îi interoghează pe solicitanți și 
strâng informații cu scopul de a le folosi împotriva 
acestora.

 ■ Explicați că procedura Dublin nu este un instrument pentru returnarea solicitanților în 
țările lor de origine. Asigurați-vă că le explicați rolul dumneavoastră și pentru cine lucrați. 
Explicați de ce colectați informațiile. Informațiile sunt colectate cu scopul de a furniza 
ajutorul și asistența de care are nevoie solicitantul, precum și de a determina în mod 
corect statul membru responsabil. Neîncrederea în autorități generează un comportament 
secretos, iar procedura devine mai complicată.
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Absența documentului 
de identitate înseamnă 
că nu se poate realiza 

transferul
Dacă solicitantul nu are documente de identitate, nu 
poate fi transferat în statul membru responsabil.

 ■ Explicați că documentele de identitate pot fi utile pentru a stabili legăturile de familie, de 
exemplu, și pentru a determina statul membru responsabil. Solicitantul poate fi transferat 
în alt stat membru și dacă autoritățile statului membru nu au documentele de identitate 
ale solicitantului.

Dublin se referă doar la 
unitatea familiei

Domeniul de aplicare al Regulamentului Dublin III se 
referă doar la reîntregirea familiilor.

 ■ Explicați că principalul obiectiv al Regulamentului Dublin III este determinarea statului 
membru responsabil pentru examinarea cererii, precum și a criteriilor utilizate în acest 
sens.

Regulamentul Dublin se 
aplică beneficiarilor de 

protecție
Regulamentul Dublin III se aplică și unei persoane 
căreia i s-a acordat protecție internațională.

 ■ Explicați că Regulamentul Dublin III nu se aplică persoanelor care au primit deja protecție 
internațională în alt stat membru. Totuși, aceasta nu înseamnă că beneficiarul de protecție 
internațională are dreptul nelimitat de a călători sau de a locui în alte state membre.

Întrucât frații mei 
locuiesc aici, pot rămâne 

și eu în mod automat

Frații mei locuiesc deja în statul membru în care mă 
aflu, deci acest stat membru este cel responsabil, 
indiferent de ceea ce s-a întâmplat.

 ■ Explicați procedura Dublin și mai ales criteriile relevante privind familia.

Termenele încep să 
curgă din momentul în 
care furnizez informații 

autorităților

Termenele pentru ca unitatea Dublin să solicite altui 
stat membru să preia cererea mea încep să curgă atunci 
când eu (solicitantul) furnizez autorităților informații care 
demonstrează unde se află membrii familiei mele.

 ■ Informați solicitantul că termenele în ceea ce privește Regulamentul Dublin se calculează 
de la data depunerii cererii. Informați solicitantul care este această dată în cazul său și când 
expiră termenele în cauză.
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Prejudecăți legate de aspecte organizatorice

Autoritățile și instanțele 
sunt totuna

Nu există nicio diferență între autoritățile de azil și 
instanțe.

 ■ Explicați ce înseamnă oportunitatea unei contestații eficiente în instanță și care este 
diferența dintre o autoritate și instanțe. Rețineți că, în țările în care independența 
sistemului judiciar este precară sau nu există, poate fi nevoie să explicați conceptul de 
instanță independentă. Explicați-i solicitantului că va avea acces la asistență juridică în 
timpul procedurilor judiciare.

La sistemul Dublin 
participă doar statele 

membre ale UE
Doar statele membre ale Uniunii Europene fac parte 
din sistemul Dublin.

 ■ Toate statele membre ale Uniunii Europene fac parte, într-adevăr, din sistemul Dublin, însă 
acesta include și patru țări asociate (Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia).

Toate țările europene 
participă la sistemul 

Dublin
Fiecare țară europeană este inclusă în sistemul 
Dublin.

 ■ Deși este adevărat că toate statele membre ale Uniunii Europene, precum și patru țări 
asociate (Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia) fac parte din sistemul Dublin, există 
mai multe țări europene, mai ales în Balcanii de Vest, care nu fac parte din sistemul Dublin. 
De la retragerea sa din Uniunea Europeană, nici Regatul Unit nu mai face parte din sistemul 
Dublin.

Prejudecăți legate de nevoile speciale

Când voi împlini 18 ani, 
voi fi tratat ca un adult

Acum sunt minor, dar urmează să împlinesc 18 ani 
și apoi voi fi tratat ca un adult în temeiul procedurii 
Dublin.

 ■ Dacă ați fost minor când ați depus pentru prima dată o cerere de protecție într-un stat membru, 
veți fi considerat minor în continuare în raport cu criteriile folosite pentru determinarea 
statului membru responsabil, chiar dacă împliniți 18 ani. Vă rugăm să rețineți că această 
dispoziție se aplică în cazul principalelor criterii de responsabilitate menționate în capitolul III 
din Regulamentul Dublin III. Dacă se aplică aspectele legate de relațiile de dependență sau de 
clauza umanitară, se va lua în considerare, în schimb, vârsta actuală a solicitantului. Deși statul 
membru responsabil se stabilește în funcție de vârsta la momentul depunerii cererii, persoanele 
în cauză pot fi tratate ca adulți în ceea ce privește anumite garanții procedurale, dar și în ceea ce 
privește măsurile practice din timpul unui transfer, de exemplu.
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5. Inspirație: canale suplimentare de 
informare

Este important să țineți legătura cu solicitantul pe parcursul întregii proceduri Dublin, pentru a putea 
colecta toate dovezile disponibile în mod direct sau indirect, a respecta termenele, a determina statul 
membru responsabil și a organiza transferul. Asigurându-vă că solicitantul poate primi răspunsuri 
la întrebările sale pe toată durata procedurii, contribuiți într-o mare măsură la reducerea stresului, 
promovarea încrederii în autorități și asigurarea respectării procedurilor stabilite.

Vă puteți inspira din sfaturile și ideile prezentate în acest capitol, cu privire la diferitele moduri în care 
autoritățile statelor membre pot alege să țină legătura cu solicitantul sau să îi fie accesibile pe parcursul 
procedurii Dublin, precum și cu privire la aspectele care ar putea fi luate în considerare pentru diferitele 
opțiuni. 

5.1. Posibilitatea de a localiza/contacta solicitantul

IInformați solicitantul cât mai curând posibil că datele sale de contact și adresa sa actuală trebuie să 
fie exacte, disponibile pentru autorități și reînnoite după fiecare modificare, pentru a vă fi mai ușor să 
țineți legătura cu el. De asemenea, dacă îi explicați solicitantului de ce autoritățile trebuie să poată lua 
legătura cu el, vă puteți asigura că acesta înțelege de ce este important să furnizeze aceste informații. De 
asemenea, solicitantului trebuie să i se pună la dispoziție o modalitate simplă de a contacta autoritățile, 
pentru a furniza aceste informații actualizate, în caz de nevoie.

Modul în care fiecare stat membru ține legătura cu solicitantul va depinde de structura autorității 
naționale competente, de modul în care este găzduit solicitantul, de personalul disponibil, de 
echipamentele tehnice și de resurse. 

De asemenea, trebuie reținut că unii solicitanți nu au acces la un telefon mobil, cu atât mai puțin la un 
telefon inteligent cu acces la web, la e-mail, la platforme de comunicare socială sau la aplicații. Totodată, 
găsirea unor modalități practice de a depăși aceste bariere de comunicare între autorități și solicitant 
poate contribui la facilitarea contactului. 

5.2. Contacte directe suplimentare între solicitant și autoritate

Pentru a face schimb de informații suplimentare și a răspunde eventualelor întrebări ale solicitantului, 
puteți să-i permiteți să solicite o întâlnire cu autoritățile responsabile pentru procedura Dublin. 
Organizarea de întâlniri față în față la sediul autorității sau prin mijloace digitale ar putea necesita 
prezența unor interpreți. Astfel, solicitantul se va putea exprima deplin și va înțelege bine tot ce îi spun 
autoritățile. Când planificați o întâlnire, trebuie să acordați atenție eventualelor nevoi speciale pe care 
le poate avea solicitantul, ceea ce ar implica anumite planificări și programări și un consum de resurse 
destul de intens. 

Un alt aspect care trebuie luat în considerare dacă acordați această posibilitate solicitanților este 
posibilitatea ca persoana care reprezintă autoritatea la aceste întâlniri să aibă sau să nu aibă acces la 
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dosarul solicitantului și la informații despre acesta. S-ar putea stabili astfel dacă solicitantul poate adresa 
în principal întrebări generale sau legate direct de cazul său. 

