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Despre ghid
De ce a fost creat acest ghid? Misiunea Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) este aceea de a 
sprijini statele membre ale Uniunii Europene și țările asociate [țările UE+ (1)] prin furnizarea de programe 
de pregătire, îmbunătățirea standardelor de calitate și colectarea de informații privind țara de origine 
într-o manieră omogenă de la o țară la alta, printre altele. Conform obiectivului său general de sprijinire 
a țărilor UE+ în realizarea standardelor comune și a unor procese de înaltă calitate în cadrul sistemului 
european comun de azil (SECA), EASO elaborează ghiduri și instrumente practice care să poată fi folosite 
de mai multe țări.

Ghid practic al EASO privind înregistrarea: depunerea cererilor de protecție internațională pune 
accentul atât pe formularea, cât și pe depunerea cererilor, scopul fiind acela de a efectua o prezentare 
cuprinzătoare a bunelor practici. În sensul prezentului ghid practic, procedura de înregistrare este 
înțeleasă drept întregul proces asociat primirii unei cereri de protecție internațională, acoperind 
atât formularea, cât și depunerea cererilor, așa cum se prevede în directiva privind procedurile de azil, 
reformată.

Cum a fost creat acest ghid practic? Ghidul a fost creat de experți din țările UE+ din întreaga UE și a 
beneficiat de contribuții importante din partea Comisiei Europene, a Înaltului Comisar al Națiunilor Unite 
pentru Refugiați (UNHCR) și a Rețelei europene a programului pentru apatrizi (2). Elaborarea ghidului a 
fost facilitată și coordonată de EASO. Înainte de finalizare, ghidul a făcut obiectul unei consultări cu toate 
țările UE+ prin intermediul Rețelei EASO privind procesele de azil.

Cui i se adresează acest ghid? Acest ghid practic se adresează în special personalului din cadrul 
autorităților naționale competente responsabil pentru înregistrarea (formularea și depunerea) cererilor 
de protecție internațională. Pe lângă faptul că furnizează îndrumări structurate, acest ghid practic poate 
fi folosit și ca un instrument de evaluare a calității și de instruire de către supervizori, lideri de echipe și 
manageri.

Cum se raportează acest ghid la alte instrumente ale EASO? La fel ca toate instrumentele de sprijin 
ale EASO, Ghidul practic al EASO privind înregistrarea: depunerea cererilor de protecție internațională se 
bazează pe standardele SECA. Acesta ar trebui folosit împreună cu alte instrumente practice disponibile. 
În special, pentru funcționarii de prim contact, EASO și Frontex au elaborat împreună documentul 
Instrumente practice privind accesul la procedura de azil pentru funcționarii de prim contact. Printre 
alte ghiduri relevante se numără Ghidul EASO privind procedura de azil: standarde operaționale și 
indicatori operaționali, Ghidul practic al EASO: Interviul personal, Ghidul practic al EASO privind evaluarea 
vârstei, Ghidul practic al EASO privind punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III: Interviul personal 
și evaluarea probelor și Instrumentul EASO de identificare a persoanelor cu nevoi speciale. Toate 
instrumentele practice ale EASO sunt disponibile public online pe site-ul EASO.

(1) Țările UE+ sunt cele 27 de state membre ale UE plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

(2) De reținut că ghidul final nu reflectă neapărat poziția UNHCR sau pe cea a Rețelei europene a programului pentru apatrizi.

https://euaa.europa.eu/publications?field_category_target_id=All&field_geo_coverage_target_id=&field_keywords_target_id=&title=Practical+Tools+for+First-Contact+Officials
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://euaa.europa.eu/ro/publications/ghid-practic-interviul-personal
https://euaa.europa.eu/ro/publications/ghidul-practic-al-easo-privind-evaluarea-varstei
https://euaa.europa.eu/ro/publications/ghidul-practic-al-easo-privind-evaluarea-varstei
https://euaa.europa.eu/ro/publications/ghid-practic-al-easo-privind-punerea-aplicare-regulamentului-dublin-iii
https://euaa.europa.eu/ro/publications/ghid-practic-al-easo-privind-punerea-aplicare-regulamentului-dublin-iii
https://ipsn.easo.europa.eu/ro/ipsn-tool
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
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Introducere
Înregistrarea cererilor de protecție internațională este primul pas al procedurii de azil. Este o etapă 
esențială a procedurii din mai multe puncte de vedere. În primul rând, înregistrarea asigură protecția 
împotriva returnării în cazul persoanelor care doresc să solicite protecție internațională. De asemenea, 
pune bazele pentru examinarea cererii și asigură introducerea eficace a cererilor în procedura corectă 
de examinare. Culegerea fiabilă a datelor este posibilă doar dacă solicitanții primesc sprijinul de care au 
nevoie. Prin identificarea solicitanților cu vulnerabilități potențiale, înregistrarea asigură, de asemenea, 
că solicitanții primesc sprijinul de care au nevoie, cât mai curând posibil, pentru a participa pe deplin la 
procedura de azil.

În contextul procedurilor de azil, cuvântul „înregistrare” este folosit deseori în două moduri: înregistrarea 
formulării cererii de protecție internațională și înregistrarea depunerii acesteia. Acest ghid practic 
acoperă ambele etape, care sunt unificate într-o singură etapă procedurală în numeroase țări UE+. 
Ghidul își propune să vină în sprijinul responsabililor cu înregistrarea, garantând că activitatea lor zilnică 
de înregistrare a cererilor de protecție internațională respectă standardele europene comune privind 
înregistrarea.

După stabilirea cadrului juridic (capitolul I, „Trei etape de acces la procedura de azil”), prezentul ghid 
practic descrie mai întâi principalele caracteristici ale unui mediu de înregistrare care permite culegerea 
confidențială și fiabilă a datelor (capitolul II, „Mediul de înregistrare”).

Înregistrarea în sine include trei activități de bază: furnizarea de informații solicitantului (capitolul III, 
„Furnizarea de informații”), culegerea de date privind solicitantul (capitolul IV, „Culegerea datelor de 
înregistrare”) și, în sfârșit, identificarea potențialilor solicitanți vulnerabili și a cazurilor Dublin și aplicarea 
procedurii de examinare adecvate pentru aceștia (capitolul V, „Identificarea și sesizarea”). Acestea 
formează principalele trei capitole ale ghidului practic de față.

După culegerea datelor și asigurarea sprijinului pentru solicitanți, solicitanților le este furnizat un 
document care le confirmă statutul de solicitanți de protecție internațională (capitolul VI, „Documentul 
care confirmă statutul de solicitant de protecție internațională”). Prezentarea procedurii de înregistrare 
este completată de o secțiune specifică în care sunt descrise cerințele specifice pentru înregistrarea 
cererilor ulterioare (capitolul VII „Înregistrarea cererilor ulterioare”).

În plus, ghidul analizează diferitele metode care pot fi folosite în timpul procedurii de înregistrare pentru 
a verifica datele culese (capitolul VIII, „Verificarea datelor”). Ghidul se încheie cu informații privind 
utilizarea datelor de înregistrare la începutul procedurii de examinare (capitolul IX, „Importanța datelor 
de înregistrare pentru etapa de examinare”).

În sfârșit, anexele conțin două liste de verificare ușor de utilizat. Prima conține prezentarea rubricilor de 
înregistrare care i se solicită de obicei solicitantului la înregistrare, iar a doua conține tipul de informații 
care trebuie furnizate solicitantului, în conformitate cu Sistemul european comun de azil (SECA).

9
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I� Trei etape de acces la procedura de azil
Acquis-ul UE privind azilul introduce o serie de concepte juridice relevante pentru procesul de 
înregistrare. În special, articolul 6 din Directiva privind procedurile de azil (DPA) (3) se referă la 
următoarele etape de acces la procedurile de azil: formularea, înregistrarea și depunerea unei cereri de 
azil (figura 1).

În funcție de structurile naționale, înregistrarea și depunerea unei cereri se pot realiza simultan sau 
separat. Atunci când aceste două etape au loc separat, se vor culege, de regulă, date de bază în etapa 
de înregistrare, astfel încât să se poată efectua cel puțin organizarea practică a primirii inițiale. Alte date 
suplimentare vor fi culese în timpul etapei de depunere.

Figura 1. Etapele accesului la procedura de azil în conformitate cu articolul 6 din DPA (4)

Formularea 
cererii

Înregistrarea 
cererii

Depunerea 
cererii

A� Formularea
Actul de exprimare a dorinței de a solicita protecție internațională în fața unei autorități constituie 
formularea unei cereri [considerentul 27 și articolul 6 alineatul (1) din DPA]. Orice persoană care și-a 
exprimat intenția de a solicita protecție internațională este considerată solicitant, cu toate drepturile și 
obligațiile aferente acestui statut.

Dacă se transmite cererea unei autorități care nu este responsabilă cu înregistrarea, conform dreptului 
național, autoritatea respectivă trebuie să trimită dosarul autorității competente pentru înregistrarea 
cererii, astfel încât solicitantul să poată beneficia de condițiile materiale de primire prevăzute la 
articolul 17 din Directiva privind condițiile de primire (DCP) (5).

(3) Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și 
retragere a protecției internaționale (reformată), JO L 180, 29.6.2013, p. 60-95.

(4) EASO, Trainers’ manual on registration of applicants for international protection in Italy (document restricționat), Roma, 2020.

(5) Vezi hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 25 iunie 2020 în cauza Ministerio Fiscal [Spania] împotriva VL, C-36/20, 
ECLI:EU:C:2020:495. Este disponibil un rezumat în Baza de date cu jurisprudența EASO.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32013L0032
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227722&pageIndex=0&doclang=ro&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=38574350
https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1117
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Ce drepturi și obligații generează formularea unei cereri de protecție 
internațională?

De la momentul formulării cererii, solicitantul:

• poate rămâne pe teritoriul statului membru, inclusiv la graniță sau în zonele de tranzit, pe durata 
procedurii de azil (articolul 9 din DPA) (6);

• primește informații într-o limbă pe care o înțelege [articolul 12 alineatul (1) litera (a) din DPA];

• primește acces la un interpret, pentru a-și prezenta cauza oricând este nevoie [articolul 12 
alineatul (1) litera (b) din DPA];

• are voie să comunice cu Înaltul Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și/sau 
cu orice altă organizație care furnizează consiliere juridică [articolul 12 alineatul (1) litera (c) din DPA];

• este evaluat din perspectiva eventualei nevoi de garanții procedurale speciale și/sau a nevoilor 
speciale în materie de primire [articolul 24 alineatul (1) din DPA și articolul 22 alineatul (1) din 
DCP (7)];

• beneficiază de condiții materiale de primire care asigură un nivel de trai adecvat, îi garantează 
subzistența și îi protejează sănătatea fizică și psihică (articolul 17 din DCP) (8);

• este asigurat că nivelul de trai menționat anterior va fi respectat în situația specifică a persoanelor 
vulnerabile și a persoanelor aflate în detenție (articolele 17 și 21 din DCP);

• beneficiază, în caz că este plasat în detenție, de garanții juridice, inclusiv de garanții specifice 
pentru persoanele vulnerabile și pentru solicitanții cu nevoi speciale de primire (articolele 8, 9, 10 
și 11 din DCP);

• în cazul în care este plasat în detenție, primește acces efectiv la organizații și la persoane care 
furnizează consultanță și consiliere (articolul 8 din DCP);

• beneficiază de asistența medicală necesară, care include cel puțin îngrijiri de urgență și 
tratamentul esențial al bolilor și al afecțiunilor psihice grave; în plus, solicitanții cu nevoi speciale 
de primire beneficiază de asistență medicală sau de altă natură adecvată, inclusiv de asistența 
psihiatrică adecvată, acolo unde este necesar (articolul 19 din DCP);

• este sprijinit, în cazul copiilor neînsoțiți, pentru regăsirea familiei cât mai curând posibil după 
formularea unei cereri, protejându-se totodată interesul superior al copilului (articolul 24 din DCP);

• este asigurat că se respectă principiul unității familiei atunci când se oferă locuință (articolul 12 
din DCP);

• are posibilitatea de a contesta deciziile referitoare la acordarea, retragerea sau reducerea 
condițiilor de primire sau deciziile privind libertatea de circulație și șederea (articolul 26 din DCP);

• trebuie să coopereze cu autoritățile [articolul 13 alineatul (1) din DPA].

(6) Se aplică unele excepții, și anume atunci când solicitantul este considerat un pericol pentru securitatea statului sau 
constituie un pericol pentru comunitatea statului [articolul 21 alineatul (2) din Directiva privind condițiile pentru protecția 
internațională], precum și pentru anumite tipuri de cereri ulterioare (articolul 41 din DPA), în contextul extrădării [articolul 9 
alineatul (2) din DPA] și numai atât timp cât este respectat principiul nereturnării. 

(7) Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea 
solicitanților de protecție internațională, JO L 180, 29.6.2013, p. 96-116.

(8) „Condițiile materiale de primire” sunt definite la articolul 2 litera (g) din DCP drept „condițiile de primire incluzând cazarea, 
hrana și îmbrăcămintea, furnizate în natură sau sub formă de alocații financiare sau tichete, ori printr-o combinație a acestor 
trei elemente, precum și o alocație zilnică”.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32013L0033
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B� Înregistrarea
După formularea unei cereri de protecție internațională, aceasta trebuie înregistrată. Înregistrarea 
înseamnă consemnarea intenției solicitantului de a cere protecție. Țările UE+ trebuie să desemneze 
autoritățile responsabile pentru înregistrarea cererilor de protecție internațională în temeiul dreptului 
național [articolul 6 alineatul (1) din DPA].

Ce drepturi și obligații apar în urma etapei de înregistrare?

Etapa de înregistrare nu creează alte drepturi sau obligații specifice în afară de drepturile și obligațiile 
generate de formularea cererii. Obiectivul acestei etape este să genereze o evidență oficială, astfel încât 
solicitantul să poată beneficia efectiv de aceste drepturi și să poată îndeplini obligațiile menționate 
(considerentul 27 din DPA). Prin urmare, înregistrarea trebuie finalizată cât mai curând, în termenele 
prevăzute la articolul 6 din DPA.

Maximum: 3 zile lucrătoare

Cerere transmisă 
autorităților 
responsabile pentru 
înregistrarea acesteia

Maximum: 6 zile lucrătoare

Cerere transmisă altor 
autorități, și anume 
nu celei responsabile 
pentru înregistrarea 
acesteia

10 zile lucrătoare

Un număr foarte mare 
de cereri în același 
timp, astfel încât 
este foarte dificil 
să se respecte limita 
de timp de 3 sau 6 zile

C� Depunerea
Țările UE+ sunt obligate să se asigure că o persoană care formulează o cerere de protecție internațională 
are posibilitatea de a o depune cât mai curând posibil [articolul 6 alineatul (2) din DPA]. Țările UE+ trebuie 
să desemneze autoritățile responsabile pentru depunerea cererilor de azil în temeiul dreptului național 
[articolul 6 alineatul (1) din DPA]. Totuși, dacă o persoană renunță la a-și depune cererea, autoritatea 
responsabilă cu examinarea cererii de azil poate decide sistarea procedurii [articolul 6 alineatul (2) și 
articolul 28 din DPA].

Depunerea cererii încheie procedura de înregistrare. Din acest moment începe procedura de examinare a 
cererii.

Țările UE+ pot stabili norme suplimentare pentru depunerea cererilor de protecție internațională. 
De exemplu, legislația națională poate prevedea că depunerea se va face personal și/sau într-un loc 
desemnat [articolul 6 alineatul (3) din DPA].
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Aceste trei etape de acces la procedura de azil – formularea, înregistrarea și depunerea unei cereri 
de protecție internațională – nu reflectă neapărat trei etape separate ale procesului. DPA permite 
integrarea etapelor de înregistrare și de depunere într-o singură etapă atât timp cât sunt îndeplinite 
cerințele generale, inclusiv termenele pentru înregistrare și posibilitatea de a depune cererea. Mai multe 
țări UE+ combină cele două etape într-o singură etapă procedurală, iar altele consideră înregistrarea și 
depunerea drept etape distincte, cu efecte juridice diferite. Dacă un solicitant transmite pentru prima 
dată cererea direct autorităților responsabile cu înregistrarea și depunerea, se poate realiza chiar 
combinarea tuturor celor trei etape într-una singură.

Atunci când solicitantului i se cere să depună cererea după etapa de înregistrare, acesta trebuie informat 
cu privire la modalitatea și locul unde poate depune cererea, precum și cu privire la consecințele 
nedepunerii cererii. Dacă cererea se depune printr-un formular specific care trebuie completat de 
solicitant, formularul se înmânează la înregistrare, împreună cu explicații privind modul în care trebuie 
transmis autorității responsabile cu examinarea cererii de azil. Dacă cererea se depune personal într-un 
loc desemnat, după înregistrare, se recomandă instituirea unui sistem pentru gestionarea programărilor, 
care să permită, printre altele, la momentul înregistrării, informarea în scris a solicitantului cu privire la 
locul și momentul exact în care se poate depune cererea. Pentru a garanta că depunerea are loc cât mai 
curând posibil, se recomandă, de asemenea, instituirea unui sistem de monitorizare pentru a urmări 
timpul scurs între înregistrarea cererii și depunerea acesteia.

Ce drepturi și obligații apar în urma etapei de depunere?

Depunerea cererilor de protecție internațională generează drepturi și obligații suplimentare specifice. 
Printre ele se numără:

• începerea termenului pentru procedura de examinare [articolul 31 alineatul (3) din DPA];

• începerea termenului pentru procesul de stabilire a țării UE+ responsabile pentru examinarea 
cererii (9) [articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul Dublin III] (10);

• următoarele drepturi garantate în temeiul DCP și potrivit cărora solicitanții:

 κ primesc, într-un termen rezonabil (adică în cel mult 15 zile de la depunerea cererii), informații 
despre beneficiile și obligațiile legate de condițiile de primire, precum și despre organizațiile 
sau grupurile de persoane care furnizează asistență juridică specifică și care i-ar putea ajuta sau 

(9) Curtea de Justiție a Uniunii Europene a clarificat faptul că „articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul Dublin III trebuie să 
fie interpretat în sensul că 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 acest regulament și, după caz, atunci când 
numai principalele informații care figurează într-un asemenea document – însă nu documentul în cauză sau copia acestuia – 
au parvenit acestei autorități”. Vezi hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 26 iulie 2017 în cauza Tsegezab 
Mengesteab împotriva Bundesrepublik Deutschland, C-670/16, ECLI:EU:C:2017:587. Este disponibil un rezumat în Baza de date 
cu jurisprudența EASO.

(10) 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),JO L 
180, 29.6.2013, p. 31-59.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=38019560
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=38019560
https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=211&returnurl=/pages/searchresults.aspx
https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=211&returnurl=/pages/searchresults.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32013R0604
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informa cu privire la condițiile de primire disponibile, inclusiv la asistența medicală (articolul 5 din 
DCP) (11);

 κ primesc, în termen de 3 zile de la depunere, un document emis pe numele lor, care le confirmă 
calitatea de solicitant și faptul că pot rămâne pe teritoriul țării UE+ în cauză cât timp cererea este 
în așteptare sau în curs de examinare (articolul 6 din DCP);

 κ primesc posibilitatea de a obține un document de călătorie atunci când apar motive umanitare 
serioase care necesită prezența lor în altă țară (articolul 6 din DCP);

 κ au dreptul de a circula liber pe teritoriul statului membru gazdă sau pe o suprafață ce le-a fost 
atribuită de țările UE+ (articolul 7 din DCP);

 κ în cazul copiilor, primesc acces la sistemul de învățământ în aceleași condiții ca cetățenii țări, iar 
acest acces nu va fi amânat mai mult de 3 luni de la data depunerii (articolul 14 din DCP); se vor 
asigura, la nevoie, cursuri de pregătire, inclusiv de pregătire lingvistică, pentru a facilita accesul și 
participarea la sistemul de învățământ (articolul 14 din DCP);

 κ cel târziu la 9 luni de la data depunerii, primesc acces la piața muncii dacă autoritatea 
competentă nu a luat o decizie în primă instanță și întârzierea nu i se datorează solicitantului 
(articolul 15 din DCP, cu posibilitatea de a introduce sau de a menține dispoziții mai favorabile, 
în conformitate cu articolul 4 din DCP); țările UE+ pot permite accesul solicitanților la formare 
profesională indiferent dacă aceștia au sau nu acces la piața muncii (articolul 16 din DCP).

Aspecte de reținut

• Accesul la procedurile de azil constă în trei etape: formularea, înregistrarea și depunerea cererii 
de protecție internațională.

• Formularea unei cereri generează drepturi și obligații ale solicitantului de protecție 
internațională, inclusiv dreptul de a rămâne în țară.

• Înregistrarea generează o evidență oficială a intenției unui solicitant de a cere protecție 
internațională, consemnând astfel că solicitantul în cauză este solicitant de protecție 
internațională.

• Depunerea cererii încheie procedura de înregistrare și, din acest moment, începe procedura de 
examinare.

• În funcție de dreptul național, cele trei etape nu reprezintă neapărat etape separate ale 
procesului, întrucât pot fi integrate în una sau două etape.

(11) Pentru mai multe detalii privind furnizarea de informații și de consiliere privind primirea, vezi capitolul 6, „Furnizarea 
informațiilor și consilierea”, din Ghidul EASO privind condițiile de primire: standarde operaționale și indicatori operaționali, 
septembrie 2016: „Pentru a evita supraîncărcarea solicitantului cu informații multiple la admiterea în procedura de primire, 
furnizarea informațiilor trebuie să aibă loc într-o manieră adecvată momentului sau etapei. Statele membre sunt încurajate să 
stabilească grafice temporale care să descrie tipurile de informații care urmează să fie furnizate solicitanților la nivel național, 
ținându-se seama de termenul general maxim de 15 zile prevăzut la articolul 5 din DCP.”

https://euaa.europa.eu/ro/publications/ghid-privind-conditiile-de-primire-standarde-si-indicatori
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II� Mediul de înregistrare

A.  Unități și spații
Unitățile create pentru înregistrare și depunere joacă un rol important în eficiența procedurii atât pentru 
solicitanți, cât și pentru personal. În funcție de numărul de noi sosiri, țările UE+ pot decide să deschidă 
mai multe birouri de înregistrare pe teritoriul lor sau chiar unități mobile de înregistrare, pentru a 
răspunde nevoilor imediate.

Atunci când aleg un loc pentru înregistrare și/sau depunere, autoritățile competente trebuie să țină cont 
de nevoile specifice de înregistrare și de numărul de persoane care folosesc simultan unitățile. Pentru 
a identifica cel mai bun loc disponibil în acest scop, statele trebuie să țină cont de aspecte precum: 
accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, dimensiunea spațiilor (și anume, capacitatea acestora de 
a primi un număr mare de persoane) și existența unui număr suficient de scaune în zona de așteptare, 
un sistem adecvat de ventilație sau de climatizare, accesul facil la spații sanitare separate pentru femei și 
bărbați și zone de joacă separate, adecvate pentru copii.

Unitatea de înregistrare trebuie să fie ușor accesibilă cu transportul în comun, dar poate fi amplasată 
în aceeași clădire cu alte birouri asociate ale administrației naționale. Țările UE+ au început recent să 
integreze funcțiile de primire inițială și pe cele de înregistrare și/sau depunere în centrele de sosire.

Locul trebuie să fie proiectat astfel încât să permită un proces facil de înregistrare/depunere din punctul 
de vedere al securității, cu indicatoare clare în zonele unde accesul este permis doar personalului și un 
sistem eficace de gestionare a cozilor de așteptare. De asemenea, acesta trebuie să permită desfășurarea 
în privat a discuțiilor confidențiale.

B� Securitatea
Personalul de înregistrare trebuie să fie familiarizat cu procedurile de securitate care se aplică la nivelul 
biroului de înregistrare. De asemenea, membrii personalului trebuie să fie conștienți de potențialele 
riscuri pentru securitate pentru ei înșiși și pentru alte persoane. Printre astfel de riscuri pentru securitate 
se pot număra actele de violență sau amenințările cu violența, autovătămarea, pericolele în materie de 
sănătate sau incendiile. Unitatea de înregistrare trebuie să aibă echipamente de prim ajutor și cel puțin 
un membru al personalului cu competențe de acordare a primului ajutor.

Securitatea și siguranța au impact direct asupra calității procedurilor de înregistrare. Dacă procedurile în 
materie de securitate sunt necorespunzătoare sau inadecvate, solicitanții pot fi reticenți în a se adresa 
birourilor de înregistrare. În plus, procedurile necorespunzătoare de securitate pot împiedica activitățile 
de înregistrare.

Securitatea se asigură nu numai prin proceduri de securitate, ci și prin proceduri de înregistrare de 
calitate ridicată. Procedurile echitabile și transparente stimulează încrederea și reduc tensiunile. 
Furnizarea de informații, care include oferirea de răspunsuri la preocupările solicitanților, joacă un rol 
esențial în strategia de securitate, prevenind neînțelegerile și abordând cu promptitudine problemele sau 
frustrările. 
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Bune practici
Măsurile de securitate menționate mai jos nu sunt exhaustive; în plus, acestea sunt menite să 
prevină sau să abordeze problemele de securitate legate direct de activitățile de înregistrare în 
special, nu de pericolele comune în general.

Formarea personalului

Personalul implicat în procedurile de înregistrare beneficiază de formare privind aplicarea măsurilor 
de securitate și modalitatea de a reacționa în mod corespunzător în caz de incidente. Formarea 
include tehnici de comunicare pentru prevenirea, abordarea și dezamorsarea incidentelor de 
securitate.

Măsuri de securitate de bază

La intrare
• Biroul de înregistrare are două intrări diferite: o intrare doar pentru personal și o intrare pentru 

solicitanți.
• La intrarea pentru solicitanți se aplică măsuri pentru controlul mulțimii și pentru intrarea 

organizată a persoanelor.

În birou
• Sunt implementate măsuri de organizare a deplasării solicitanților în biroul de înregistrare, 

făcându-se o distincție clară între:
 o zonele la care solicitanții au acces;
 o zonele unde este nevoie de însoțitor;
 o zonele la care solicitanții nu au acces.

• Zona de așteptare este separată de spațiul pentru interviu.
• Deplasarea solicitanților în interiorul biroului de înregistrare este organizată prin stabilirea de 

rute directe de la intrare la biroul de primire, la zona de așteptare, la sala de interviuri și la 
ieșire.

• Zona de primire și sala de interviuri trebuie să fie organizate astfel încât personalul să poată ieși 
cu ușurință în orice moment. De exemplu, în sălile de interviu, personalul de înregistrare va sta 
în fața ușii.

Răspunsul la incidentele de securitate
• Sunt instituite măsuri care permit personalului de înregistrare să alerteze personalul de 

securitate cu privire la incidente (de exemplu, butoane de alertă în sălile de interviu).
• Sunt instituite proceduri prin care solicitanții și personalul raportează funcționarului responsabil 

incidentele de securitate; aceste raportări vor sta la baza monitorizării, analizei și propunerilor 
de îmbunătățire a măsurilor de securitate.

La ieșire
• Odată ce solicitanții au realizat formalitatea pentru care au venit la birou, funcționarul 

responsabil trebuie să se asigure că aceștia ies din birou.
• Ieșirea pentru solicitanți este diferită de intrare.
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C.  Confidențialitatea
Solicitanților de protecție internațională trebuie să li se garanteze dreptul la confidențialitate (articolul 48 
din DPA). Confidențialitatea este un principiu aplicabil tuturor etapelor procedurii de azil. Solicitanților 
nu trebuie să li se ceară să dezvăluie detalii despre teama lor că vor fi persecutați sau vătămați grav dacă 
nu se poate asigura confidențialitatea. Principiul confidențialității se aplică, de asemenea, procedurii de 
înregistrare și informațiilor obținute în timpul înregistrării.

Unitățile și procedurile de înregistrare trebuie să le permită solicitanților să furnizeze documente și 
informații personale personalului de înregistrare, în condiții care să nu submineze dreptul la intimitate și 
la confidențialitate.

Autoritățile implicate în procedura de înregistrare trebuie să se asigure că nu sunt dezvăluite informații 
presupușilor agenți de persecuție sau vătămări grave (articolul 30 din DPA). De asemenea, autoritățile 
de înregistrare nu trebuie să obțină informații de la presupuși agenți de persecuție sau vătămări grave 
într-o manieră care să pericliteze integritatea fizică a solicitantului sau a persoanelor aflate în întreținerea 
acestuia ori libertatea și securitatea rudelor acestuia care încă locuiesc în țara de origine.

În plus, autoritățile de înregistrare trebuie să respecte principiul confidențialității, astfel cum este 
definit în dreptul național (articolul 48 din DPA). Dacă este nevoie de servicii de interpretariat în timpul 
procedurii de înregistrare, și interpretul trebuie să respecte principiul confidențialității.

Solicitanții trebuie să fie informați cu privire la dreptul lor la confidențialitate în procedurile de azil în 
timpul etapei de înregistrare. 

Bună practică
Următoarele măsuri practice pot fi adecvate pentru menținerea confidențialității în timpul 
procedurii de înregistrare.
• Nu strigați numele solicitantului în prezența altor persoane și nu afișați nume în sălile de 

așteptare. Atunci când comunicați cu sau despre solicitanții din sălile de primire/așteptare, se 
pot folosi metode alternative, precum atribuirea de numere ad-hoc și de jetoane colorate.

Problemă specifică: solicitări de informații despre un solicitant formulate de 
un membru al familiei

O cerere de informații referitoare la solicitant formulată de un membru al familiei trebuie gestionată cu 
cea mai mare grijă.