Veți găsi informații suplimentare pe această temă în capitolul 2. Metodologii pentru 
furnizarea de informații.

Întâlniri față în față cu autoritățile 

 Posibilitatea oferită solicitantului de a vă întâlni față în față la sediul autorității sau la 
centrul de primire poate constitui un mod de a ține legătura pe parcursul procedurii 
Dublin. O scurtă întâlnire personală ar fi suficientă pentru a face schimb de informații 
despre caz și i-ar permite solicitantului să ofere probe suplimentare sau să clarifice 

eventuale inconsecvențe. Solicitantul poate obține mai multe informații din materialele video și alte 
materiale audiovizuale prezentate pe parcursul vizitei sale la sediul autorității. Desigur, pentru a organiza 
aceste întâlniri față în față, și solicitantul trebuie să poată ajunge la sediul autorității. Crearea de birouri 
de asistență în cadrul centrelor regionale în care sunt cazați o mare parte dintre solicitanți ar putea fi o 
soluție pentru a atenua dificultățile legate de distanța până la autoritatea centrală.

Exemplu practic

Aceste întâlniri față în față pot fi structurate sub forma unui program de porți deschise, de exemplu 
săptămânal, organizat special pentru a furniza informații (de exemplu, în fiecare joi între orele 10.00 și 
11.00). Solicitanților le poate fi teamă să programeze o întâlnire personală, deoarece s-ar putea simți 
intimidați. Programul de porți deschise le oferă mai multă libertate și flexibilitate, deoarece se pot hotărî 
să participe în mod spontan. Informațiile privind acest program pot fi comunicate solicitanților atunci 
când își depun cererea de protecție internațională. De asemenea, trebuie să fie disponibili interpreți.

Întâlniri digitale cu autoritățile 

 Dacă vă dați acordul pentru organizarea de întâlniri digitale, este posibil să depășiți 
unele dintre dificultățile practice asociate întâlnirilor față în față tradiționale. Astfel de 
întâlniri pot fi organizate telefonic sau prin videoconferință, în funcție de soluțiile 
tehnice disponibile. După cum se descrie în capitolul 2. Metodologii pentru furnizarea 

de informații, trebuie să aveți în vedere și o serie de dificultăți cu privire la furnizarea de informații 
verbale pe parcursul întâlnirilor digitale. De asemenea, rețineți că pentru folosirea soluțiilor digitale este 
nevoie ca solicitanții să aibă acces la echipamentele necesare pentru a interacționa cu autoritățile sau să 
le poată accesa într-un centru de primire, de exemplu. 

Dacă solicitanții sunt apelați de pe telefoanele personale ale angajaților din cadrul autorităților, ale căror 
numere pot fi identificate și salvate, solicitantul sau cercul său de sprijin ar putea încerca să sune înapoi 
mai târziu, pentru a pune întrebări suplimentare, chiar dacă nu au legătură cu procedura Dublin. În timpul 
acestor apeluri neprogramate ulterioare, cel mai probabil nu va fi disponibil un interpret, iar persoana 
care răspunde la telefon ar putea să nu aibă timp sau să nu poată să răspundă la întrebări. Situația îi 
poate nemulțumi pe solicitanți. Prin urmare, ar fi bine, atât pentru personalul din cadrul autorităților, cât 
și pentru solicitanți, ca sistemul care implică posibilitatea ca solicitanții să adreseze întrebări autorităților 
să fie structurat și transparent. Astfel, solicitanții devin conștienți de limitările practice, precum nevoia de 
a face o programare.
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Linia telefonică de asistență 

 Folosirea unei linii telefonice la care solicitanții să poată suna pentru a adresa întrebări 
poate fi o modalitate eficace de a furniza informații solicitantului. Programul de funcționare 
al liniei telefonice poate fi adaptat la resursele disponibile la nivelul autorității și permite 
programarea de interpreți în cele mai uzuale limbi vorbite de solicitanți. De asemenea, s-ar 
putea organiza un program de funcționare diferit pentru limbi diferite. 

Un aspect care trebuie luat în considerare în acest context este tipul de informații care pot fi furnizate 
printr-o astfel de linie de asistență. De exemplu, dacă s-ar urmări în special să se furnizeze informații cu 
caracter general sau dacă solicitanții ar putea fi puși în legătură, dacă este necesar, cu responsabili de caz 
care le-ar putea răspunde la întrebări legate de situația lor.

E-mail 

 O soluție practică, atât pentru autoritate, cât și pentru solicitant, poate fi ca solicitantul să 
poată contacta autoritatea prin e-mail. Totuși, barierele lingvistice și accesul limitat la 
dispozitive digitale ar putea îngreuna puțin acest demers. Aceste dificultăți pot fi depășite 
dacă, pentru a transmite aceste întrebări, solicitanții primesc sprijin în unitățile de primire 
sau de la OSC-uri. 

De asemenea, printr-un răspuns automat adresat solicitanților, autoritatea le poate reaminti cu ușurință 
că trebuie să furnizeze autorităților informațiile necesare pentru a fi identificați. Astfel, solicitantul poate 
furniza fără întârziere informațiile care lipsesc. 

5.3. Asigurarea accesului digital la informații 

Dacă le permiteți solicitanților să acceseze online informații privind procedura Dublin, acesta poate fi 
încă un mod eficace de a le furniza informații. În măsura în care autoritatea oferă solicitantului posibilități 
de a contacta autoritățile pentru a le adresa întrebări, pot fi puse la dispoziție și datele de contact, 
inclusiv instrucțiuni practice. Autoritățile pot facilita accesul la aceste informații și prin intermediul 
echipamentelor mobile. Trebuie reținut faptul că furnizarea acestor informații presupune un nivel de 
competențe digitale și acces la echipamente digitale pe care s-ar putea ca nu toți solicitanții să le aibă. În 
acest context, un exemplu de instrument digital care poate fi folosit sunt materialele video sau animațiile 
create pentru a explica procedura Dublin. 

Punerea la dispoziție a informațiilor pe paginile web sau pe aplicațiile digitale 

Colectarea tuturor informațiilor relevante privind procedura Dublin într-un singur loc pe site-ul web al 
autorității poate fi o modalitate de a le accesa cu ușurință. De asemenea, pot fi colectate informații pe 
care solicitanții să le acceseze prin aplicații ce pot fi descărcate, care pot fi puse la dispoziție în diferite 
limbi. Aceste aplicații ar putea oferi și o serie de posibilități de interacțiune între autorități și solicitant, 
în funcție de complexitatea lor. Când furnizați informații folosind, de exemplu, broșuri sau postere care 
conțin un cod QR, solicitantul poate accesa informații suplimentare, fiind redirecționat către site-uri 
relevante. 
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Bune practici 

Întrebările frecvente pot fi automatizate folosind ceea ce se numește de regulă „roboți de chat”, 
pentru a discuta cu solicitanții despre întrebările cele mai uzuale referitoare la procedura Dublin. 
Roboții de chat pot fi programați să comunice în diferite limbi. Funcționează nonstop și sunt 
accesibili în locul și la ora alese de solicitant. Pot fi instalați în spații publice în centrele de primire 
sau în zona de așteptare de la biroul de azil.

Informații pe canalele de comunicare socială

Canalele de comunicare socială ale unității Dublin ar putea fi folosite pentru a comunica anunțuri 
importante, date de contact și informații similare. Dacă autoritatea constată că între solicitanți circulă 
informații incorecte pe o anumită temă, ar putea fi folosite canale de comunicare socială pentru a 
transmite informații corecte, drept contraargument. 
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6. Inspirație: cooperarea cu societatea civilă

Societatea civilă a dat dovadă de un angajament puternic în ceea ce privește acordarea de asistență 
solicitanților de protecție internațională și refugiaților la sosire, asigurând accesul la drepturi 
fundamentale, la cazare, la protecție internațională, la servicii medicale și sociale și promovând 
integrarea pe termen lung. Modul în care statele membre își organizează sistemul de azil și de primire, 
diferențele legate de disponibilitatea OSC-urilor consacrate și considerentele practice în ceea ce privește 
natura fluxurilor de migrație vor afecta cooperarea dintre unitățile Dublin și OSC-uri care poate avea loc 
în diferite state membre. Prezentăm mai jos o serie de idei și de practici care pot fi o sursă de inspirație 
pentru diferite măsuri ce pot promova cooperarea cu societatea civilă și participarea la aceasta. 

Mai multe elemente ale cadrului juridic al SECA implică în mod în mod specific societatea civilă în 
procedura de azil.

Dispoziții juridice privind rolul OSC-urilor în SECA

Mai multe elemente ale cadrului juridic al SECA (4) implică în mod specific societatea civilă în 
procedura de azil:

 ■ Fiecare solicitant trebuie să aibă, printre altele, posibilitatea de a comunica cu un reprezentant 
al UNHCR și cu organizații care oferă asistență sau consiliere solicitanților de protecție 
internațională [articolul 12 alineatul (1) litera (c) din Directiva privind procedurile de azil].

 ■ Solicitanții au posibilitatea de a comunica cu rudele, cu consilieri sau consultanți juridici, cu 
reprezentanții UNHCR și cu alte organizații și organisme naționale, internaționale și neguvernamentale 
relevante [articolul 18 alineatul (2) litera (c) din Directiva privind condițiile de primire].

 ■ Statele membre pot prevedea ca informațiile juridice și procedurale, gratuite în procedurile în 
primă instanță, să fie furnizate, printre altele, de organizații neguvernamentale [articolul 19 și 
articolul 21 alineatul (1) din Directiva privind procedurile de azil]. 

 ■ Statele membre pot permite organizațiilor neguvernamentale să acorde asistență și/sau 
reprezentare juridică solicitanților în toate etapele procedurii [articolul 22 alineatul (2) din 
Directiva privind procedurile de azil].

 ■ Statele membre se asigură că solicitanții primesc informații de la organizațiile sau grupurile 
de persoane care acordă asistență juridică specifică și de la organizațiile care i-ar putea ajuta 
sau informa în ceea ce privește condițiile de primire disponibile, inclusiv în ceea ce privește 
asistența medicală [articolul 5 alineatul (1) din Directiva privind condițiile de primire].

6.1. Furnizarea datelor de contact ale organizațiilor societății civile 
către solicitanți

O măsură relativ ușoară care poate promova participarea societății civile constă în furnizarea cât mai 
devreme, către solicitanți, a unor informații privind OSC-urile consacrate. Acestea pot fi informații despre 
serviciile pe care diferite organizații le pot oferi solicitanților, alături de datele de contact. 

(4) Directiva privind procedurile de azil: Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind 
procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (reformare); Directiva privind condițiile de primire: 
Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea 
solicitanților de protecție internațională (reformare).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013L0033
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Serviciile furnizate pot fi evidențiate folosind pictograme explicative și, dacă broșurile sunt disponibile 
în diferite limbi vorbite de către solicitanți, utilitatea lor ar crește și mai mult. De asemenea, aceste 
informații pot fi puse la dispoziția solicitanților prin platforme digitale, aplicații pentru telefoane mobile 
etc. 

Broșurile uzuale elaborate de Comisia Europeană pentru a informa solicitanții în legătură cu procedura 
Dublin conțin, la final, un spațiu în care statele membre pot adăuga astfel de informații. De asemenea, 
aceste informații pot fi evidențiate și explicate oral solicitanților atunci când li se oferă aceste broșuri. 

6.2. Cooperarea privind unitatea familiei

OSC-urile pot juca un rol în special în ceea ce privește cazurile Dublin în care un solicitant dorește să se 
reunească cu un membru al familiei care se află în alt stat membru. Regulamentul Dublin III prevede 
această cooperare, de exemplu în ceea ce privește regăsirea familiilor. 

Exemplu practic

Ca țară de primă sosire, cu numeroși solicitanți răspândiți în insulele grecești și în condițiile în care 
există o unitate Dublin centrală la Atena, cooperarea dintre OSC-uri și unitatea Dublin din Grecia 
sprijină semnificativ în special procedurile de unitate a familiei, în temeiul Regulamentului Dublin III. 

În timpul etapei de examinare Dublin, unitatea Dublin cartografiază nevoile speciale ale fiecărui 
caz Dublin, pentru a localiza imediat solicitanții prin reprezentanții acestora. De regulă, și OSC-urile 
contactează unitatea Dublin pentru a se asigura că un caz a fost transmis la timp unității Dublin. 

În funcție de localizarea solicitantului, unitatea Dublin știe ce OSC-uri sunt active în tabăra 
respectivă sau în adăpostul respectiv și le poate contacta cu ușurință, de regulă în limba greacă 
sau în engleză (fără a avea nevoie de interpreți). Apoi, OSC procedează la localizarea solicitantului 
pentru a evalua în continuare circumstanțele cazului și pentru a-i informa în timp util pe solicitanți 
cu privire la măsurile care trebuie luate. 

OSC-urile sprijină solicitantul în colectarea documentației necesare, traduc documente cu 
traducători proprii, organizează sesiuni de colectare a unor probe suplimentare, facilitează 
organizarea de întâlniri, transmit documentele la autoritate, îl înștiințează pe solicitant dacă 
statul membru solicitat respinge o solicitare de preluare și îi reamintesc solicitantului să respecte 
termenele.

Solicitanții care nu locuiesc într-o tabără și care au nevoie de asistență suplimentară în ceea ce 
privește cazul lor Dublin vor primi o listă a OSC-urilor (incluse într-un registru național) de la biroul 
de azil responsabil la nivel regional. De asemenea, aceștia primesc o broșură care conține cerințele 
specifice legate de unitatea familiei în temeiul procedurii Dublin pentru statul membru în care 
locuiesc membrii familiei solicitantului. Astfel, la înregistrare, solicitantul este informat în timp util 
să strângă documentele necesare (de exemplu, documente de identitate relevante pentru familie, 
traduceri, documente medicale etc.).

Unitatea Dublin din Grecia a cooperat, de asemenea, cu UNHCR, cu EASO, cu OIM și cu diferite 
OSC-uri pentru a crea și a utiliza un formular de evaluare a interesului superior în vederea punerii în 
aplicare a Regulamentului Dublin III .

(5) Pentru mai multe informații, vezi raportul CoE intitulat Family reunification for refugee and migrant children (Reîntregirea 
familiei pentru copiii refugiați și migranți), pp. 70-71.

https://rm.coe.int/family-reunification-for-refugee-and-migrant-children-standards-and-pr/16809e8320
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6.3. Atenuarea provocărilor în cooperarea cu societatea civilă 

Deși cooperarea între unitățile Dublin și societatea civilă poate oferi beneficii atât pentru autorități, cât și 
pentru solicitanți, este important să se reflecte asupra provocărilor care pot însoți o astfel de cooperare. 
Autoritățile de azil și OSC-urile au roluri și responsabilități diferite și este important ca acestea să fie clare 
atât pentru părțile implicate, cât și pentru solicitanți. 

Provocările care trebuie luate în 
considerare Posibile măsuri de atenuare

Este posibil ca solicitanții să nu înțeleagă 
diferența dintre autoritate și OSC-uri

Furnizați informații clare solicitanților 
privind rolurile diferite ale  
OSC-urilor și ale autorității

OSC-urile ar putea solicita informații 
despre un caz fără aprobarea 

oficială și explicită a solicitantului

Asigurați-vă că OSC-urile 
implicate în sprijinirea solicitanților 

dispun de orientări clare și că 
personalul lor le cunoaște

OSC-urile și autoritățile înțeleg 
în mod diferit dispozițiile din 

Regulamentul Dublin III

Comunicarea deschisă între  
OSC-uri și autorități asigură înțelegerea 

modului în care se aplică în practică 
dispozițiile din Regulamentul Dublin III

OSC-urile și autoritățile ar putea 
furniza informații care par 

contradictorii sau cu nuanțe diferite

Coordonarea instrumentelor și 
a mesajelor de informare poate 

contribui la reducerea diferențelor 
percepute la nivelul mesajelor

Stresul solicitanților atunci când 
văd că alte persoane primesc sprijin 

individualizat din partea OSC-urilor, în 
timp ce ei nu primesc un astfel de sprijin

Existența unui sistem echitabil prin 
care solicitanții să apeleze la OSC-uri 
și informații pentru solicitanți despre 

modul în care pot face acest lucru
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Anexa I. Liste de verificare

1. Metodologie

Listă de verificare: pregătirea pentru o sesiune de furnizare a informațiilor pe cale verbală

Subiectul informațiilor

  Verificați nevoile exacte de informare ale solicitantului în etapa respectivă a furnizării de 
informații.

  Familiarizați-vă cu aspectele cazului care sunt relevante pentru procedura Dublin, 
pentru a ajusta punctele principale din informațiile furnizate, în funcție de nevoile și de 
circumstanțele individuale ale solicitantului.