Aceste situații pot apărea în diferite moduri în timpul procedurii de înregistrare. De exemplu, cineva îi 
poate cere autorității de înregistrare să confirme dacă unul dintre membrii familiei sale a înregistrat o 
cerere de protecție internațională. În alte cazuri, cineva îi poate cere autorității de înregistrare să fie pus 
în legătură cu un membru al familiei despre care știe că a cerut protecție internațională.

În conformitate cu principiul confidențialității, nu trebuie dezvăluite informații nimănui, cu excepția 
cazului în care respectivul membru de familie și-a acordat consimțământul în scris. Aici intră și informația 
dacă membrul de familie a solicitat sau nu protecție internațională.
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O bună practică este să cereți datele persoanei care formulează solicitarea, să o întrebați ce legătură are 
cu respectivul membru al familiei și să o informați că se vor efectua acțiuni de identificare și că, în cazul 
găsirii persoanei respective, aceste date de contact vor fi comunicate respectivului membru al familiei, 
cu acordul persoanei care formulează solicitarea. Informați persoana care formulează solicitarea că 
membrul de familie în cauză va decide dacă o va contacta sau nu.

Aspecte de reținut

• Unitățile și spațiile de înregistrare trebuie să fie proiectate astfel încât să răspundă nevoilor 
specifice ale procedurii de înregistrare, precum numărul de noi sosiri, accesibilitatea pentru 
persoanele cu dizabilități, măsurile adecvate în funcție de gen și pentru copii și accesibilitatea 
cu transportul în comun.

• Siguranța și securitatea afectează în mod direct calitatea procesului de înregistrare, problemă 
care poate fi abordată prin conștientizarea potențialelor riscuri pentru securitate și a 
procedurilor standard de operare, dar și printr-o procedură echitabilă și transparentă de 
înregistrare. 

• Confidențialitatea trebuie asigurată pe întreg parcursul procesului de înregistrare, atât unitățile, 
cât și spațiile de înregistrare garantând confidențialitatea, iar datele culese fiind gestionate 
conform standardelor de confidențialitate. 
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III.  Furnizarea de informații
În conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (a) din DPA, solicitanții sunt informați cel puțin cu privire 
la următoarele aspecte:

(i) procedura care trebuie urmată;
(ii) drepturile și obligațiile lor în timpul procedurii;
(iii) posibilele consecințe ale nerespectării obligațiilor și ale necooperării cu autoritățile;
(iv) termenul pentru procedura de examinare;
(v) mijloacele pe care le are la dispoziție solicitantul pentru a-și îndeplini obligația de a prezenta 

elementele justificative aferente cererii sale de protecție internațională;
(vi) consecințele unei retrageri explicite sau implicite a cererii.

Informațiile sunt furnizate într-o limbă pe care aceștia o înțeleg sau ar trebui să o înțeleagă potrivit unor 
așteptări rezonabile.

Informațiile sunt furnizate în timp util pentru a le permite solicitanților să își exercite drepturile.

A.  De ce trebuie furnizate informații solicitanților?
Dreptul la informare este una dintre principalele garanții prevăzute în DPA [articolul 12 alineatul (1) litera (a)].

Este esențial ca solicitanților să li se furnizeze informații pentru a asigura o procedură de azil echitabilă 
și eficace. Solicitanții trebuie să își cunoască drepturile și obligațiile și să înțeleagă diferitele etape ale 
procedurii pentru a-și prezenta revendicările într-o manieră cât mai completă și a-și îndeplini obligațiile. 
Acest lucru este în interesul solicitanților, dar și al administrației naționale, în special în țările UE+ care 
consideră că este de datoria solicitanților să prezinte toate elementele necesare pentru a-și justifica 
cererile cât mai curând posibil [articolul 4 alineatul (1) din Directiva privind condițiile pentru protecția 
internațională (DCPI)].

Informarea solicitanților este cu atât mai importantă cu cât, înainte de a se prezenta la biroul de 
înregistrare, se întâmplă deseori ca aceștia să aibă cunoștințe reduse privind procedura de azil. Aceasta ar 
putea însemna că primesc informații greșite sau contradictorii de la terți.

B.  Când trebuie furnizate informații solicitanților?
DPA prevede că țările UE+ trebuie să furnizeze informații solicitanților în timp util pentru ca aceștia să-și 
poată exercita drepturile și să-și respecte obligațiile prevăzute în DPA.

Întrucât unele dintre aceste drepturi și obligații se aplică din momentul formulării unei cereri de protecție 
internațională, informațiile trebuie furnizate încă de la începutul procedurii.

Ca bună practică, se recomandă transmiterea informațiilor cel târziu în timpul etapei de depunere și, în 
orice caz, în timp util înainte de interviul personal.
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C.  Ce informații trebuie furnizate?
Solicitantul trebuie să înțeleagă în primul rând ce este protecția internațională și ce trebuie să facă în 
timpul procedurii de înregistrare și pentru pregătirea interviului personal. Este important să se garanteze 
actualizarea informațiilor.

Pentru a completa această descriere detaliată a garanțiilor procedurale aplicabile furnizării de informații 
în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (a) din DPA, veți găsi o listă de verificare privind 
furnizarea de informații în anexa 2 la acest ghid. 

(i)  Informații privind procedura care trebuie urmată

Este esențial ca solicitanții să fie informați și să înțeleagă diferitele etape ale procedurii de azil. Totuși, 
trebuie acordată o atenție deosebită volumului și nivelului de detaliu furnizat în fiecare etapă a 
procedurii de azil. Furnizarea unei descrieri prea detaliate a fiecărei etape și subetape din procedura 
de azil în etapa de înregistrare poate genera confuzie pentru solicitanți. Se recomandă ca în etapa de 
înregistrare informațiile furnizate să se rezume la o scurtă prezentare a fiecărei etape a procedurii de azil 
(înregistrare, interviu personal, notificare și contestație), furnizând totodată o descriere mai riguroasă și 
mai extinsă a procedurii de înregistrare.

Informațiile privind procedura de înregistrare trebuie să includă următoarele aspecte.

• Scopul și rezultatul așteptat al înregistrării. Trebuie să informați solicitanții de ce trebuie să se 
înregistreze, ce înseamnă înregistrarea și care sunt consecințele neînregistrării.

• Confidențialitatea în procedura de azil. Confidențialitatea ca principiu stă la baza întregii 
proceduri de azil (vezi capitolul II, secțiunea C „Confidențialitatea”), iar solicitanții trebuie să 
înțeleagă că se asigură confidențialitatea și în ce mod se realizează acest lucru. Dacă, în temeiul 
legislației naționale, sunt comunicate date altor autorități naționale, trebuie să informați solicitanții 
în acest sens. 

• Procedura de înregistrare este gratuită. Acest lucru este important de comunicat, pentru a evita 
situații în care anumite persoane ar putea profita de lipsa de cunoștințe a solicitanților, încercând 
să obțină bani de la aceștia. În plus, trebuie să le explicați că solicitarea azilului este o acțiune aflată 
integral la discreția solicitanților.

• Etape practice în timpul înregistrării. Solicitanții trebuie informați cu privire la toate activitățile pe 
care trebuie să le întreprindă în timpul etapei de înregistrare. Aici intră culegerea datelor, interviul 
de înregistrare, prelevarea amprentelor și eventuala prelevare a altor date biometrice, precum o 
fotografie a chipului și o semnătură.

• Procedura de stabilire a țării UE+ responsabile pentru examinarea cererii de protecție 
internațională. Trebuie să informați solicitanții că se va evalua dacă o altă țară UE+ este 
responsabilă pentru examinarea cererii de protecție internațională. În acest scop, este important 
ca solicitanții să ofere informații coerente, detaliate și verificabile privind membrii familiei lor 
aflați pe teritoriul țărilor UE+, privind eventuale vize sau permise de ședere care le-au fost emise 
de o țară UE+, privind intrarea, șederea sau tranzitul printr-o altă țară UE+ sau privind o eventuală 
solicitare anterioară de protecție internațională depusă într-o țară UE+. Broșura intitulată Am 
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solicitat azil în UE – ce țară îmi va examina cererea? (12), care este comună tuturor statelor 
membre, trebuie oferită solicitanților într-o limbă pe care o înțeleg sau pe care ar trebui să o 
înțeleagă potrivit așteptărilor rezonabile.

• Document de confirmare a statutului solicitantului� Trebuie să îi informați pe solicitanți cu privire 
la normele aplicabile documentului emis în urma înregistrării, inclusiv cu privire la perioada de 
valabilitate și la procedurile de reînnoire a documentelor expirate sau pierdute.

• Cum și unde trebuie depusă cererea dacă înregistrarea și depunerea se efectuează separat. 
Trebuie să le furnizați solicitanților informații scrise privind locul și modul de depunere a cererilor, 
precum și consecințele nedepunerii unei cereri. Atunci când este nevoie, informațiile scrise sunt 
completate cu explicații verbale, pentru a vă asigura că solicitanții înțeleg.

• Atunci când este vorba de copii, dreptul copilului de a formula o cerere de protecție 
internațională. Trebuie să informați solicitanții, acolo unde este cazul, că un copil are dreptul să 
formuleze o cerere fie în nume propriu, dacă are capacitatea juridică de a participa la proceduri 
conform dreptului național, fie prin părinții săi, prin alți membri ai familiei, printr-un adult 
responsabil pentru el sau printr-un reprezentant.

• Informații furnizate adultului aflat în întreținere, dacă este cazul. Atunci când s-a formulat o 
cerere în numele unui adult aflat în întreținere care are capacitate juridică, trebuie să informați 
adultul respectiv, în privat, cu privire la consecințele depunerii cererii în numele său și cu privire 
la dreptul său de a formula o cerere separată înainte de depunerea cererii sau înainte de interviul 
personal. De asemenea, trebuie să cereți acordul scris al adultului aflat în întreținere pentru 
depunerea unei cereri formulate în numele său dacă acesta nu dorește să formuleze el însuși o 
cerere.

(ii)   Informații privind drepturile și obligațiile solicitanților în timpul 
procedurii

În timpul etapei de înregistrare, trebuie să informați solicitanții cu privire la drepturile și obligațiile 
generate de formularea și depunerea unei cereri de protecție internațională.

Obligații
• Obligația de a coopera cu autoritățile [articolul 13 alineatul (1) din DPA]. Aceasta include, în 

primul rând, obligația de a transmite elementele necesare pentru a justifica cererea de protecție 
internațională, fie cât mai curând posibil, fie, cel târziu, în timpul interviului personal, în funcție 
de practicile naționale. Aceasta poate include și obligația de a răspunde solicitărilor de informații, 
astfel cum se prevede în legislația națională.

• Obligația de a se prezenta personal în fața autorităților, fie fără întârziere, fie la un anumit moment 
[articolul 13 alineatul (2) litera (a) din DPA].

• Obligația de a preda documente aflate în posesia solicitantului care sunt relevante pentru 
examinarea cererii, precum pașaportul [articolul 13 alineatul (2) litera (b) din DPA].

(12) Anexa X partea A din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 118/2014 al Comisiei 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, JO L 39, 8.2.2014, p. 1-43.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0118
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• Obligația de a respecta termenele pentru transmiterea elementelor justificative, astfel cum sunt 
prevăzute în legislația națională [articolul 4 alineatul (1) din DCPI].

• Obligația de a comunica autorităților adresa de reședință a solicitantului și orice modificări ale 
acesteia [articolul 13 alineatul (2) litera (c) din DPA]. În funcție de legislația națională și de situația 
solicitantului, poate exista obligația de a comunica autorităților competente schimbarea adresei de 
reședință sau a datelor de contact. Solicitantului i se pot impune și alte obligații, precum obligația 
de a contacta autoritățile la intervale regulate sau de a locui într-un loc stabilit de autorități.

• Obligația prelevării amprentelor cât mai curând posibil și a transmiterii acestora în Baza de date 
europeană privind amprentele digitale ale solicitanților de azil (Eurodac) în termen de 72 de ore 
de la depunerea cererii de protecție internațională pentru solicitanții cu vârsta de cel puțin 14 ani 
[articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul Eurodac (13)].

Drepturi
• Dreptul de a rămâne în statul membru cât timp se examinează cererea (articolul 9 din DPA).

• Dreptul la condiții materiale de primire care asigură un nivel de trai adecvat (14) (articolul 17 din 
DCP). De asemenea, solicitanții au dreptul să fie informați cu privire la garanțiile procedurale la 
care au dreptul.

• Accesul la un interpret [articolul 12 alineatul (1) litera (b) din DPA]. Solicitanții sunt informați cu 
privire la dreptul lor de a beneficia gratuit de serviciile unui interpret, pentru a-și prezenta cauza 
autorității oricând este necesar și pentru a asigura desfășurarea procedurii într-o limbă pe care 
solicitantul ar trebui să o înțeleagă potrivit așteptărilor rezonabile.

• Dreptul la asistență juridică și reprezentare în procedura de azil (articolul 22 din DPA). Solicitanții 
sunt informați cu privire la posibilitatea de acces la asistență și reprezentare juridică. Aceste 
informații includ condițiile în care se furnizează asistența și reprezentarea juridică, etapele care 
trebuie urmate pentru a formula o cerere și normele pentru prelucrarea cererilor.

• Dreptul de a comunica cu UNHCR și cu alte organizații care oferă consiliere juridică sau de altă 
natură solicitanților de protecție internațională [articolul 12 alineatul (1) litera (c) din DPA].

• Dreptul la sprijin adecvat în cazul unor nevoi procedurale speciale care decurg din capacitatea 
solicitantului de a beneficia de drepturile sale și de a-și îndeplini obligațiile datorate unor 
circumstanțe individuale (articolul 24 din DPA).

• Dreptul la sprijin adecvat în cazul unor nevoi speciale de primire care decurg din situația specifică a 
persoanelor vulnerabile (articolul 21 din DCP).

• Garanții în perioada de plasare în detenție [articolul 9 alineatul (4) din DCP]. Un solicitant plasat în 
detenție este informat în scris cu privire la motivele detenției și cu privire la procedurile prevăzute 

(13) 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), JO L 180, 29.6.2013, p. 1-30.

(14) Pentru mai multe informații despre condițiile de primire, vă rugăm să consultați Ghidul EASO privind condițiile de primire: 
standarde operaționale și indicatori operaționali din septembrie 2016.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0603
https://euaa.europa.eu/ro/publications/ghid-privind-conditiile-de-primire-standarde-si-indicatori
https://easo.europa.eu/guidance-reception
https://easo.europa.eu/guidance-reception
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în dreptul național pentru contestarea ordinului de plasare în detenție. De asemenea, solicitantul 
este informat cu privire la posibilitatea de a solicita asistență și reprezentare juridică gratuită.

(iii)   Informații privind posibilele consecințe ale nerespectării obligațiilor și 
ale necooperării cu autoritățile

Întrucât nerespectarea obligațiilor poate afecta procedura de examinare și condițiile de primire, 
este important ca solicitantul să fie informat cu privire la potențialele rezultate ale necooperării cu 
autoritățile, în special în ceea ce privește următoarele aspecte.