Instrumente și produse de informare

  Asigurați-vă că aveți toate materialele de sprijin și alte instrumente (în versiunile lingvistice 
corecte).

  Pregătiți surse suplimentare în care puteți căuta informații dacă solicitantul cere informații 
suplimentare.

  Puteți avea o listă de surse la care solicitanții pot apela pentru a primi sprijinul suplimentar 
necesar.

Planificarea practică

  Dacă discuția are loc față în față, planificați un loc unde să furnizați informațiile, unde să 
puteți discuta cu încredere și calm cu solicitantul.

  Dacă discuția are loc online, asigurați-vă că mijloacele tehnologice funcționează bine și că 
veți putea comunica bine unul cu celălalt.

  Asigurați-vă că aveți acces la un interpret.
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2. Etape procedurale

Listă de verificare: principalele informații privind contactul inițial

Elemente de bază privind sistemul Dublin și SECA

  Sistemul Dublin este un sistem european folosit pentru a determina statul membru 
responsabil pentru cererea de protecție internațională. 

  Solicitantul nu poate alege statul membru responsabil pentru examinarea cererii sale. Un 
singur stat membru va fi responsabil.

  Toate statele membre trebuie să respecte aceleași standarde minime stabilite la nivel 
european (drepturile fundamentale, cazarea și alte nevoi de bază).

  Drepturile și obligațiile solicitantului, inclusiv obligația de a coopera cu autoritățile.

  Sustragerea de la procedură sau deteriorarea documentelor nu vor fi în beneficiul 
procedurii și nu îl vor ajuta pe solicitant să evite procesul de determinare.

Informații de bază privind unitatea familiei

  Dacă un solicitant are membri de familie care de află într-un stat membru, se poate folosi 
procedura Dublin pentru a reuni solicitantul cu familia sa.

  Cine este considerat membru al familiei sau rudă conform procedurii Dublin (vezi anexa II. 
Posibilități de reîntregire a familiei)?

  Dacă solicitantul și membrii familiei sale doresc să se reunească, trebuie să își exprime în 
scris această dorință.

  Este foarte important ca solicitantul să informeze autoritățile cu privire la locul unde se află 
orice membri ai familiei sau rude. 

  Solicitantul ar trebui să strângă orice dovezi pe care le are, care l-ar putea ajuta să 
dovedească legăturile de familie.

  Conceptul de relații de dependență (vezi anexa II. Posibilități de reîntregire a familiei).

Șederea sau intrarea

  Dacă solicitantul nu are membri de familie în alte state membre, emiterea unui permis de 
ședere, a unei vize, trecerea unei frontiere sau șederea într-o anumită țară pot influența 
determinarea țării responsabile.

  Dacă solicitantul are documente sau elemente care pot servi drept probe sau dovezi 
circumstanțiale în ceea ce privește intrarea, șederea sau reședința, ar trebui să le strângă și 
să le prezinte autorităților.

Copiii

  Interesul superior al copilului reprezintă un considerent primordial pentru statele membre 
atunci când aplică Regulamentul Dublin III.

 Minorii neînsoțiți nu trebuie să furnizeze un consimțământ în scris.

 Minorii neînsoțiți au dreptul la un reprezentant.
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Listă de verificare: principalele informații privind prelevarea de amprente

Asigurați-vă că solicitantul înțelege ce este o amprentă

  Toți avem amprente digitale unice, iar imaginile acestora pot fi folosite pentru a ne 
identifica.

Cui trebuie să i se preleve amprentele?

  Prelevarea amprentelor este obligatorie pentru persoanele cu vârsta de cel puțin 14 ani care 
solicită protecție internațională în Europa, sunt reținute pentru trecerea ilegală a frontierei 
externe sau sunt depistate locuind ilegal pe teritoriul unui stat membru.

  Amprentele trebuie prelevate și verificate chiar dacă solicitantul are membri ai familiei sau 
rude în alt stat membru cu care dorește să se reunească.

Ce se va întâmpla cu amprentele solicitanților?

 Amprentele vor fi transmise într-o bază de date cu amprente, numită „Eurodac”.

  Eurodac este o bază de date cu amprente digitale a UE, care le permite statelor membre să 
compare amprentele solicitanților de protecție internațională. 

  Amprentele vor fi verificate de autorități pentru a vedea dacă solicitantul a mai solicitat 
protecție internațională anterior sau dacă i s-au prelevat amprentele în legătură cu trecerea 
ilegală a frontierelor externe ale UE.

  De asemenea, amprentele pot fi verificate în Sistemul de informații privind vizele, care este 
o bază de date ce conține informații privind vizele acordate în spațiul Schengen.

Ce se stochează și pentru cât timp?

  Zece amprente (digitale), informații despre genul solicitantului, țara care prelevă 
amprentele și locul și data cererii de protecție internațională (dacă este cazul).

  Amprentele sunt stocate timp de zece ani (în cazul cererilor de protecție internațională) sau 
18 luni (în cazul unei treceri ilegale a frontierei). 

 După această perioadă, sistemul șterge automat datele.

Cine poate accesa amprentele solicitantului? 

  Autoritățile care determină statul membru responsabil pentru examinarea cererii de 
protecție internațională. 

  În condiții stricte, poliția și Oficiul European de Poliție (Europol) pot accesa datele dacă 
investighează infracțiuni grave.

 Informațiile nu vor fi transmise niciodată țării de origine a solicitantului.

Care sunt drepturile solicitanților? 

 Solicitantul are dreptul de a accesa datele.

 Solicitantul are dreptul de a obține o copie a datelor.

 Solicitantul are dreptul de a corecta și de a șterge datele dacă conțin greșeli.
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Listă de verificare: principalele informații în timpul depunerii cererii și al interviului personal Dublin

Informații de bază privind sistemul Dublin

 Sfera de aplicare teritorială a Regulamentului Dublin III cuprinde 31 de țări.

  Procedura Dublin stabilește țara unică responsabilă pentru examinarea cererii de protecție 
internațională a unui solicitant. Un solicitant poate fi transferat dintr-o țară în altă țară care 
este responsabilă pentru examinarea cererii.

  Regulamentul Dublin III are scopul de a garanta că o cerere de protecție internațională va fi 
examinată pe fond de un stat membru. Acesta asigură faptul că un solicitant nu depune mai 
multe cereri în mai multe țări cu scopul de a-și prelungi șederea în țările Dublin.

  Până ce nu s-a decis ce țară este responsabilă pentru examinarea cererii unui solicitant, 
autoritățile nu vor analiza cererea.

 Termenele aplicabile (vezi anexa III. Termenele din Regulamentul Dublin III).

Criteriile de responsabilitate

 Criteriile pentru determinarea statului membru responsabil și ierarhia acestora.

  Dacă solicitantul nu vrea să se reunească cu membri ai familiei în alt stat membru, nu este 
obligatoriu ca cererea să fie tratată acolo unde se află în prezent solicitantul. Cererea ar 
putea fi soluționată în alt stat membru determinat drept responsabil, pe baza celorlalte 
criterii.

Furnizarea de probe și dovezi autorităților

  Este important să li se furnizeze autorităților toate informațiile de care dispune solicitantul 
cu privire la prezența oricăror membri ai familiei sau a oricăror rude în orice țară Dublin. 

  Este important să se furnizeze orice informații care ar putea fi relevante pentru 
determinarea țării responsabile pentru examinarea cererii de protecție internațională.

  De asemenea, solicitantul trebuie să furnizeze orice documente sau acte de care dispune, 
care conțin informații relevante.

  Este atât în interesul său, cât și în interesul autorităților ca solicitantul să coopereze cu 
autoritățile. 

Nevoile speciale

  Explicați-i solicitantului care sunt nevoile speciale, ce ajutor poate primi, ce organizații sau 
autorități sunt responsabile pentru furnizarea acestor servicii și cum le poate accesa. 

  Rugați-l în mod proactiv pe solicitant să informeze autoritățile cu privire la orice nevoi 
speciale pe care le-ar putea avea.
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Listă de verificare: înștiințarea solicitantului cu privire la decizia de transfer

Explicarea deciziei și a motivelor care au stat la baza acesteia

  Explicați de ce și pe baza căror criterii a fost determinat un alt stat membru drept 
responsabil pentru examinarea cererii sale de protecție internațională.

  Examinarea cererii de protecție internațională se va realiza odată ce solicitantul a fost 
transferat în statul membru responsabil.