• Procedura de examinare poate fi întreruptă (articolul 28 din DPA). Trebuie să îi informați pe 
solicitanți că, dacă nu răspund solicitărilor de a furniza informații esențiale pentru cerere, nu se 
prezintă la interviul personal sau se sustrag în alt mod de la procedura de azil, procedurile de 
examinare pot fi întrerupte.

• Evaluarea elementelor relevante din cererea de azil poate fi afectată de netransmiterea de către 
solicitant a elementelor necesare pentru justificarea cererii de protecție internațională [articolul 
4 alineatul (1) din DCPI]. Trebuie să îi informați pe solicitanți că este de datoria lor să justifice 
cererea de protecție internațională. Este posibil ca declarațiile solicitanților să nu trebuiască să 
fie susținute prin probe documentare sau de altă natură dacă au depus eforturi autentice pentru 
justificarea cererii și pentru transmiterea tuturor elementelor relevante pe care le au la dispoziție, 
în cooperare cu autoritatea responsabilă cu examinarea cererii de azil.

• Procedura de azil poate fi accelerată, în conformitate cu legislația națională, atunci când sunt 
prezentate informații sau documente false privind identitatea sau cetățenia solicitanților sau 
atunci când sunt ascunse informații sau documente referitoare la identitatea sau la cetățenia 
acestora cu scopul de a induce în eroare autoritățile [articolul 31 alineatul (8) litera (c) din DPA]. 
Dacă solicitanții refuză să li se ia amprentele, aceasta poate duce, de asemenea, în funcție de 
legislația națională, la accelerarea procedurii de azil [articolul 31 alineatul (8) litera (i) din DPA].

• Solicitanții pot fi plasați în detenție pentru a li se stabili identitatea sau cetățenia sau pentru a se 
determina elemente relevante pentru cererea lor care nu ar putea fi obținute în absența detenției, 
în special atunci când există riscul de sustragere [articolul 8 alineatul (3) literele (a) și (b) din DCP].

• Condițiile materiale de primire pot fi reduse sau, în situații excepționale, retrase dacă solicitantul 
părăsește locul de reședință sau nu respectă obligațiile de raportare ori cererile de furnizare de 
informații sau nu se prezintă la interviul personal [articolul 20 alineatul (1) literele (a) și (b) din DCP].

(iv)   Informații privind termenul aplicabil pentru procedura de examinare

Solicitantul trebuie informat cu privire la termenul pentru procedura de examinare. În temeiul 
articolului 31 din DPA, examinarea va fi finalizată cât mai curând posibil, în termen de 6 luni de la 
depunerea cererii. Termenul poate fi prelungit în anumite circumstanțe (de exemplu, atunci când se 
formulează simultan un număr mare de cereri sau pentru o situație deosebit de complexă), dar, în 
această situație, solicitantul va fi informat cu privire la întârziere.
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(v)   Mijloacele pe care le au la dispoziție solicitanții pentru a-și îndeplini 
obligația de a prezenta elementele justificative aferente cererilor lor de 
protecție internațională

Solicitanții trebuie informați că va fi organizat un interviu personal în care pot prezenta elementele 
necesare pentru justificarea cererii (să precizeze de ce au fugit din țara de origine și de ce nu se pot 
întoarce).

De asemenea, solicitantul poate furniza documente și probe de altă natură pentru justificarea cererii. 
Astfel, solicitantul primește informații privind modalitățile de trimitere a acestor probe și privind 
momentul când se pot furniza probele potrivit practicii naționale. Dacă, potrivit legislației naționale, 
solicitantul trebuie să trimită toate probele cât mai curând posibil după formularea cererii, aceste 
informații trebuie furnizate solicitantului la începutul procesului.

Consecințele unei retrageri explicite sau implicite a cererii

Solicitanții trebuie informați că, dacă își retrag cererea de protecție internațională, procedura de 
examinare se va încheia (articolul 27 din DPA privind retragerea explicită a cererii). Încheierea procedurii 
pune capăt, de asemenea, accesului la drepturile oferite solicitanților de azil, inclusiv la dreptul de a 
rămâne în statul membru, cu excepția cazului în care există alte motive pentru a rămâne în țară.

De asemenea, trebuie să informați solicitanții că, dacă oferă autorităților motive solide să considere că și-
au abandonat cererea, procedura de examinare poate fi sistată sau cererea poate fi respinsă (articolul 28 
din DPA privind retragerea implicită a cererii). Printre motivele rezonabile pentru a considera că se 
întâmplă acest lucru se numără următoarele: solicitanții nu au răspuns la cererile de a furniza informații 
esențiale pentru cerere, nu se prezintă la interviul personal sau se sustrag ori părăsesc locul unde locuiesc 
sau unde sunt ținuți, fără autorizație și fără a contacta autoritățile. În funcție de legislația națională, 
procedura de examinare poate fi redeschisă într-un anumit termen, dacă solicitantul contactează din nou 
autoritățile.

D.  Cum trebuie furnizate informațiile?
Informațiile trebuie furnizate atât individual, cât și punând la dispoziție informațiile generale în locuri 
unde pot fi accesate cu ușurință de solicitanți și de alte părți interesate.

Furnizarea individuală a informațiilor către solicitanți

Informațiile trebuie furnizate în scris, într-o manieră clară și fără termeni tehnici. Materialele standard de 
informare (de exemplu, broșurile) trebuie puse la dispoziție în mai multe limbi relevante.

Informațiile scrise trebuie completate cu explicații verbale. Acest lucru este deosebit de important 
având în vedere diferitele grade de alfabetizare ale solicitanților și vă permite să adaptați informațiile la 
circumstanțele specifice ale solicitantului.

Informațiile trebuie furnizate într-o limbă pe care solicitantul o înțelege sau se presupune, în mod 
rezonabil, că o înțelege, care poate fi altă limbă decât limba sa maternă.
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Informațiile sunt adaptate la vârsta/nivelul de înțelegere al solicitantului, ținând cont de nevoile speciale 
și de circumstanțele individuale ale acestuia.

Este important să vă asigurați că solicitantul înțelege toate informațiile furnizate. În caz de îndoieli, vă 
recomandăm să le cereți solicitanților să repete sau să sintetizeze, cu propriile cuvinte, informațiile pe 
care le-au primit.

O bună practică este să le oferiți solicitanților diferite mijloace prin care să verifice starea cererii lor de 
protecție internațională, inclusiv platforme online.

Diseminarea informațiilor

Informațiile privind procedurile standard de înregistrare trebuie să fie disponibile în permanență, ținând 
cont de limbile principale și de nivelurile diferite de alfabetizare și de educație ale solicitanților.

Printre metodele de diseminare se pot număra: diferite tipuri de mijloace de informare, precum afișe cu 
ilustrații, pliante informative, videoclipuri, aplicații pentru dispozitive mobile și site-uri dedicate.

Site-urile și aplicațiile pentru dispozitive mobile oferă avantajul că informațiile devin mai accesibile pentru 
solicitanți, aceștia putându-le accesa direct de pe telefon, dar și faptul că informațiile pot fi actualizate 
direct în format digital.

E.  Cine furnizează informațiile?
Responsabilitatea de a asigura că furnizarea informațiilor este garantată și coordonată le aparține 
autorităților (articolul 12 din DPA). Este important să înțelegeți că nu sunteți singura persoană care îi 
furnizează informații solicitantului, întrucât există și alte autorități și organizații care lucrează în domeniul 
azilului și care pot furniza informații în parteneriat cu dumneavoastră. În funcție de măsurile adoptate la 
nivel național, informațiile pot fi furnizate de autoritățile responsabile pentru înregistrare și depunere, 
de autoritatea responsabilă cu examinarea cererii de azil, de autoritățile de primire, de consilierii juridici 
și de organizațiile societății civile. În unele țări, organizațiile societății civile au un parteneriat oficial cu 
autoritățile pentru furnizarea de informații. În acest context, este nevoie de coordonare pentru a garanta 
că informațiile furnizate solicitantului sunt coerente.

F.  Răspunsuri la întrebările solicitanților
După furnizarea de informații, solicitanților trebuie să li se permită să adreseze întrebări privind 
înregistrarea și, în general, privind protecția internațională și procedura de azil.

Acest aspect este deosebit de important, întrucât le permite solicitanților să își clarifice eventualele dubii 
și oferă șansa de a elimina eventualele zvonuri sau informații false pe care le-ar fi putut auzi sau primi 
solicitantul. Atunci când oferiți răspunsuri, este important să transmiteți doar informații de care sunteți 
siguri și să îi recomandați solicitantului să contacteze alți colegi și/sau autorități pentru întrebările la care 
nu puteți răspunde cu certitudine.
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Aspecte de reținut

• Dreptul la informare este unul dintre principalele drepturi garantate solicitanților de protecție 
internațională, esențial pentru a asigura o procedură de azil echitabilă și eficace. 

• Informațiile trebuie transmise solicitanților în timp util pentru ca aceștia să-și poată exercita 
drepturile și să-și poată îndeplini obligațiile, ceea ce se poate realiza atât prin comunicare 
individuală, cât și prin materiale standard de informare care să fie disponibile solicitanților în 
orice moment.

• Sunt furnizate cel puțin informații despre ceea ce înseamnă protecția internațională, procedura 
care trebuie urmată la înregistrare și în timpul procedurii de examinare, drepturile și obligațiile 
solicitanților și termenul pentru procedura de examinare.

• Informațiile trebuie adaptate la vârsta și/sau nivelul de înțelegere al solicitantului, ținând cont 
de circumstanțele individuale ale acestuia.

• Informațiile trebuie puse la dispoziția solicitanților prin diferite canale, în diferite formate și în 
diferite limbi. 



Ghid practic privind înregistrarea | Depunerea cererilor de protecție internațională

27

IV� Culegerea datelor de înregistrare

A� Rolul responsabilului cu înregistrarea
Rolul dumneavoastră este să culegeți și să înregistrați date precise și fiabile. Acest rol esențial include 
obligația de a sprijini solicitantul în clarificarea discrepanțelor sau afirmațiilor neclare. Trebuie să fiți 
proactiv și să sprijiniți solicitanții, pentru ca aceștia să furnizeze date clare, complete și corecte. Totuși, 
responsabilitățile nu includ evaluarea credibilității datelor furnizate de solicitant. Evaluarea credibilității 
este efectuată de autoritatea sau unitatea competentă într-o fază ulterioară, în general în etapa de 
examinare. Unele autorități naționale au instituit unități specializate pentru verificarea credibilității sau 
fiabilității anumitor date, precum evaluările vârstei sau verificarea documentelor de identitate.

Chiar și atunci când datele furnizate de solicitant par foarte improbabile, trebuie totuși să le înregistrați 
așa cum sunt prezentate. Totuși, aveți responsabilitatea de a semnala astfel de observații într-o 
manieră factuală și obiectivă și/sau de a transmite preocuparea dumneavoastră unității sau autorității 
competente. De exemplu, dacă solicitantul are aspect de adult, dar susține că este un copil neînsoțit, mai 
întâi trebuie să verificați dacă solicitantul este nesigur sau nu înțelege ce informații i se cer în legătură cu 
vârsta sa. Dacă solicitantul susține în continuare că nu este adult, trebuie consemnată vârsta declarată 
de solicitant. Totuși, trebuie să semnalați acest dubiu și/sau să transmiteți cazul unității responsabile 
pentru minorii neînsoțiți. Când semnalați eventuale dubii, trebuie să procedați într-o manieră neutră și 
obiectivă, notând ceea ce ați observat. De exemplu, în loc să spuneți că solicitantul vi se pare „adult” sau 
matur, descrieți observațiile pe baza cărora v-ați format această impresie, precum faptul că răspunsurile 
solicitantului la întrebările care i-au fost adresate în timpul interviului de înregistrare au fost nuanțate și 
axate pe esența fiecărei întrebări. În funcție de măsurile adoptate la nivel național, unitatea responsabilă 
pentru copiii neînsoțiți sau responsabilii de caz (specializați) au misiunea de a evalua credibilitatea vârstei 
declarate de solicitant.

Aceleași recomandări se aplică și în cazul în care un solicitant prezintă documente care par frauduloase. 
Aceste documente trebuie înregistrate și trebuie adresate întrebări legate de documente astfel cum se 
prevede în procedura națională de înregistrare, de exemplu întrebând când și cum a obținut solicitantul 
documentele. De asemenea, trebuie să vă semnalați observațiile pe document și, eventual, să transmiteți 
documentele autorității sau unității responsabile cu examinarea autenticității documentelor.

Exactitatea și eficiența sunt esențiale în procedura de înregistrare. Datele culese trebuie să fie corecte și 
fiabile, astfel încât responsabilul de caz care efectuează interviul personal să poată lucra pe baza datelor 
cu caracter personal culese în etapa de înregistrare și să nu fie nevoit să adreseze din nou aceleași 
întrebări. De asemenea, este important ca datele de înregistrare să fie corecte și fiabile pentru ca cererea 
să fie direcționată, încă de la început, către procesul corect de examinare (procedura Dublin, proceduri 
accelerate și prioritizate, sesizarea pentru vulnerabilitate etc.). Accelerarea procedurii de înregistrare 
se poate dovedi contraproductivă într-o fază ulterioară. A asigura exactitatea datelor înseamnă să aveți 
grijă să verificați scrierea corectă a numelor, să notați ce spune solicitantul, nu ceea ce credeți că a vrut 
să spună solicitantul, să notați datele în calendarul folosit de solicitant lângă data transpusă în calendarul 
gregorian (occidental) și să verificați integritatea informațiilor și înțelegerea corectă a afirmațiilor 
solicitantului.
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Procesul de înregistrare se poate realiza în mod eficient prin informarea solicitanților, în prealabil, cu 
privire la ceea ce trebuie și nu trebuie să facă în timpul înregistrării, și printr-un proces bine structurat de 
culegere a datelor.

B.  Scopul colectării datelor
Datele culese la înregistrare servesc unor scopuri multiple. În funcție de măsurile adoptate la nivel 
național, datele culese pot fi folosite în următoarele scopuri:

• pentru a stabili sau a verifica identitatea și cetățenia solicitantului, înregistrând informații cu 
caracter personal, date biometrice și informații legate de documentele de identitate;

• pentru a ajuta autoritatea pentru azil să se pregătească pentru interviul personal – pentru a fi 
cât mai bine pregătit pentru interviul personal, este esențial să dispuneți de date cu caracter 
personal fiabile și să furnizați o prezentare generală corectă a profilului, a trecutului și a legăturilor 
de familie ale solicitantului, ceea ce va permite, de asemenea, alocarea cazului la cel mai adecvat 
responsabil de caz, întrucât unii responsabili pot fi instruiți sau specializați în mod explicit în 
examinarea anumitor tipuri de cereri;

• pentru a informa autoritatea pentru azil cu privire la tipul cererii de azil, ceea ce permite 
direcționarea cererii către procedura corespunzătoare la începutul procesului de azil, respectiv 
către procedura ordinară, prioritizată, accelerată sau de admisibilitate;

• pentru a identifica în timp util potențialele cazuri Dublin, ceea ce permite transmiterea rapidă a 
acestora la unitatea Dublin pentru a stabili țara responsabilă pentru examinarea cererii;

• pentru a identifica solicitanții care au nevoie de garanții procedurale speciale și a-i îndruma 
către unități și/sau organizații specializate, după caz – când sunt identificate nevoi de garanții 
procedurale speciale, responsabilul cu înregistrarea trebuie să țină cont de ele în modalitatea de 
desfășurare a procesului de înregistrare;

• pentru a identifica, în funcție de măsurile naționale, solicitanții cu nevoi speciale de primire, ceea 
ce va facilita direcționarea lor către o evaluare care să stabilească sprijinul specific de care poate 
avea nevoie solicitantul în ceea ce privește primirea.