Standarde uzuale în Europa

  Toate statele membre trebuie să aplice standardele minime prevăzute în dispozițiile SECA 
sau norme naționale similare în ceea ce privește drepturile solicitantului referitoare la 
aspecte precum cazarea și alte nevoi de bază.

  Solicitantul va beneficia de o analiză corectă a cererii de protecție internațională în statul 
membru responsabil.

Căi de atac disponibile

  Discutați cu solicitantul dacă dorește să conteste decizia de transfer pentru a obține 
informații cu privire la posibila continuare a cazului.

 Furnizați informații privind căile de atac disponibile.

  Explicați termenele aplicabile, inclusiv în ceea ce privește dreptul de a solicita efectul 
suspensiv, dacă este cazul.

  Explicați-i solicitantului că, dacă nu contestă decizia, aceasta devine executorie la expirarea 
termenelor.

Asistență juridică 

 Reamintiți-i solicitantului că are dreptul să primească asistență juridică.

  Datele de contact ale persoanelor sau entităților care pot furniza o astfel de asistență 
juridică.

 Etapele practice necesare pentru a primi această asistență.

Circumstanțele practice ale transferului

 Termenele-limită pentru efectuarea transferului.

 Un calendar al întâlnirilor viitoare (dacă este posibil). 

 Unde și la ce dată trebuie să ajungă persoana în statul membru de primire.

  Importanța cooperării cu autoritățile și potențialele consecințe în cazul în care nu se 
întâmplă acest lucru.

Listă de verificare: principalele informații care trebuie furnizate când se pregătește un transfer

Circumstanțele individuale ale transferului

  Furnizați cât mai multe date practice privind măsurile legate de transfer, cât mai curând 
posibil.

 Sfaturi practice privind ceea ce poate conține bagajul de mână pentru transfer. 

  Reamintiți-i solicitantului că este transferat într-o țară care trebuie să respecte aceleași 
standarde minime în privința asigurării protecției.
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3. Criteriile Dublin 

Listă de verificare: furnizarea de informații privind criteriile de responsabilitate menționate în 
Regulamentul Dublin III

Membrii familiei pentru solicitanții adulți 

 Soțul/soția sau partenerul cu care au o relație stabilă

 Copiii care sunt încă minori (sub 18 ani)

Membrii familiei și rudele pentru minorii neînsoțiți

 Părinții

 Un adult responsabil pentru minor

 Frați/surori

 Mătuși sau unchi

 Bunici

Criterii generale pentru alocarea responsabilității pe baza criteriilor familiale

  Persoanele trebuie să fie prezente în statul membru în calitate de solicitant sau de 
beneficiar de protecție internațională. În cazul minorilor neînsoțiți, persoanele trebuie să fie 
prezente în mod legal în statul membru. 

  Solicitantul nu trebuie să se reunească cu un membru al familiei cu care nu dorește să se 
reunească. 

  De asemenea, persoana cu care dorește solicitantul să se reunească trebuie să-și dea 
consimțământul în scris. 

Interesul superior al minorului neînsoțit

 Explicați scopul evaluării interesului superior și ce presupune aceasta.

  Un transfer în alt stat membru în temeiul Regulamentului Dublin III poate avea loc doar 
dacă este în interesul superior al copilului. 

  Interesul superior al copilului este evaluat de statul membru care îndeplinește procedura de 
determinare a statului membru responsabil în cooperare cu celălalt stat membru.

Când membrii familiei și/sau frații minori necăsătoriți depun cereri de protecție internațională 
simultan în același stat membru și când aplicarea criteriilor prevăzute în Regulamentul Dublin III 
ar conduce la separarea acestora, statul membru responsabil se determină pe baza următoarelor 
considerente:

  Statul membru indicat de criterii este responsabil pentru preluarea celor mai multe dintre 
aceste persoane.

  În caz contrar, statul membru conform criteriilor este responsabil pentru examinarea cererii 
persoanei care este cea mai în vârstă.

Permise de ședere și vize

  Dacă solicitantul a primit un permis de ședere sau o viză, acest aspect poate fi important 
pentru determinarea statului membru responsabil.
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Permisele de ședere nu afectează determinarea statului membru responsabil dacă sunt emise în 
timpul perioadei necesare pentru efectuarea următoarelor activități:

  Determinarea statului membru responsabil pentru examinarea cererii de protecție 
internațională

 Examinarea unei cereri de protecție internațională

 Examinarea unei cereri de permis de ședere

În ceea ce privește criteriile de intrare, trebuie să se explice:

  că se aplică în cazul în care nu se aplică alte criterii precum legăturile de familie, șederile 
anterioare, vizele etc.

 ce anume constituie o intrare ilegală

  că această responsabilitate încetează la 12 luni de la data trecerii ilegale a frontierei

În ceea ce privește intrarea pentru care nu a fost necesară viză, ar trebui să se rețină că:

  este important să fie informate autoritățile dacă solicitantului i s-a permis să intre în mod 
legal pe teritoriul statelor membre fără viză.

În ceea ce privește cererile formulate într-o zonă de tranzit internațional a unui aeroport:

  este important să fie informate autoritățile dacă solicitantul a formulat cererea de protecție 
internațională la aeroport, la sosire. 

Listă de verificare: furnizarea de informații privind relațiile de dependență

Relațiile de dependență pot fi luate în considerare dacă: 

  Solicitantul depinde de asistența oferită de copilul, fratele/sora sau părintele său, care 
locuiește în mod legal în unul dintre statele membre

 Copilul, fratele/sora sau părintele solicitantului depinde de asistența oferită de acesta

Criterii generale pentru alocarea responsabilității pe baza dependenței

 Legăturile de familie au existat și în țara de origine.

  Solicitantul și membrul familiei/ruda indică în scris că doresc să se reunească.

  Copilul, fratele/sora sau părintele este capabil să asigure asistență persoanei aflate în 
îngrijire.

Regulamentul Dublin III menționează următoarele motive pentru o posibilă dependență:

 Sarcină

 Un copil nou-născut

 O boală gravă

 Handicap sever

 Vârsta înaintată
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Listă de verificare: furnizarea de informații privind clauzele discreționare

Considerații generale la furnizarea de informații 

  Explicați-i solicitantului că, pentru ca un transfer să fie posibil în temeiul acestei clauze, este 
nevoie nu numai de o cerere din partea statului membru care îndeplinește procedura de 
determinare a statului membru responsabil, ci și de acceptul statului membru solicitat.

  Aveți grijă mai ales să gestionați așteptările solicitanților atunci când furnizați informații 
privind aceste dispoziții.

În ceea ce privește clauza de suveranitate [articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul Dublin III]:

  Un stat membru poate decide să își asume responsabilitatea de a examina o cerere 
de protecție internațională care a fost depusă înaintea sa, chiar dacă nu este de 
responsabilitatea sa, conform criteriilor din Regulamentul Dublin III. 

Solicitarea de a aplica clauza umanitară [articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul Dublin III] 
poate fi transmisă altui stat membru:

 înainte de o decizie în prima instanță privind fondul cererii respective; 

  pentru a reuni orice rude, din rațiuni umanitare, bazate în special pe considerente familiale 
sau culturale, chiar și când acel alt stat membru nu este responsabil conform criteriilor 
prevăzute în articolele referitoare la familie și la relațiile de dependență;

 dacă ambele părți sunt de acord cu această procedură. 
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Anexa III. Termenele din Regulamentul 
Dublin III

Termene-limită în cazul în care există un rezultat în Eurodac

Trimiterea 
cererii de 

preluare (2 luni)

Răspuns la cererea 
de preluare 

(2 luni)

Trimiterea cererii 
de reprimire 

(2 luni)

Răspuns la cererea 
de reprimire 

(2 luni)

Termene-limită în cazul în care nu există rezultate în Eurodac

Trimiterea 
cererii de 

preluare (3 luni)

Răspuns la cererea 
de preluare 

(2 luni)

Trimiterea cererii 
de reprimire  

(3 luni)

Răspuns la cererea 
de reprimire 

(1 lună)

Termene de transfer

Standard 
(6 luni)

Solicitantul este 
în închisoare 

(12 luni)

Solicitantul  
a dispărut 
(18 luni)
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Anexa IV. Întrebări frecvente

Acest capitol prezintă întrebări sau afirmații legate de procedura Dublin care sunt adresate în mod uzual 
de solicitanți, însoțite de elemente sugerate pentru răspunsuri. 