C� Interviul de înregistrare
Se organizează un interviu de înregistrare pentru a culege date fiabile de la solicitant la începutul 
procedurii. Întrucât este posibil să fiți prima persoană întâlnită de solicitant care reprezintă procedura de 
azil, este important să abordați interviul cu o atitudine neutră pentru a îmbunătăți cooperarea, să stabiliți 
o atmosferă de înțelegere și să furnizați informații corecte.

La începutul interviului, trebuie să îi explicați solicitantului scopul și contextul interviului. Se recomandă 
ca solicitantului să i se furnizeze informații privind procedura de azil înainte de interviu. Aceste informații 
pot fi completate cu explicații verbale clare și netehnice, la începutul interviului. Întotdeauna trebuie 
să verificați dacă solicitanții au înțeles informațiile furnizate și să le permiteți să adreseze întrebări 
suplimentare privind procedura de azil. Dacă este nevoie de interpretariat, trebuie să vă asigurați că 
interpretul și solicitantul se înțeleg reciproc. Rețineți că trebuie să îl încurajați pe solicitant să spună dacă 
nu înțelege o întrebare pe care ați adresat-o sau dacă nu știe răspunsul.
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Întrucât interviul de înregistrare stă la baza interviului personal, este important să culegeți date fiabile, 
astfel încât să nu trebuiască să repetați aceleași întrebări la începutul interviului personal. Nu uitați 
să notați ce spune solicitantul, chiar dacă afirmațiile sale pot părea incoerente sau improbabile, cereți 
clarificări dacă ceva ce spune solicitantul vi se pare neclar, asigurați-vă că întrebările sunt cât mai simple, 
oferiți-i solicitantului posibilitatea de a comenta asupra raportului privind interviul și asigurați-vă că 
toți interpreții își înțeleg responsabilitățile și rolul în timpul interviului. De asemenea, puteți înregistra 
declarația verbală a solicitantului, cu condiția ca solicitantul să fi fost informat în acest sens înainte 
de desfășurarea interviului [articolul 13 alineatul (2) litera (f) din DPA]. Comunicarea regulată între 
autoritățile de înregistrare și cele responsabile cu examinarea cererii de azil reprezintă o bună practică, 
permițând schimbul de feedback privind modul în care procesul de înregistrare poate sta la baza 
interviului personal.

Toate țările UE+ colectează date cu caracter personal de bază de la solicitanți în timpul etapei de 
înregistrare. Aceste date de bază includ numele solicitanților, data și locul nașterii, cetățenia, informații 
despre documentele de identificare, sexul, starea civilă și informații de contact, precum și date privind 
originea etnică, religia, starea de sănătate, studiile și ocupația. De asemenea, se colectează de obicei 
date despre locul de origine al fiecărui solicitant, ruta de deplasare și mijloacele prin care a ajuns în țara 
UE+. De asemenea, în această etapă reprezintă o bună practică să se înregistreze toate țările în care 
solicitantul a locuit sau a stat înainte. De asemenea, în etapa de înregistrare se consemnează deseori date 
privind componența familiei și cererea de azil.

Volumul informațiilor culese în etapa de înregistrare și/sau de depunere poate varia semnificativ de 
la o țară UE+ la alta. În general, sistemele naționale care au introdus sisteme de direcționare și de triaj 
în procedura lor de azil colectează mai multe date la înregistrare decât țările care nu utilizează astfel 
de sisteme. Acest lucru se datorează faptului că respectivele date sunt necesare pentru a stabili spre 
ce procedură de primă instanță este direcționată o cerere, și anume procedura ordinară, prioritizată, 
accelerată, frontalieră, de admisibilitate sau Dublin. 

Bună practică

Odată ce culegerea datelor este încheiată și formularul de înregistrare/depunere este finalizat, 
datele sunt verificate de solicitant cu ajutorul unui interpret. Scopul este să se poată face eventuale 
corecturi sau adăugiri și să se poată clarifica eventualele discrepanțe.

Aceasta garantează fiabilitatea rezultatului procesului de înregistrare. Se vor evita astfel 
neînțelegerile și confuziile inutile în etapele ulterioare ale procedurii de azil, se va îmbunătăți 
eficacitatea pregătirii interviului personal și se va reduce nevoia de a se relua întrebările de 
înregistrare de bază în timpul interviului personal.

După confirmarea datelor furnizate, solicitantul trebuie să semneze formularul de înregistrare/depunere, 
care trebuie încărcat apoi în dosarul solicitantului și stocat în dosarul fizic, împreună cu documentele 
relevante depuse în timpul procedurii, în funcție de măsurile adoptate la nivel național.

Trebuie reținut că, în funcție de practica națională, este nevoie de un formular separat de înregistrare/
depunere pentru fiecare membru al familiei, inclusiv pentru copii, chiar și atunci când cererea este 
formulată colectiv de familie.



Ghid practic privind înregistrarea | Depunerea cererilor de protecție internațională

30

La finalul interviului, trebuie să furnizați informații privind următoarele etape și privind termenul posibil 
pentru procedura de examinare. De asemenea, trebuie să furnizați informații privind modul în care va 
fi contactat solicitantul pentru desfășurarea interviului personal și, dacă este posibil, privind momentul 
estimat al desfășurării interviului personal.

Bună practică

Sistemul de autoînregistrare dezvoltat de Direcția de Imigrări din Norvegia este o bună practică 
ce completează interviul de înregistrare și le permite solicitanților de protecție internațională să 
își preînregistreze datele cu caracter personal în baza de date națională, într-un mediu controlat. 
Instrumentul a fost dezvoltat cu scopul de a gestiona potențialele afluxuri semnificative de cereri de 
protecție internațională, ajutând autoritățile să înregistreze persoanele care sosesc în masă, fără a 
bloca resurse semnificative pentru interpretare și alte resurse umane. Aceasta contribuie la evitarea 
blocajelor tipice survenite în prima etapă a procedurii de azil.

Instrumentul se bazează pe un software care funcționează pe computere, tablete și, eventual, în 
viitor, pe telefoane mobile. Solicitanții urmează indicațiile de pe ecran care le explică drepturile și 
obligațiile pe care le au în ceea ce privește procesul de înregistrare; indicațiile sunt disponibile în 
16 limbi, care acoperă 90 % din limbile materne ale solicitanților care sosesc în Norvegia. În primul 
rând, solicitanții își completează datele cu caracter personal, ruta de deplasare și informațiile 
privind familia pe o tastatură virtuală, care este adaptată la limba folosită. De asemenea, solicitanții 
se fotografiază cu ajutorul software-ului. În final, solicitanții revizuiesc datele pe care le-au furnizat 
înainte de a transmite electronic formularul de înregistrare, după care este generat automat un 
număr unic de caz. După completarea formularului de autoînregistrare, solicitanții se identifică 
în continuare transmițându-și documentele de identitate și furnizând în persoană amprente 
autorităților.

Sistemul de autoînregistrare se poate folosi pentru crearea de profiluri astfel încât cererile să fie 
direcționate în mod eficace la începutul procesului de azil, direct către procedurile de examinare 
adecvate. Aceasta este o opțiune scalabilă, adică poate funcționa ca o măsură de contingență 
pentru a garanta că cererea de azil este depusă în termenele prevăzute de legislație, economisind 
totodată un volum semnificativ de resurse umane. Autoînregistrarea este considerată, de 
asemenea, o oportunitate de a obține o implicare mai activă a solicitanților în propriul proces de 
solicitare.

Anexa 1, „Rubricile de înregistrare”, oferă o prezentare extinsă a datelor care pot fi culese în timpul 
etapei de înregistrare și/sau de depunere.
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Instrumentul EASO aferent 

Ghidul practic al EASO: Interviul personal prevede o metodă de interviu structurat, care poate fi 
benefică și pentru interviurile de înregistrare într-o anumită măsură. Următoarele secțiuni sunt 
considerate deosebit de relevante pentru etapa de înregistrare.
• Secțiunea 2, „Deschiderea interviului”, conține metode de a deschide interviul într-o manieră 

care să creeze o atmosferă de încredere, să îl facă pe solicitant să se simtă bine-venit și să ofere 
informații. 

• Secțiunea 3, „Desfășurarea interviului”, conține metode de gestionare a situației de interviu 
și a propriei dumneavoastră atitudini, pentru a îmbunătăți cooperarea; de asemenea, aceasta 
furnizează îndrumări privind modalitatea de aplicare a diferitelor tipuri de întrebări din 
interviuri și de a valorifica oportunități pentru a clarifica eventualele inconsecvențe.

• Secțiunea 5, „Încheierea interviului”, propune modalități de încheiere a interviului, furnizarea 
de informații privind următoarele etape ale procedurii de examinare și oferirea posibilității 
pentru solicitant de a formula observații privind raportul asupra interviului.

Traducerile orientărilor sunt disponibile pe site-ul EASO.

Documentația aflată la dispoziția solicitanților

Trebuie să îi încurajați pe solicitanți să furnizeze autorităților toate documentele aflate în posesia lor, 
pentru ca acestea să le poată stabili sau verifica identitatea și cetățenia, să le poată stabili circumstanțele 
personale și istoricul și să justifice cererea de protecție internațională (15). Astfel de documente includ: 
documente de identitate și de călătorie (și anume o carte de identitate și/sau pașaport), documente 
de familie (de exemplu, un livret de familie, certificate de naștere, certificate de deces și/sau certificate 
de căsătorie), documente privind reședința și rutele de deplasare și orice documente care pot susține 
cererea de azil (de exemplu, un document care să justifice apartenența la o organizație politică sau la o 
organizație a societății civile sau un mandat de arestare).

Solicitanților li se cere să predea documentele originale, acestea constituind o dovadă a identității sau a 
istoricului lor și putând susține cererea de azil mai bine decât ar putea-o face niște copii. Dacă solicitantul 
nu are documentele originale, dar are copii la dispoziție, trebuie să verificați de ce nu sunt disponibile 
originalele și cum a reușit solicitantul să obțină copii.

Trebuie să consemnați ce documente nu au fost furnizate de solicitant, în special în ceea ce privește 
documentele de călătorie și de identitate. Trebuie să cereți explicații privind documentele lipsă și să 
verificați dacă solicitantul a deținut vreodată documente de identitate. Dacă solicitantul are documente 
de identitate, trebuie să aflați unde se află și dacă pot fi furnizate autorităților pentru azil. Dacă 
solicitantul nu are niciun fel de documente de identitate, trebuie să aflați de ce și cum a reușit solicitantul 
să călătorească în afara țării de origine și în țara dumneavoastră UE+ fără aceste documente.

(15) În conformitate cu articolul 13 alineatul (2) litera (b) din DPA, solicitantul are obligația de a preda documentele pe care le 
deține care sunt relevante pentru examinarea cererii, precum pașaportul. În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (2) din 
DCPI, statele membre pot institui obligativitatea ca solicitantul să transmită aceste documente cât mai curând posibil în cursul 
procedurii de azil.

https://euaa.europa.eu/ro/publications/ghid-practic-interviul-personal
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
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Trebuie să îl încurajați pe solicitant să obțină orice documente lipsă dacă acest lucru este fezabil în 
situația sa. Totuși, trebuie să precizați foarte clar că solicitanții nu trebuie să se expună pe ei înșiși sau alte 
persoane riscului prin încercarea de a obține documente, inclusiv prin contactarea autorităților din țara 
de origine, dacă aceasta ar presupune un risc.

Bună practică

Pentru a-i încuraja pe solicitanți să transmită documente de identitate, Agenția Suedeză pentru 
Migrație a introdus „sarcini de identificare” pentru solicitanții care nu reușesc să își demonstreze 
identitatea în timpul procesului de depunere. Sarcinile sunt specifice pentru fiecare solicitant și 
ele înseamnă că solicitantul trebuie să obțină documentație suplimentară, care să îi poată justifica 
sau clarifica identitatea sau țara de origine. Dacă nu îndeplinește sarcina, solicitantul poate pierde 
unele beneficii financiare. Sarcinile se aplică doar în contextul procedurii de azil și orice decizie de a 
reduce beneficiile financiare poate fi contestată în instanța administrativă.

Toate documentele trebuie înregistrate făcându-le copii și consemnând informațiile tehnice, inclusiv 
data transmiterii, titlul documentului, tipul documentului și dacă documentul este original sau copie. Alte 
elemente standard ale unui document care trebuie consemnate sunt data emiterii, autoritatea emitentă 
sau autorul și subiectul principal.

De asemenea, este o practică obișnuită ca solicitanții să prezinte documente scanate sau digitale care le-
au fost trimise prin e-mail. Documentele scanate și digitale trebuie analizate în același fel cu documentele 
prezentate în copie.

Dacă solicitantul dorește să prezinte numeroase documente, vă recomandăm să le parcurgeți împreună 
cu solicitantul, pentru a stabili împreună ce documente sunt relevante pentru procedura de azil. 
Principala întrebare pe care trebuie să i-o adresați solicitantului este ce intenționează să demonstreze 
printr-un anumit document pe care îl prezintă.

Pentru documentele relevante redactate într-o limbă străină, va fi necesară o traducere. Se recomandă 
să se obțină cel puțin traduceri ale celor mai importante documente, inclusiv ale documentelor de 
identitate și ale elementelor celor mai importante ale documentelor, ținând cont de ceea ce dorește 
solicitantul să demonstreze cu aceste documente. În general, este în interesul autorității responsabile 
cu examinarea cererii de azil ca documentele să fie traduse într-o măsură cât mai mare, întrucât orice 
element al documentului se poate dovedi relevant pentru a verifica consecvența și justificarea cererii.

În general, este o bună practică să se asigure că documentele (documentele esențiale și/sau părți 
esențiale din documente) sunt traduse de autoritatea responsabilă cu examinarea cererii de azil înainte 
de interviul personal. Aceasta îi va permite responsabilului de caz să pregătească mai bine interviul și să 
pregătească întrebările care îi vor fi adresate solicitantului cu privire la eventualele inconsecvențe dintre 
declarații și documente în timpul interviului.

Pentru mai multe informații privind modul în care se poate verifica autenticitatea unui document 
și privind modul în care acest aspect se poate asocia procesului de înregistrare, vezi explicațiile 
suplimentare din capitolul VIII secțiunea C, „Verificarea documentelor”. 
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D� Datele biometrice
Datele biometrice culese în etapa de înregistrare/depunere cuprind fotografii și amprente digitale. În 
funcție de măsurile adoptate la nivel național, se pot culege tipuri suplimentare de date biometrice, 
precum scanarea irisului sau înregistrarea vocii. Deseori, vocea solicitantului este înregistrată pentru a se 
stabili dialectul și/sau regiunea de socializare și nu neapărat pentru a identifica solicitantul. 

Având în vedere natura tehnică a procesului de prelevare și de înregistrare a amprentelor, în cele mai 
multe țări UE+ această operațiune este efectuată de unități sau autorități specializate.

Amprentele sunt folosite în contextul sistemului Eurodac. Amprentele sunt adăugate în sistemul bazei 
de date centrale Eurodac pentru a stabili dacă solicitantul a mai cerut azil înainte sau a fost reținut în altă 
țară UE+ pentru trecerea neregulamentară a unei frontiere externe.

Pentru mai multe informații privind culegerea amprentelor și sistemul Eurodac, vezi capitolul VIII 
secțiunea A, „Eurodac”. 

De asemenea, amprentele pot fi comparate în baza de date a Sistemului de informații privind vizele 
(VIS). VIS este un sistem pentru decizii referitoare la cererile de vize pe termen scurt pentru vizitarea sau 
tranzitarea spațiului Schengen. Sistemul include informații privind cererile de viză pe termen scurt pentru 
țările Schengen. Autoritățile naționale pentru azil pot consulta baza de date pentru a stabili țara UE+ 
responsabilă pentru examinarea unei cereri.

Pentru mai multe informații privind culegerea amprentelor și VIS, vezi capitolul VIII secțiunea B, „Sistemul 
de informații privind vizele”. 

Bună practică

Pentru a preveni fraudele, dar și pentru a vă asigura că fotografia chipului solicitantului este 
recentă și de bună calitate, fotografia poate fi făcută de autoritatea de înregistrare în loc să îi cereți 
solicitantului să predea o fotografie.

Întrucât orice sistem biometric are punctele sale slabe, o strategie corectă poate fi utilizarea unei 
abordări multi-model, bazată pe culegerea a diferite date biometrice.

E� Înregistrarea datelor personale
Deși este extrem de important ca informațiile culese în timpul înregistrării să fie corecte și fiabile, în 
contextul procedurii de azil există o serie de obstacole care pot face ca datele culese să fie incomplete 
sau inexacte. Acestea ar putea fi barierele lingvistice, normele culturale și/sau vârsta solicitantului.

Rolul dumneavoastră va fi să îl sprijiniți pe solicitant să își clarifice afirmațiile și să vă asigurați că datele 
furnizate sunt complete și exacte.

Această secțiune oferă îndrumări, exemple de bună practică și sfaturi privind problemele practice cu 
care v-ați putea confrunta atunci când culegeți și înregistrați informații de la solicitant. Pe lângă aceste 
sfaturi generale, este recomandat, de asemenea, ca autoritățile să furnizeze orientări naționale pentru a 
asigura consecvența în înregistrarea informațiilor cu caracter personal, care să ia în considerare practicile 
specifice din țara de origine.
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Numele solicitantului

Dacă solicitantul prezintă un pașaport sau un document de identitate similar, consemnați numele 
solicitantului astfel cum apare în document. În absența unui pașaport și în funcție de țara de origine, alte 
surse pentru structura și pentru modul de scriere a numelui solicitantului pot fi documentele naționale 
de identitate și certificatele de naștere. Dacă solicitantul nu are documente de identitate, consemnați 
numele astfel cum îl prezintă solicitantul.

Se recomandă ca administrațiile naționale să furnizeze îndrumări specifice țării de origine privind 
modalitatea de înregistrare a numelui solicitantului, pentru a asigura consecvența structurii și a scrierii 
numelui. Îndrumările pot indica, în funcție de țara de origine, o ierarhie a diferitelor tipuri de documente 
de identitate. Structura și scrierea numelor pot varia de la o țară de origine la alta. În unele țări din 
Asia Centrală, din Orientul Mijlociu și din unele zone ale Africii, numele sunt formate de obicei dintr-un 
prenume dat la naștere și dintr-un nume de familie compus, mai întâi, din numele tatălui și, apoi, din 
numele bunicului. În cazul numelor formate din mai multe părți, instrucțiunile pot indica ce parte trebuie 
considerată prenume și ce parte este considerată nume de familie în formularul de înregistrare.

Solicitantul are mai multe nume
Solicitanții pot avea mai multe nume, din diferite motive. În unele țări, numele consemnat în pașaport 
sau în alt document de identitate poate fi altul decât numele tradițional. De exemplu, numele tatălui și 
al bunicului se folosesc în mod tradițional ca nume de familie, însă în pașaport la numele de familie este 
trecută denumirea tribului. Astfel, solicitantul poate avea două nume: unul folosit în activitatea de zi cu zi 
și altul în scopuri oficiale.

Solicitanții pot fi identificați sub nume diferite în bazele de date oficiale și în registre sau ei înșiși pot 
furniza alte nume sub care sunt cunoscuți în țara de origine. Solicitantul ar fi putut folosi intenționat un 
nume fals sau ar fi putut folosi în mod ilegal identitatea altcuiva. În aceste cazuri, numele suplimentare 
trebuie înregistrate ca pseudonime.

În aceeași idee, variațiile de nume, mai exact modul de scriere, transpunere sau înregistrare a acestora 
în diferitele documente de identitate trebuie înregistrate ca pseudonime, pentru a putea găsi ulterior 
persoana în baza de date atunci când este disponibil doar unul dintre documentele de identitate. De 
asemenea, trebuie ascultată declarația solicitantului privind motivele potențiale ale acestor discrepanțe, 
după care explicațiile furnizate de solicitant trebuie consemnate în formularul de înregistrare și 
eventualele inconsecvențe trebuie semnalate autorității responsabile cu examinarea cererii de azil.

Transliterarea: numele solicitantului este scris în alt alfabet decât cel latin
Transliterarea este procesul scrierii unui nume în alt alfabet decât cel în care este scris inițial. 
Transliterarea se folosește atunci când numele unui solicitant este scris într-un alfabet precum cel arab, 
chirilic sau amharic. Întrucât nu există modalități standardizate de transliterare a cuvintelor în alfabetul 
latin pentru toate limbile, unele litere, caractere sau simboluri fonetice pot lua forme diferite, în funcție 
de limba folosită la transliterarea unui cuvânt. De exemplu, simbolul fonetic /u/ ar fi transliterat „ou” în 
franceză, „oo” în engleză și „u” în germană.

Un exemplu util de reglementare a transliterării poate consta în următoarele etape.

1. Consemnați numele transliterat așa cum apare în pașaportul solicitantului.



Ghid practic privind înregistrarea | Depunerea cererilor de protecție internațională

35

2. Dacă solicitantul nu are pașaport, consemnați numele transliterat așa cum apare în alte documente 
oficiale.

3. Dacă solicitantul nu are niciun document oficial care să îi precizeze numele în alfabetul latin, consultați 
îndrumările naționale existente privind transliterarea.

4. În absența unor îndrumări oficiale privind transliterarea și doar dacă solicitantul deține competențe 
suficiente în comunicarea scrisă într-o limbă care folosește alfabetul latin, invitați solicitantul să 
furnizeze o transliterare a numelui său.

5. Dacă solicitantul nu poate furniza o transliterare a numelui său, folosiți serviciile unui interpret. 
În orice caz, păstrați o evidență a felului în care este scris numele în limba de origine, ca punct de 
referință.

Bună practică
Biroul Federal pentru Migrație și Refugiați din Germania folosește un instrument de traducere 
pentru transliterarea cu litere latine a numelor scrise în alfabete arabe. Solicitanții folosesc o 
tastatură arabă pentru a-și introduce numele în instrument, iar sistemul transliterează numele 
în litere latine. Instrumentul se folosește în etapele incipiente ale procedurii de azil, inclusiv în 
timpul înregistrării unei cereri de protecție internațională, atunci când numele solicitantului 
este înregistrat în dosarul de caz individual. De asemenea, instrumentul include caracteristici 
suplimentare care sprijină examinarea originii solicitantului.

Data și locul nașterii solicitantului

Pentru a asigura consecvența în înregistrarea datelor privind locul nașterii, se recomandă să se 
înregistreze în mod sistematic locul la același nivel (sat, municipiu, district etc.) și, în plus, să se identifice 
provincia, regiunea sau guvernoratul căruia îi aparține locul nașterii. Se poate introduce o grafie 
consecventă a locurilor, furnizând liste specifice pentru țara de origine care cuprind regiunile, provinciile, 
guvernoratele și/sau locurile principale.

Solicitantul nu își cunoaște data nașterii
Dacă un solicitant afirmă că nu își cunoaște data nașterii, trebuie să analizați ce știe solicitantul despre 
data nașterii sale, inclusiv anul, momentul din an și/sau luna când s-a născut.

În cazul copiilor sau al solicitanților care urmează să devină majori, este important ca, la înregistrarea unei 
date complete a nașterii, să se folosească întotdeauna ultima dată posibilă a perioadei în care se poate 
estima în mod rezonabil că s-a născut solicitantul. De exemplu, dacă solicitantul își cunoaște luna nașterii, 
ultima zi a acelei luni este marcată drept ziua estimată a nașterii. Dacă solicitantul cunoaște anotimpul 
sau momentul din an când s-a născut, se va consemna ultima zi a acelui trimestru din an. Dacă solicitantul 
știe doar anul în care s-a născut, se va consemna ultima zi a respectivului an. Este aleasă ultima zi posibilă 
a perioadei pentru ca un copil să nu fie tratat ca adult atâta timp cât ar putea să fie încă copil.

În unele țări UE+, când nu se cunoaște data exactă a nașterii, se stabilește o dată estimată a nașterii 
care include ziua și luna, fiindcă aceasta ajută la desfășurarea de activități esențiale cu autoritățile și cu 
furnizorii de servicii. Trebuie adoptate garanții procedurale care să precizeze că data nașterii furnizată 
este doar una estimată și care să asigure că aceasta nu duce la crearea unei identități false. Documentele 
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furnizate de solicitanți pot oferi indicii care să ajute la estimarea vârstei sau a datei nașterii acestora. 
Data sau anul nașterii sau un interval de vârstă pot fi estimate prin efectuarea unui interviu bazat pe 
anumite puncte temporale de referință (de exemplu, întrebându-i pe solicitanți dacă își amintesc anumite 
evenimente importante care s-au produs în țara lor). Trebuie să încercați să ajungeți la o înțelegere cu 
solicitantul. Asigurați-vă că solicitantul înțelege ce dată este consemnată ca data estimată a nașterii 
sale și explicați-i că aceasta se poate corecta în viitor, când solicitantul va putea prezenta documente de 
identitate din țara sa de origine. Când se creează o dată estimată a nașterii, trebuie să marcați clar pe 
formularul de înregistrare și/sau în baza de date că data este o estimare și să precizați cum s-a stabilit 
data.

În general, este preferabil să nu marcați data nașterii solicitantului ca „necunoscută”, fiindcă este 
important să indicați cărei grupe de vârstă îi aparține solicitantul: copil, adolescent, tânăr, adult sau 
vârstnic.

Țara solicitantului folosește alt calendar pentru a indica data nașterii
Unele țări folosesc alte calendare decât cel gregorian; de exemplu, în Afganistan și în Iran se folosește 
calendarul persan, în Etiopia și în Eritreea se folosește calendarul etiopian, iar în Nepal și în mai multe 
state din India se folosește calendarul Vikram Samvat. În țările arabe și în Israel se folosesc calendarul 
islamic și, respectiv, cel ebraic în scopuri religioase, iar calendarul gregorian în scopuri civile. De 
asemenea, administrația civilă din China folosește calendarul gregorian, în timp ce datele sărbătorilor 
importante sunt stabilite în funcție de calendarul chinezesc.

Vă recomandăm să îi cereți solicitantului să furnizeze data nașterii în calendarul folosit în țara sa de 
origine. Consemnați data nașterii în formularul de înregistrare atât ca dată din calendarul folosit în țara 
de origine, cât și ca dată din calendarul gregorian. Acest lucru este valabil și pentru alte date folosite în 
timpul procesului de înregistrare, precum data plecării din țara de origine.

Dacă nu se cunoaște data exactă a nașterii solicitantului, și data estimată a nașterii se stabilește folosind 
calendarul folosit în țara de origine, de exemplu folosind lunile, anotimpurile și anii astfel cum sunt 
indicate în acest calendar.

Există numeroase convertoare calendaristice online fiabile, precum:

• un convertor din calendarul persan,

• un convertor din calendarul etiopian,

• un convertor din calendarul nepalez.

Solicitantul furnizează un loc al nașterii care este greu de localizat în țara de origine
Dacă solicitantul afirmă că s-a născut într-un loc greu de identificat sau de localizat în țara de origine, 
trebuie să aprofundați problema întrebându-l, de exemplu, despre partea din țară, despre provincie/
guvernorat, orașe, municipii și locuri cunoscute aflate în apropierea locului nașterii.

Vă recomandăm să folosiți un serviciu de hărți online (aprobat de unitatea de informații din țara de 
origine) pentru a localiza locul nașterii pe o hartă în timpul înregistrării, pe lângă înregistrarea locului de 
reședință din țara de origine. Uneori, serviciile de hărți folosite cel mai frecvent, precum Google Maps, nu 
includ anumite locații din unele țări de origine uzuale.

http://www.iranchamber.com/calendar/converter/iranian_calendar_converter.php
https://planetcalc.com/8504/
https://ramropatro.com/date-converter
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Iată câteva exemple fiabile de servicii specializate de hărți online.

• OpenStreetMap este o hartă interactivă cu sursă deschisă.

• WeGo este o hartă bazată pe imagini satelitare.

• Unitatea de Analiză pentru Securitatea Alimentară și Nutriție (FSNAU) furnizează hărți 
administrative specifice Somaliei.

Solicitantul nu își cunoaște locul sau țara nașterii
Dacă solicitantul își cunoaște țara nașterii, dar nu și locul exact al nașterii, puteți încerca să obțineți 
informații suplimentare adresând mai întâi întrebări privind o zonă geografică mai amplă și apoi 
încercând să o restrângeți, aflând totodată și de unde are solicitantul aceste informații.

Țara nașterii este definită drept țara de reședință a mamei la momentul nașterii sau, dacă nu se cunoaște, 
țara în care a avut loc nașterea [articolul 2 litera (e) din Regulamentul privind statisticile din domeniul 
migrației (16)]. Astfel, solicitanții pot fi întrebați unde a locuit mama lor în diferite etape ale vieții sale, 
dacă locul nașterii rămâne necunoscut sau incert.