Vă rugăm să rețineți că nu toate întrebările din secțiunea următoare vor fi des întâlnite în fiecare stat 
membru, întrucât diferitele state membre se confruntă cu provocări diferite, în funcție de amplasarea 
geografică și de alte variabile. 

1. Unitatea familiei

1.1 Doresc să mă reunesc cu persoana X din țara Y, mă puteți ajuta?

1.2 Cu cine mă pot reuni?

1.3 De ce nu mă pot reuni cu copiii mei adulți?

1.4 Ce fel de informații sunt necesare ca să demonstrez că am o legătură cu familia mea?

1.5 Mi-am pierdut documentele în timpul călătoriei, cum pot demonstra legăturile de familie?

1.6 Încă nu am solicitat protecție internațională, mă mai pot reuni cu familia mea?

1.7 Am primit o decizie în primă instanță, mă mai pot reuni cu familia mea în alt stat membru?

2. Determinarea statului membru responsabil

2.1 Ce se va întâmpla după interviul Dublin?

2.2 Este posibil să obțin viză pentru țara X, dar niciodată nu am vrut să merg în acea țară și niciodată nu am 
vizitat acea țară înainte de a ajunge aici. De ce să fie ei responsabili pentru cererea mea?

2.3 Ce se întâmplă dacă celălalt stat membru respinge solicitarea de a-mi prelua cererea?

2.4 Nimănui nu-i pasă de ce a trebuit să-mi părăsesc țara ca să cer protecție, de ce nu mă întrebați ce mi s-a 
întâmplat în țara mea de origine?

2.5 Nu voi mai fi minor când veți trimite cererea – este o problemă?

3. Termenele și timpii de așteptare

3.1 Cât timp va trebui să aștept până la determinarea statului membru responsabil pentru cererea mea?

3.2 Când veți trimite solicitarea celeilalte țări pentru a-mi prelua cererea, cum voi calcula termenele-limită?

3.3 Cum se calculează termenul-limită de transfer de șase luni?

3.4 Cât timp trebuie să aștept ca să fiu transferat în statul membru X?

4. Transferuri și căi de atac

4.1 Îmi pot plăti singur biletul ca să plec mai devreme?

4.2 Nu vreau să fiu transferat în statul membru X, cum pot contesta această decizie?

4.3 Nu vreau să fiu transferat în statul membru X, mă pot întoarce voluntar în țara mea de origine?

4.4 Nu vreau să mă întorc în statul membru X. Persoana X nu a trebuit să se întoarcă, iar cazul meu este 
identic, eu de ce trebuie să mă întorc?

4.5 Cererea mea a fost respinsă în statul membru X. Dacă sunt transferat, voi fi trimis înapoi în țara mea de 
origine. Nu mă pot întoarce în țara mea de origine; mă veți trimite acolo?

4.6 Statul membru responsabil are legături amicale cu guvernul din țara mea de origine, care m-a 
persecutat; trebuie să merg acolo?

4.7 Statul membru X nu mi-a oferit nimic. Nu pot să mă întorc
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1. Unitatea familiei

1.1. Doresc să mă reunesc cu persoana X din țara Y, mă puteți ajuta?

Da. Regulamentul Dublin III poate fi folosit pentru a reuni persoane în anumite 
condiții. O reprezentare grafică a posibilităților de reîntregire a familiei în temeiul 
Regulamentului Dublin III se regăsește în anexa II. Posibilități de reîntregire a familiei.

Explicați

 ■ Definiția familiei și cum funcționează criteriile familiale din Regulamentul Dublin III.

 ■ Ce dovezi pot fi necesare pentru a stabili o astfel de legătură.

 ■ Că autoritatea dumneavoastră trebuie să furnizeze aceste informații autorităților din celălalt 
stat membru.

1.2. Cu cine mă pot reuni?

Regulamentul Dublin III conține norme specifice privind persoanele cu care vă puteți 
reuni. Acestea variază în funcție de statutul dumneavoastră: dacă sunteți adult sau 
minor neînsoțit. O reprezentare grafică a posibilităților de reîntregire a familiei în 
temeiul Regulamentului Dublin III se regăsește în anexa II. Posibilități de reîntregire a 
familiei.

Explicați

 ■ Criteriile familiale și diferitele persoane cu care s-ar putea reuni solicitantul, în funcție de 
situația sa individuală.

 ■ Faptul că, dacă solicitantul este dependent de vreunul dintre acești membri ai familiei sau rude 
sau dacă vreunul dintre aceștia este dependent de solicitant, este important să fie informate 
autoritățile în acest sens, ca să poată fi luate în considerare aceste aspecte.

 ■ Că autoritatea dumneavoastră trebuie să furnizeze aceste informații autorităților din celălalt 
stat membru.

Luați în considerare următoarele aspecte:

 ■ Dacă furnizați informații privind unitatea familiei prin clauzele discreționare, aveți mare grijă la 
gestionarea așteptărilor solicitantului.
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1.3. 1.3. De ce nu mă pot reuni cu copiii mei adulți?

Regulamentul Dublin III conține norme specifice privind persoanele cu care vă puteți 
reuni și, în majoritatea cazurilor, nu oferă posibilitatea reunirii cu copiii adulți. O 
reprezentare grafică a posibilităților de reîntregire a familiei în temeiul Regulamentului 
Dublin III este disponibilă în anexa II. Posibilități de reîntregire a familiei.

Explicați

 ■ Explicați definiția membrilor familiei prevăzută în Regulamentul Dublin III și faptul că acestea 
sunt normele care au fost convenite de Parlamentul European și de Consiliu.

 ■ Dacă solicitantul este dependent de copiii săi adulți sau dacă copiii adulți sunt dependenți de 
solicitant, este important să informeze autoritățile în acest sens, ca să poată fi luate în considerare 
aceste aspecte. Asigurați-vă că gestionați așteptările solicitantului în această privință.

Luați în considerare următoarele aspecte:

 ■ Dacă furnizați informații privind unitatea familiei prin clauzele discreționare, aveți mare grijă la 
gestionarea așteptărilor solicitantului.

1.4. Ce fel de informații sunt necesare ca să demonstrez că am o legătură cu familia mea?

Regulamentul Dublin III conține norme privind utilizarea probelor și a dovezilor 
circumstanțiale în procedura Dublin. Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1560/2003 
al Comisiei conține liste de probe și dovezi circumstanțiale. O reprezentare grafică 
cu exemple ale tipurilor de dovezi care se pot folosi în cadrul procedurii Dublin este 
disponibilă în secțiunea 1.12. Probele în cadrul procedurii Dublin.

Explicați

 ■ Furnizând exemple practice privind ceea ce poate constitui o probă.

 ■ Cum pot fi transmise probele la autoritate.

 ■ Cum poate fi accesată orice asistență disponibilă pentru a colecta probe sau pentru a urmări 
legăturile de familie.

Luați în considerare următoarele aspecte:

 ■ Dacă furnizați informații privind unitatea familiei prin clauzele discreționare, aveți mare grijă la 
gestionarea așteptărilor solicitantului.

1.5. Mi-am pierdut documentele în timpul călătoriei, cum pot demonstra legăturile de 
familie?

Regulamentul Dublin III conține norme privind utilizarea probelor și a dovezilor 
circumstanțiale în procedura Dublin. Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1560/2003 
al Comisiei conține liste de probe și dovezi circumstanțiale. O reprezentare grafică 
cu exemple ale tipurilor de dovezi care se pot folosi în cadrul procedurii Dublin este 
disponibilă în secțiunea 1.12. Probele în cadrul procedurii Dublin. 

Explicați că:

 ■ există diferite modalități de a demonstra legăturile de familie și furnizați exemple concrete 
privind dovezile posibile pe care le-ar putea furniza solicitantul;

 ■ deși documentele originale sunt acceptate, solicitantul ar putea furniza și copii sau fotografii 
după documentele relevante, dacă nu mai are originalele.
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1.6. Încă nu am solicitat protecție internațională, mă mai pot reuni cu familia mea?

Reîntregirea familiei în temeiul Regulamentului Dublin III este posibilă doar dacă 
persoana a prezentat o cerere de protecție internațională.

Explicați

 ■ Faptul că procedura Dublin începe atunci când persoana își depune cererea de protecție 
internațională și că, prin urmare, familia nu poate fi reîntregită prin procedura Dublin dacă nu 
s-a solicitat protecție internațională.

1.7. Am primit o decizie în primă instanță, mă mai pot reuni cu familia mea în alt stat 
membru?

Dacă cazul dumneavoastră a fost examinat deja în această țară, nu vă puteți reuni cu 
membrii familiei în alt stat membru prin procedura Dublin.

Explicați

 ■ Dacă cazul dumneavoastră a fost examinat deja în această țară, nu vă puteți reuni cu membrii 
familiei în alt stat membru prin procedura Dublin.

 ■ Membrii familiei care locuiesc în mod legal în alt stat membru ar putea întreba autoritățile din 
statul membru respectiv dacă îndeplinesc cerințele pentru alte forme de reîntregire a familiei în 
afara procedurii Dublin.

 ■ În general, procesul de reîntregire a familiei nu poate fi valid în combinație cu o procedură 
națională sau cu alt program european (de exemplu, programul de transfer voluntar).

2. Determinarea statului membru responsabil

2.1. Ce se va întâmpla după interviul Dublin?

Autoritatea din statul membru va stabili dacă responsabilitatea pentru examinarea 
cererii de protecție internațională îi aparține ei sau unui alt stat membru. 

Explicați

 ■ Următoarele etape ale procedurii, inclusiv posibilitatea unei acțiuni în instanță.

Luați în considerare următoarele aspecte: 

 ■ Ar putea fi nevoie să explicați diferența dintre decizia autorității și o procedură în instanță.

 ■ Furnizarea de informații privind termenele așteptate pentru proceduri poate contribui la 
gestionarea așteptărilor solicitanților. O reprezentare grafică a termenelor din Regulamentul 
Dublin III este disponibilă în anexa III.
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2.2. Este posibil să obțin viză pentru țara X, dar nu am vrut să merg niciodată în 
acea țară și nu am vizitat niciodată acea țară înainte de a ajunge aici. De ce să fie ei 
responsabili pentru cererea mea?

În ceea ce privește vizele, statul membru care a făcut posibilă intrarea în spațiul 
Schengen este considerat responsabil pe baza unor criterii obiective. 

Explicați

 ■ Nu are nicio importanță dacă solicitantul a intenționat să meargă în țara respectivă sau dacă 
vrea să meargă în țara respectivă; statul membru care a făcut posibilă intrarea în spațiul 
Schengen este considerat responsabil pe baza unor criterii obiective.

2.3. Ce se întâmplă dacă celălalt stat membru respinge solicitarea de a-mi prelua 
cererea?

Dacă celălalt stat membru refuză să îi preia solicitarea, solicitantul nu poate introduce 
o cale de atac. Dacă solicitantul nu este transferat în alt stat membru, statul membru în 
care locuiește acesta în prezent îi va examina cererea de protecție internațională

Explicați

 ■ Dacă celălalt stat membru refuză să îi preia solicitarea, solicitantul nu poate introduce o cale de 
atac.

 ■ Dacă statul membru solicitant consideră că un refuz din partea altui stat de a prelua sau de a 
reprimi un solicitant se bazează pe o evaluare necorespunzătoare sau dacă poate prezenta dovezi 
suplimentare, se poate trimite o cerere de reexaminare, dacă termenele permit acest lucru.

 ■ Dacă solicitantul nu este transferat în alt stat membru, cererea de protecție internațională va fi 
examinată de statul membru în care a fost depusă.

2.4. Nimănui nu-i pasă de ce a trebuit să-mi părăsesc țara ca să cer protecție, de ce nu 
mă întrebați ce mi s-a întâmplat în țara mea de origine?

Mai întâi, autoritățile trebuie să determine statul membru responsabil pentru 
examinarea cererii de protecție internațională. 

Explicați

 ■ Solicitantul își va putea spune toată povestea și va putea sublinia scopul interacțiunii pe care o 
aveți în prezent cu el.

 ■ Mai întâi, trebuie să determinați țara responsabilă pentru cerere, înainte ca autoritățile să 
înceapă să examineze în detaliu ce s-a întâmplat în țara de origine.

Luați în considerare următoarele aspecte: 

 ■ Solicitanții care așteaptă să povestească ce li s-a întâmplat în țara de origine pot fi dezamăgiți 
dacă nu au șansa să facă acest lucru. Aceasta le-ar putea da senzația că autorităților nu le pasă 
de ceea ce s-a întâmplat și ar putea genera neîncredere. 
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2.5. Nu voi mai fi minor când veți trimite cererea – este o problemă?

Dacă solicitantul era minor când a depus pentru prima dată o cerere de protecție într-un 
stat membru, va fi considerat minor în continuare în raport cu criteriile folosite pentru 
determinarea statului membru responsabil, chiar dacă împlinește 18 ani. Totuși, acest 
lucru nu se aplică în ceea ce privește dependența, clauza umanitară și anumite garanții 
procedurale.

Explicați

 ■ Dacă solicitantul era minor când a depus pentru prima dată o cerere de protecție într-un stat 
membru, va fi considerat minor în continuare în raport cu criteriile folosite pentru determinarea 
statului membru responsabil, chiar dacă împlinește 18 ani.

 ■ Această dispoziție se aplică în cazul principalelor criterii de responsabilitate menționate în 
capitolul III din Regulamentul Dublin III. Dacă se aplică aspectele legate de dependență sau de 
clauza umanitară, se va lua în considerare, în schimb, vârsta solicitantului la momentul respectiv.

 ■ Deși statul membru responsabil se stabilește în funcție de vârsta la momentul depunerii cererii, 
persoanele în cauză pot fi tratate ca adulți în ceea ce privește anumite garanții procedurale, dar 
și în ceea ce privește măsurile practice din timpul unui transfer, de exemplu.

3. Termenele și timpii de așteptare

3.1. Cât timp va trebui să aștept până la determinarea statului membru responsabil 
pentru cererea mea?

Termenele pentru trimiterea unei cereri către alt stat membru și termenul pentru ca 
statul membru respectiv să transmită un răspuns sunt prevăzute în Regulamentul 
Dublin III. Există diferite termene pentru diferite tipuri de solicitări. O reprezentare 
grafică a termenelor din Regulamentul Dublin III este disponibilă în anexa III. Termenele 
din Regulamentul Dublin III.

Explicați

 ■ Termenul pentru a solicita un transfer în temeiul Regulamentului Dublin III și termenul pentru 
ca statul membru solicitat să răspundă, precum și termenul de transfer, în cazul în care statul 
membru solicitat acceptă cererea de transfer.

 ■ Procedura Dublin nu depinde doar de administrația dumneavoastră, ci și de cooperarea cu 
autoritățile din alte state membre.

Luați în considerare următoarele aspecte:

Dacă îi puteți furniza solicitantului o estimare mai precisă pentru cazul său, pe baza experienței 
dumneavoastră și a timpilor actuali de gestionare a cazurilor, acest lucru ar putea fi benefic. Dacă îi 
dați solicitantului așteptări realiste cu privire la termenele procedurii, îl puteți ajuta să își gestioneze 
așteptările.
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3.2. Când veți trimite solicitarea celeilalte țări pentru a-mi prelua cererea, cum voi 
calcula termenele?

Termenul pentru a trimite cererea începe de la depunerea cererii de protecție 
internațională, iar termenul pentru răspuns începe de la momentul primirii cererii de 
către celălalt stat membru. O reprezentare grafică a termenelor din Regulamentul 
Dublin III este disponibilă în anexa III. Termenele din Regulamentul Dublin III.

Explicați

 ■ Etapele și termenele procedurii Dublin, adaptate situației particulare a solicitantului (dacă 
există un rezultat în Eurodac, de exemplu). 

 ■ Termenul pentru statul membru solicitant începe atunci când solicitantul depune cererea, iar 
termenul pentru statul membru solicitat începe de la momentul primirii cererii.

3.3. Cum se calculează termenul de transfer de șase luni?

Termenul se calculează de la data la care celălalt stat membru a acceptat cererea. Dacă 
decizia de transfer a fost supusă unei căi de atac sau unei revizuiri, termenul de transfer 
începe de la hotărârea definitivă privind calea de atac sau revizuirea, dacă s-a acordat 
efectul suspensiv. O reprezentare grafică a termenelor din Regulamentul Dublin III este 
disponibilă în anexa III. Termenele din Regulamentul Dublin III.

Explicați

 ■ Termenul se calculează de la data la care celălalt stat membru a acceptat cererea de a-l prelua 
sau de a-l reprimi pe solicitant.

 ■ Dacă decizia de transfer a fost contestată de solicitant, acesta trebuie informat că termenul de 
transfer începe de la hotărârea definitivă privind calea de atac sau revizuirea, dacă s-a acordat 
efectul suspensiv.