Dacă există în continuare incertitudini în ceea ce privește locul nașterii, se recomandă explorarea locului 
de unde provin și unde locuiesc în prezent părinții solicitantului și alți membri ai familiei acestuia. Aceasta 
vă va permite să aveți o imagine mai cuprinzătoare asupra originilor și a situației actuale a familiei, de 
exemplu în ceea ce privește un potențial istoric de strămutare.

Dacă nu se cunoaște țara nașterii, consemnați-o drept „necunoscută”. Trebuie să culegeți date privind 
motivele pentru care solicitantul nu își cunoaște țara nașterii și să consemnați comentariile acestuia pe 
formularul de înregistrare/în baza de date.

Componența familiei

Informațiile privind componența familiei nu trebuie niciodată acceptate ca atare. Fiecare legătură 
trebuie verificată. De exemplu, dacă un cuplu se prezintă împreună cu unul sau mai mulți copii, trebuie să 
verificați individual dacă bărbatul și femeia sunt părinții biologici ai fiecărui copil.

Solicitantul este poligam
În unele societăți, o persoană poate fi căsătorită legal cu mai multe persoane în același timp, în timp ce 
legislația națională din țările UE+ permite căsătoria cu o singură persoană la un moment dat. Poligamia 
sau căsătoria cu mai multe persoane simultan este considerată, de asemenea, infracțiune în mai multe 
țări UE+, astfel încât un singur soț/o singură soție poate fi considerat(ă) partenerul/partenera cu care 
s-a încheiat o căsătorie legală. Astfel, în situațiile de poligamie, un singur soț/o singură soție poate fi 
considerat(ă) partenerul legal/partenera legală.

(16) Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare 
din domeniul migrației și protecției internaționale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind 
elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini, JO L 199, 31.7.2007, și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2020/851 
al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 privind 
statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale, JO L 198, 22.6.2020.

https://www.openstreetmap.org/
https://wego.here.com/
https://www.fsnau.org/products/maps/administrative-maps
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02007R0862-20200712
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.198.01.0001.01.ENG
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Țările UE+ au practici diferite pentru a stabili cine va fi considerat partenerul legal/partenera legală în 
căsătoriile poligame conform dreptului național. Unele țări UE+ consideră că primul partener/prima 
parteneră cu care s-a încheiat o căsătorie este partenerul legal/partenera legală, iar altele consideră că 
partenerul/partenera care a sosit primul/prima în țară este partenerul legal/partenera legală.

În funcție de definiția națională a soțului/soției cu care s-a încheiat căsătoria legală, puteți înregistra 
în formularul de înregistrare, drept partener(ă) legal(ă), fie soțul/soția care s-a căsătorit mai întâi cu 
solicitantul, fie soțul/soția care a sosit mai întâi în țară. Dacă mai mulți soți/mai multe soții au sosit în țară 
în același timp, orice soț/soție care nu este stabilit(ă) drept partenerul/partenera cu care s-a încheiat o 
căsătorie legală trebuie să formuleze o cerere separată de protecție internațională. De asemenea, ceilalți 
soți/celelalte soții decât partenerul/partenera cu care s-a încheiat căsătoria legală vor fi înregistrați/
înregistrate într-o secțiune specială din formularul de înregistrare, în care li se vor trece datele personale 
și data căsătoriei.

Solicitantul declară că este căsătorit sau divorțat, dar căsătoria sau divorțul nu a fost pronunțat de o 
autoritate
Multe căsătorii au loc în conformitate cu obiceiurile tradiționale sau cu practicile religioase, în prezența 
unui lider tradițional sau religios, fără a fi întotdeauna certificate în mod legal de stat. Alte cupluri pot 
coabita fără să se fi căsătorit în mod legal sau conform tradiției ori religiei. În unele țări, această ultimă 
formă de coabitare ar putea fi certificată în mod legal.

Certificarea legală a căsătoriei sau divorțului depinde de legislația țării în care își are domiciliul solicitantul 
sau, dacă solicitantul nu are domiciliu, de legislația țării în care își are reședința solicitantul. Astfel, 
drepturile asociate stării civile care au fost dobândite anterior de solicitant trebuie respectate atât timp 
cât drepturile sunt recunoscute și respectă formalitățile prevăzute de legea țării-gazdă [articolul 12 din 
Convenția privind refugiații (17)].

Puteți înregistra afirmațiile solicitantului privind căsătoria sau divorțul său, inclusiv faptul că divorțul sau 
căsătoria nu a fost pronunțată de o autoritate. De asemenea, îl puteți întreba pe solicitant la ce se referă când 
spune că este căsătorit sau divorțat și din ce motiv această situație nu a fost pronunțată de o autoritate.

Un solicitant adult are un copil adoptat sau în plasament fără vreo decizie legală sau cutumiară
Este important să se verifice conexiunile și legăturile dintre copil și adult/adulți pentru a se asigura că 
relația este în interesul superior al copilului. Trebuie să îl întrebați pe solicitant care este temeiul măsurii 
de adopție și/sau plasament și din ce motiv are grijă de acest copil. De asemenea, în formularul de 
înregistrare trebuie să consemnați cine însoțește copilul: o familie cu mai mulți copii, un cuplu, un părinte 
singur, un vârstnic, dar și genul copilului și al adultului însoțitor/adulților însoțitori.

Dacă măsura de adopție și/sau de plasament se bazează pe o decizie cutumiară sau neoficială, de copil 
trebuie să se ocupe autoritățile responsabile pentru desemnarea unui tutore. De asemenea, de copil 
trebuie să se ocupe și autoritățile responsabile pentru evaluarea interesului superior al copilului. Scopul 
este acela de a stabili adecvarea și disponibilitatea adultului însoțitor/adulților însoțitori ca potențial(i) 
îngrijitor(i) al/ai copilului, precum și bunăstarea copilului împreună cu adultul însoțitor/adulții însoțitori.

(17) Adunarea Generală a ONU, Convenție privind statutul refugiaților, Seria Tratate, Organizația Națiunilor Unite, 1951, vol. 189, 
p. 137.

https://www.refworld.org/docid/3be01b964.html
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Dacă nu există semne de abuz sau de neglijare, copilul nu trebuie să fie separat de adultul însoțitor/adulții 
însoțitori cât timp se efectuează evaluarea interesului superior al copilului și se ia decizia.

Copilul trebuie înregistrat separat față de adultul însoțitor/adulții însoțitori, însă cazul adultului însoțitor/
adulților însoțitori și cel al copiilor trebuie corelate. În funcție de practicile naționale, interviul de 
înregistrare se poate efectua în prezența tutorelui profesionist desemnat.

Dacă copilul și adultul însoțitor/adulții însoțitori arată că ar fi necesară sau binevenită identificarea 
familiei, de copil se poate ocupa serviciul pentru regăsirea familiei.

Naționalitatea

Naționalitatea sau cetățenia se definește drept legătura juridică specială dintre persoane și țara lor, 
dobândită prin naștere sau prin naturalizare, prin declarație, alegere, căsătorie sau prin alte mijloace, 
conform legislației naționale [articolul 2 litera (d) din Regulamentul privind statisticile în domeniul migrației]. 
Cetățenia este o noțiune fundamentală pentru protecția internațională, întrucât evaluarea nevoii de 
protecție internațională se îndreaptă către țara sau țările de cetățenie. Dacă solicitantul este apatrid, 
evaluarea se efectuează în raport cu țara de reședință obișnuită anterioară. Mulți solicitanți nu dețin 
documente care să le dovedească cetățenia și, prin urmare, aceasta va trebui stabilită în alte moduri.

Orientările naționale privind momentul când se poate considera „stabilită” cetățenia (în pofida absenței 
probelor documentare) pot diferi, la fel ca metodele folosite pentru a stabili cetățenia unui solicitant. 
Printre metode se numără: un interviu privind cetățenia, autentificarea documentelor, verificarea 
istoricului solicitantului sau o evaluare lingvistică. Acestea sunt efectuate deseori de personal sau de 
unități specializate ori de responsabili de caz care se ocupă de interviul personal. Responsabilul cu 
înregistrarea are obligația de a oferi indicatori fiabili privind cetățenia solicitantului și de a semnala 
eventuale incertitudini și/sau eventuali indicatori de apatridie.

Solicitantul are sau poate avea mai multe cetățenii
Solicitantul poate avea mai multe cetățenii și trebuie înregistrate toate cetățeniile indicate. Se recomandă 
ca toți solicitanții să fie întrebați în mod sistematic dacă au mai multe cetățenii, întrucât este posibil ca 
ei să nu ofere în mod spontan aceste informații. Se recomandă instituirea unui protocol național pentru 
cazurile în care solicitantul are mai multe cetățenii, pentru a stabili sub ce cetățenie va fi înregistrat 
acesta în scopuri statistice. În absența unor astfel de norme, se recomandă înregistrarea ca cetățenie 
„principală” în scopuri statistice a cetățeniei dobândite cel mai recent. De asemenea, în dosarul 
solicitantului trebuie incluse informații privind alte cetățenii.

Solicitantul nu își cunoaște sau nu este sigur cu privire la cetățenia sa
Solicitantul ar putea să nu fie sigur ce cetățenie are. În absența unor documente de identitate care să 
precizeze cetățenia solicitantului, trebuie să adresați întrebări pentru a stabili cetățenia indicată de 
solicitant sau trebuie să explorați eventuale indicii posibile de apatridie. Scopul acestor întrebări nu 
este să evaluați credibilitatea cetățeniei invocate, ci să identificați existența unor dubii care trebuie 
semnalate autorității responsabile cu examinarea cererii de azil.

Dacă răspunsurile solicitantului nu îndepărtează incertitudinile, trebuie să semnalați observațiile unei 
autorități competente.
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Dacă cetățenia solicitantului rămâne incertă, aceasta trebuie înregistrată ca „cetățenie invocată/prezumată” 
în formularul de înregistrare. Dacă solicitantul susține că este apatrid, dar nu are documente oficiale în 
acest sens, informațiile trebuie consemnate drept „apatridie invocată/prezumată”. Dacă solicitantul deține 
documente care confirmă că este apatrid, trebuie să consemnați „apatrid” la cetățenie.

Pentru a evita direcționarea solicitărilor către procedura incorectă și pentru a permite pregătirea 
adecvată a interviului personal, este important să identificați incertitudinile legate de cetățenie și indiciile 
privind apatridia încă de la începutul procesului de azil și să le consemnați în mod sistematic în timpul 
fazei de înregistrare. Se recomandă ca toate cetățeniile consemnate în orice etapă a procedurii de azil să 
fie păstrate în istoricul versiunilor dosarului solicitantului.

Modalități prin care solicitantul poate modifica datele furnizate anterior

În majoritatea țărilor UE+, datele cu caracter personal pot fi modificate după finalizarea depunerii, în 
anumite condiții. Unele țări îi impun solicitantului să furnizeze un document personal autentic pentru a-și 
schimba datele cu caracter personal, iar altele permit modificările în alte condiții, inclusiv la notificarea 
solicitantului.

Se recomandă ca administrațiile naționale să furnizeze orientări privind condițiile în care solicitantul își 
poate modifica datele furnizate în etapa de depunere.

Se recomandă să se facă o diferențiere între modificările substanțiale aduse datelor cu caracter personal 
și corecturile minore în urma unor erori umane. Printre exemplele de erori umane în faza de înregistrare 
se numără: greșelile de scriere, date de naștere care au fost exprimate în alt calendar decât cel gregorian 
și locuri de naștere care au același nume, dar se află în alt district administrativ din țara de origine. Se 
recomandă ca modificările aduse datelor cu caracter personal să fie accesibile în baza de date, inclusiv 
informații privind momentul când au fost făcute modificările, de cine și din ce motiv.

Datele cu caracter personal care diferă substanțial față de cele furnizate de solicitant, de baze de date 
externe și de alte surse fiabile pot fi consemnate ca pseudonime. Pseudonimele includ numele sau alte 
date cu caracter personal sub care este cunoscut solicitantul, inclusiv numele dinaintea căsătoriei sau 
numele folosite în funcții neoficiale. Se recomandă ca în baza de date să existe un câmp special pentru 
pseudonime, pentru ca motorul de căutare să poată căuta simultan numele actuale, pseudonimele și 
istoricul numelor.

F� Apatridia

Ce este apatridia și de ce este importantă?

Convenția privind statutul apatrizilor din 1954 definește „apatridul” drept o „persoană care nu 
este considerată cetățean al niciunui stat, conform legii naționale a acestuia” (18). Această definiție 
este obligatorie pentru toate țările contractante, iar noțiunea „conform legii naționale a acestuia” 

(18) Convenția privind statutul refugiaților, 189 UNTS 150, 28 iulie 1951 (data intrării în vigoare: 22 aprilie 1954) (Convenția privind 
statutul refugiaților din 1951); Protocolul privind statutul refugiaților, 606 UNTS 267, 31 ianuarie 1967 (data intrării în vigoare: 
4 octombrie 1967), numit în legislația UE privind azilul drept „Convenția de la Geneva”.

https://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
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trebuie interpretată în sens larg, pentru a cuprinde nu numai legislația, ci și decretele ministeriale, 
reglementările, ordinele, jurisprudența și, după caz, practicile cutumiare (19).

Apatridia apare în diferite contexte, în situații care au sau nu au legătură cu migrația, și poate fi provocată 
de mai mulți factori. Printre aceștia se numără discriminarea prin legile și practicile în ceea ce privește 
cetățenia (de exemplu, pe motiv de rasă, religie sau gen), lacunele din legislația privind cetățenia, 
succesiunea statală sau între expatriați și/sau copiii acestora care își pot pierde cetățenia fără să fi 
dobândit cetățenia țării de reședință obișnuită.

Dreptul la cetățenie este un drept de bază al omului. Pe lângă faptul că sunt private de cetățenie, 
persoanele apatride se confruntă deseori cu alte forme de discriminare și de încălcare a drepturilor 
omului, ceea ce poate constitui atât o cauză, cât și o consecință a strămutării. Deși majoritatea 
persoanelor apatride rămân în țara lor de origine/reședință obișnuită, unele pleacă și caută protecție în 
alte țări. În această din urmă situație, o persoană apatridă se poate califica pentru obținerea statutului de 
protecție internațională ca refugiat sau ca beneficiar de protecție subsidiară în conformitate cu DCPI.

Când o persoană apatridă este recunoscută drept o persoană care are nevoie de protecție internațională, 
este important să se abordeze problema apatridiei sale. Pot exista situații în care statutul de refugiat 
sau protecția subsidiară încetează fără ca persoana să fi dobândit o cetățenie. În astfel de cazuri, 
persoana tot va avea nevoie de protecție ca persoană apatridă. În plus, apatridia beneficiarilor de 
protecție internațională poate avea consecințe pentru aceștia și pentru copiii acestora. De exemplu, 
copiii beneficiarilor de protecție internațională apatrizi, și anume cei născuți într-o țară-gazdă și care nu 
dobândesc nicio altă cetățenie, au dreptul, conform dreptului internațional (și legilor privind cetățenia din 
multe țări UE+) la cetățenia țării în care s-au născut (20).