Luați în considerare următoarele aspecte: 

 ■ Furnizați-i solicitantului data aplicabilă în cazul său, dacă o cunoașteți.



Seria de ghiduri practice | Furnizarea de informații în cadrul procedurii Dublin

88

3.4. Cât timp trebuie să aștept ca să fiu transferat în statul membru X?

Termenul pentru transfer este de șase luni și poate fi prelungit la 12 luni dacă 
solicitantul se află în închisoare sau până la 18 luni dacă se sustrage. Termenul se 
calculează de la data la care celălalt stat membru a acceptat cererea. O reprezentare 
grafică a termenelor din Regulamentul Dublin III este disponibilă în anexa III. Termenele 
din Regulamentul Dublin III.

Explicați

 ■ Termenul de transfer de șase luni, care poate fi prelungit la 12 sau 18 luni în anumite condiții. 

 ■ Procedura Dublin nu depinde doar de administrația dumneavoastră, ci și de cooperarea cu 
autoritățile din celălalt stat membru. 

Luați în considerare următoarele aspecte:

 ■ Dacă îi puteți furniza solicitantului o estimare mai precisă pentru cazul său, pe baza experienței 
dumneavoastră și a timpilor actuali de gestionare a cazurilor, acest lucru ar putea fi benefic.

 ■ Dacă îi creați solicitantului așteptări realiste cu privire la termenele procedurii, îl puteți ajuta să 
își gestioneze așteptările.

4. Transferuri și căi de atac

4.1. Îmi pot plăti singur biletul ca să plec mai devreme?

Transferul trebuie să fie organizat de autoritățile din cele două state membre. Dacă 
solicitantul dorește să plece mai devreme, poate contacta autoritățile și le poate 
informa că vrea să plece voluntar, astfel încât autoritățile să poată organiza transferul 
cât mai curând posibil, în cooperare cu solicitantul. O reprezentare grafică a termenelor 
din Regulamentul Dublin III este disponibilă în anexa III. Termenele din Regulamentul 
Dublin III.

Explicați

 ■ Transferul trebuie să fie organizat de autoritățile din cele două state membre, iar acestea 
trebuie să își comunice reciproc informații, de exemplu. 

 ■ Măsurile practice care se vor aplica în situația respectivă, în ceea ce privește supravegherea sau 
nu a plecării, organizarea documentelor de călătorie etc.
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4.2. Nu vreau să fiu transferat în statul membru X, cum pot contesta această decizie?

Regulamentul Dublin III stabilește dreptul la o cale de atac eficientă sub forma unei căi 
de atac sau a unei revizuiri. Modalitățile specifice și termenele aplicabile sunt decise de 
fiecare stat membru.

Explicați

 ■ Normele naționale care se aplică în ceea ce privește căile de atac, termenele relevante în țara 
dumneavoastră și, dacă este cazul, procedura de solicitare a efectului suspensiv.

 ■ Dreptul de a primi asistență juridică, datele de contact ale persoanelor sau entităților care pot 
furniza această asistență juridică și etapele practice care trebuie urmate pentru a o primi.

4.3. Nu vreau să fiu transferat în statul membru X, mă pot întoarce voluntar în țara 
mea de origine?

Trebuie explicate normele care se aplică în cazul returnărilor voluntare în statul membru 
respectiv și dacă aceasta este sau nu este o opțiune în situația respectivă.

Explicați

 ■ Consecințele retragerii cererii de protecție internațională și întrebați-l pe solicitant dacă într-
adevăr dorește să facă acest lucru.

 ■ Normele relevante care se aplică în cazul returnărilor voluntare în statul membru respectiv și 
dacă aceasta este sau nu este o opțiune în situația solicitantului.

4.4. Nu vreau să mă întorc în statul membru X. Persoana X nu a trebuit să se întoarcă, 
iar cazul meu este identic, eu de ce trebuie să mă întorc?

Criteriile pentru determinarea statului membru responsabil pentru examinarea unei 
cereri de protecție internațională trebuie examinate individual, în fiecare caz.

Explicați

 ■ Circumstanțele diferă de la caz la caz și sunt examinate individual.

 ■ Cel mai bine este ca solicitantul să se axeze pe propriul caz, deoarece celălalt caz poate părea 
identic, însă o mică diferență îl va schimba complet.

Luați în considerare următoarele aspecte:

 ■ Nu vă implicați în dezbaterea unor cazuri aparent „identice” în care sunt implicați alți solicitanți; 
fiecare solicitant are dreptul la intimitate și la protecția datelor.

 ■ Dacă este vorba despre un rezultat în Eurodac, explicați categoria și ce înseamnă, în termeni cât 
mai simpli.
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4.5. Cererea mea a fost respinsă în statul membru X. Dacă sunt transferat, voi fi trimis 
înapoi în țara mea de origine. Nu mă pot întoarce în țara mea de origine, mă veți 
trimite acolo?

Transferurile Dublin se efectuează doar între statele membre. 

Explicați

 ■ Secțiunile relevante din SECA și faptul că, la sosire, o nouă cerere de protecție internațională 
(dacă este depusă) va fi gestionată de acest stat membru conform normelor relevante.

 ■ Transferurile Dublin se efectuează doar între statele membre.

4.6. Statul membru responsabil are legături amicale cu guvernul din țara mea de 
origine, care m-a persecutat; trebuie să merg acolo?

Toate statele membre au obligația juridică de a respecta principiul nereturnării și sunt 
considerate țări sigure pentru resortisanții țărilor terțe și pentru apatrizi. Politica externă 
a unui stat membru nu afectează determinarea statului membru responsabil pentru 
examinarea unei cereri de protecție internațională, nici examinarea cererii respective.

Explicați

 ■ Fiecare stat membru s-a angajat să respecte principiul nereturnării.

 ■ Autoritățile din statul membru responsabil vor examina în mod obiectiv cererea de protecție 
internațională și în conformitate cu normele europene comune, indiferent de relația 
diplomatică dintre cele două țări.

4.7. Statul membru X nu mi-a oferit nimic. Nu pot să mă întorc

Toate statele membre trebuie să respecte normele convenite la nivelul UE sau să aplice 
norme naționale similare în ceea ce privește drepturile solicitantului privind aspecte 
precum cazarea și alte nevoi de bază. 

Explicați

 ■ Toate statele membre trebuie să respecte normele convenite la nivelul UE sau să aplice norme 
naționale similare în ceea ce privește drepturile solicitantului privind aspecte precum cazarea și 
alte nevoi de bază.

 ■ Dacă solicitantului i se acordă protecție internațională, acesta va avea drepturi suplimentare.

Luați în considerare următoarele aspecte:

 ■ Întrebați-l pe solicitant ce vrea să spună mai exact și prin ce situații a trecut anterior.







Contactați UE

În persoană

În întreaga Uniune Europeană există sute de centre de informare Europe Direct. Puteți găsi adresa centrului cel 
mai apropiat de dumneavoastră la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

La telefon sau prin e-mail

Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți accesa 
acest serviciu:

– apelând numărul gratuit 00 800 6 7 8 9 10 11 (unii operatori pot taxa aceste apeluri);

– apelând numărul standard: +32 22999696; sau

– prin e-mail, la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

Găsiți informații despre UE

Online

Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale UE sunt disponibile pe site-ul Europa, la: 
https://europa.eu/european-union/index_ro

Publicații ale UE

Puteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuite și contra cost la adresa: https://op.europa.eu/ro/
publications. Mai multe exemplare ale publicațiilor gratuite pot fi obținute contactând Europe Direct sau centrul 
dumneavoastră local de informare (a se vedea https://europa.eu/european-union/contact_ro).

Dreptul UE și documente conexe

Pentru accesul la informații juridice din UE, inclusiv la ansamblul legislației UE începând din 1952 în toate 
versiunile lingvistice oficiale, accesați site-ul EUR-Lex, la: http://eur-lex.europa.eu

Datele deschise ale UE

Portalul de date deschise al UE (http://data.europa.eu/euodp/ro) oferă acces la seturi de date din UE. Datele 
pot fi descărcate și reutilizate gratuit, atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale.

https://europa.eu/european-union/contact_ro
https://europa.eu/european-union/contact_ro
https://europa.eu/european-union/index_ro
https://op.europa.eu/ro/publications
https://op.europa.eu/ro/publications
https://europa.eu/european-union/contact_ro
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/ro
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