Indiciile privind apatridia

Este posibil ca apatridia să nu fie întotdeauna ușor de identificat. Se întâmplă rareori ca persoanele 
apatride să aibă o dovadă în acest sens; s-ar putea să nu fie sigure dacă sunt apatride sau ar putea să nu 
știe că există riscul să devină apatride la întoarcere. În funcție de situația din țara de origine, în categoria 
persoanelor expuse riscului de apatridie pot fi incluse: persoanele din regiunile de frontieră în care lipsa 
înregistrării civile poate duce la confuzii privind statutul de cetățeni ai unui stat sau ai altuia; minoritățile 
și persoanele care au legături percepute sau reale cu alt stat; populațiile nomade; populațiile cu un istoric 
complex de strămutare, pentru care demonstrarea cetățeniei țării de origine poate fi dificilă fiindcă mai 
multe generații de descendenți au locuit în străinătate.

În contextul european, printre profilurile uzuale de persoane care susțin că sunt apatride se numără:

• palestinienii din țările din Orientul Mijlociu și din Africa de Nord;

• populațiile kurde din Siria și Irak;

• populația bidoon din Kuweit și Irak;

(19) UNHCR, Guidelines on Statelessness No 1: The definition of ‘Stateless Person’ in Article 1(1) of the 1954 Convention Relating to 
the Status of Stateless Persons (Ghidul privind apatridia nr. 1: Definiția persoanelor apatride de la articolul 1 alineatul (1) din 
Convenția privind statutul apatrizilor din 1954), HCR/GS/12/01, 2012, punctul 15.

(20) UNHCR, Convenția din 1961 privind reducerea apatridiei, HCR/GS/12/01, 2012; Consiliul Europei, Convenția europeană 
privind cetățenia, Strasbourg, Seria Tratate europene nr. 166, 1997.

https://www.refworld.org/docid/4f4371b82.html
https://www.refworld.org/docid/4f4371b82.html
https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1961-Convention-on-the-reduction-of-Statelessness_ENG.pdf
https://rm.coe.int/168007f2c8
https://rm.coe.int/168007f2c8
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• populația Rohingya din Myanmar;

• somalezii din Etiopia.

În plus, incertitudinea solicitanților cu privire la propria cetățenie în timpul procesului de înregistrare 
poate sugera că aceștia pot fi expuși riscului de apatridie.

Înregistrarea persoanelor apatride și a persoanelor expuse riscului de apatridie

Este deosebit de important ca persoanele apatride să fie identificate cât mai devreme, pentru a primi 
protecția de care au nevoie având în vedere statutul lor de apatrid. Când se evaluează necesitatea 
protecției internaționale este esențial să se stabilească dacă solicitanții sunt apatrizi.

La înregistrare, este vital să se colecteze informații și să se detecteze posibilele cazuri de apatridie. 
Pentru toți solicitanții, trebuie să culegeți informații privind cetățenia sau cetățeniile acestora, privind 
potențiala lipsă a cetățeniei, locul nașterii și țara nașterii. Dacă solicitanții nu sunt siguri cu privire la 
cetățenia lor, acest lucru trebuie semnalat și trebuie indicate țările de reședință obișnuită anterioare (21). 
Când înregistrați familii, este important să culegeți aceste date pentru fiecare membru al familiei, atât 
pentru părinți, cât și pentru copii. Aceste informații vor fi relevante pentru orice stabilire ulterioară 
a recunoașterii unei persoane ca cetățean de orice stat, în conformitate cu legile acestui stat. De 
asemenea, este importantă culegerea datelor cu caracter personal pentru fiecare membru al familiei, 
deoarece unii copii pot fi apatrizi, deși părinții lor au cetățenie. De exemplu, în lume există 25 de state 
în care o femeie nu își poate transmite cetățenia propriilor copii la fel ca bărbații, din cauza discriminării 
în materie de gen consacrate de legislație. Aceasta poate însemna că copiii sunt apatrizi dacă tatăl nu 
recunoaște copilul sau este necunoscut, decedat, nu este alături de familie sau este el însuși apatrid (22).

În unele cazuri în care persoanele se prezintă drept apatride, pot fi disponibile informații obiective care 
confirmă acest lucru (de exemplu, aparțin unei populații minoritare apatride bine documentate, dețin 
documente care le confirmă apatridia sau dețin probe că au fost private de cetățenie sau și-au pierdut-o). 
Când sunt disponibile astfel de informații obiective care confirmă că solicitantul este apatrid, la cetățenie 
se va trece apatrid (sau apatridie invocată/prezumată dacă în legislația dumneavoastră națională există 
o procedură formală prin care o altă autoritate sau instanță trebuie să evalueze și să confirme mai întâi 
apatridia sau dacă solicitantul se prezintă ca apatrid fără vreun document oficial). De asemenea, trebuie 
consemnată țara de reședință obișnuită a solicitanților.

În alte cazuri, persoanele pot să nu-și cunoască cetățenia sau să fie nesigure în privința acesteia. În astfel 
de situații, posibilitatea ca persoana să fie apatridă sau să fie expusă riscului de apatridie trebuie, de 
asemenea, consemnat în mod clar în formularul individual de înregistrare, drept „apatridie prezumată”. 
Țara sau țările de reședință obișnuită anterioară trebuie, de asemenea, consemnate, pentru a facilita 
urmărirea și direcționarea către o anumită procedură de stabilire a apatridiei. Nu se recomandă stabilirea 
apatridiei unei persoane în etapa de înregistrare. Pentru stabilirea apatridiei este nevoie de timp, iar 

(21) Statutul unei persoane apatride ca fiind „rezidentă în mod obișnuit” sau „rezidentă” arată că persoana locuiește într-o țară în 
mod continuu și stabil. „Reședința obișnuită” înseamnă reședința stabilă, de facto. Aici sunt incluse și persoanele cărora li s-a 
acordat dreptul de ședere permanentă, dar și persoanele fără permis de ședere care se stabilesc într-o țară după ce au locuit 
acolo mai mulți ani și care speră să locuiască în continuare acolo (vezi UNHCR, Handbook on Protection of Stateless Persons, 
Geneva, 2014, punctul 139).

(22) Aceste state sunt Bahamas, Bahrain, Barbados, Brunei, Burundi, Eswatini, Iran, Irak, Iordania, Kiribati, Kuweit, Liban, Liberia, 
Libia, Malaysia, Mauritania, Nepal, Oman, Qatar, Arabia Saudită, Somalia, Sudan, Siria, Togo și Emiratele Arabe Unite.

https://www.unhcr.org/protection/statelessness/53b698ab9/handbook-protection-stateless-persons.html
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procesul poate fi complex și dificil, necesitând discuții îndelungate cu autoritățile publice din statele 
cu care persoana are legături relevante. Acest proces trebuie efectuat doar de o autoritate decizională 
competentă la un moment adecvat, după evaluarea finală a unei cereri de azil.

Țara de reședință obișnuită anterioară este țara în care a locuit solicitantul, fie legal, fie ilegal. De regulă, 
ea nu este aceeași cu țările de tranzit. Durata șederii și cât de recentă a fost șederea constituie elemente 
importante. De asemenea, un solicitant poate avea mai multe țări de reședință obișnuită anterioare. 
S-ar putea să nu fie ușor să stabiliți țara de reședință obișnuită în etapa de înregistrare; prin urmare, se 
recomandă menționarea în ordine a tuturor țărilor de ședere anterioare, care nu au fost doar simple țări 
de tranzit, de la cea mai recentă la cea mai veche.

Pentru a identifica dacă o persoană poate fi apatridă sau expusă riscului de apatridie și pentru a 
consemna informațiile corecte, se pot adresa întrebări suplimentare cu ocazia înregistrării, pentru a 
sprijini procedura de examinare, mai ales dacă solicitanții nu sunt siguri cu privire la cetățenia lor.

Mai jos se regăsește o listă neexhaustivă de întrebări și solicitări care, împreună cu documentația 
relevantă, pot contribui la identificarea solicitanților apatrizi, dacă aceștia nu sunt siguri în privința 
cetățeniei lor.

Statutul în ceea ce privește cetățenia
• Ce cetățenie credeți că aveți?

• Ați mai avut altă cetățenie?

• Ce cetățenie au părinții dumneavoastră?

• Vă rugăm să descrieți motivele pentru care nu sunteți sigur(ă) de cetățenia dumneavoastră.

• Ați avut vreodată documente de identitate, adică un pașaport, o carte națională de identitate sau 
de înregistrare?

 κ Ați încercat vreodată să dobândiți un document de identitate în vreo țară?

 κ Dacă trebuie să arătați autorităților un document prin care să demonstrați cine sunteți, ce fel 
de document ați arăta sau ați încerca să obțineți?

Locul nașterii
• Unde v-ați născut?

• Nașterea dumneavoastră a fost înregistrată?

• Aveți certificat de naștere?

• Unde s-au născut părinții dumneavoastră?

Țara de reședință obișnuită anterioară
• În ce țări ați locuit înainte de a ajunge în Europa?

 κ Când ați locuit în fiecare din aceste locuri?

 κ Din ce motiv v-ați mutat în acea țară?

 κ V-ați înregistrat la autoritățile din acea țară?

 κ Aveați permis de ședere?
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 κ În ce fel de spațiu locuiați?

 κ Cu cine ați locuit în acea țară?

 κ Cum vă câștigați existența în acea țară?

 κ Dumneavoastră sau vreunul dintre membrii familiei dumneavoastră ați mers la școală în acea 
țară?

 κ În cazul unei căsătorii sau al unei nașteri în țara respectivă, ați putut înregistra căsătoria sau 
nașterea în țara respectivă?

 κ Ați desfășurat alte activități în acea țară?

G� Gestionarea dosarelor de caz
După finalizarea culegerii datelor, toate informațiile privind cererea sunt transmise autorității 
responsabile cu examinarea cererii de azil în timp util pentru a garanta că autoritatea are la dispoziție 
toate informațiile relevante. Astfel, se creează un dosar electronic și/sau fizic care include datele 
personale ale solicitantului, copii ale documentelor furnizate de solicitant și date biometrice. De 
asemenea, dosarul poate conține observațiile dumneavoastră care trebuie semnalate autorității 
responsabile cu examinarea cererii de azil și altor autorități. Totodată, în dosar trebuie incluse informații 
privind eventualele sesizări transmise. Se recomandă existența unui sistem de gestionare a dosarelor de 
caz care să permită corelarea corectă a informațiilor cu dosarul de caz.

Fiecărui solicitant i se atribuie un număr individual de înregistrare, iar fiecărui caz i se poate atribui un 
număr separat. După aceasta, cererea este corelată și/sau conectată cu alte cazuri similare.

Număr individual de înregistrare

Cel târziu în această etapă, fiecărui solicitant trebuie să i se atribuie un număr de înregistrare individual 
și unic. Se recomandă ca, odată ce este atribuit acest număr, solicitantul să păstreze același număr de 
înregistrare pentru toate procedurile legate de protecția internațională sau pentru cererile pentru alte 
permise de ședere. Aceasta îi va permite autorității responsabile cu examinarea cererii de azil să găsească 
și să acceseze cu ușurință informațiile relevante pentru un anumit solicitant, precum informații privind 
cererile anterioare sau privind procedurile de reîntregire a familiei.

Cazurile

Pe lângă numărul individual de înregistrare, se recomandă ca fiecare cerere de protecție internațională să 
primească un număr individual de caz. Deseori, membrilor aceleiași familii (nucleare) care au solicitat azil 
împreună li se atribuie același număr de caz. Aceasta va garanta că cererile lor sunt evaluate împreună. Se 
recomandă ca cererile membrilor familiei nucleare care au sosit mai târziu, dar înainte de luarea deciziei 
privind cererea membrilor familiei care se aflau deja în țară, să fie reunite în același caz.

Cazuri corelate

Altor membri ai familiei, precum copiii adulți și bunicii, nu li se atribuie același număr de caz, cazurile 
acestora fiind examinate în funcție de propriile circumstanțe individuale. Totuși, este important ca 
autoritatea responsabilă cu examinarea cererii de azil să țină cont de legătura dintre acești solicitanți, de 
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istoricul lor comun și de posibilele legături dintre cererile lor de azil și, astfel, să coreleze aceste cazuri. 
Este important ca în timpul pregătirii pentru interviul personal să fie disponibilă o prezentare generală a 
tuturor cazurilor corelate.

De asemenea, se recomandă corelarea cazurilor similare din alte puncte de vedere decât cel al legăturilor 
familiale, precum cazurile solicitanților care au fugit împreună din țara de origine pentru a scăpa de 
același risc de persecuție sau de vătămare gravă.

Este interesant de remarcat că numerele cazurilor sunt deseori structurate astfel încât să includă indicii 
privind procedura de azil, precum anul cererii, locul unde a fost depusă cererea, legăturile dintre cereri 
sau apariția unor cereri ulterioare.

Necesitatea sesizărilor

Dacă există indicii care arată că solicitantul aparține unui grup vulnerabil sau are nevoie de garanții 
procedurale speciale pentru a beneficia de drepturile sale și a-și îndeplini obligațiile, trebuie să includeți 
în dosarul electronic observațiile ce rezultă din nevoile procedurale și de primire specifice. De asemenea, 
dacă există indicii care arată că o altă țară UE+ ar fi responsabilă pentru examinarea cererii, aceste 
aspecte trebuie menționate în dosar.

Pentru mai multe informații privind potențialele indicii în materie de nevoi și de proceduri de sesizare, 
consultați capitolul V, „Identificarea și sesizarea”. 

Compilarea informațiilor statistice

Înregistrarea și depunerea sunt elemente fundamentale ale procedurii de azil. Aceste procese oferă 
solicitantului protecție inițială și acces la drepturi și beneficii. De asemenea, ele oferă administrației 
pentru azil o înregistrare unică și verificabilă privind solicitantul și informațiile de bază necesare pentru 
ca, de la început, cererea să fie direcționată către subprocedura corectă.

Totodată, datele culese pot fi folosite în scopuri statistice pentru a oferi o prezentare generală a 
situației în materie de azil într-o anumită perioadă la nivelul țărilor UE+, la nivel național sau regional. 
Pe baza acestor date, procedura de azil poate fi monitorizată în mod corespunzător în ceea ce privește 
următoarele domenii:

• aspectele demografice, și anume țara și regiunea de origine a solicitanților, limba vorbită, sexul, 
vârsta, genul, șabloanele de fugă și rutele de deplasare și aspecte legate de sănătate;

• cererile de azil, mai exact profilurile în materie de azil și garanțiile procedurale/vulnerabilitățile 
speciale;

• timpii de prelucrare, mai exact data intrării în procesul de înregistrare/depunere, durata 
înregistrării/depunerii și timpul scurs până la interviul personal;

• tipurile de proceduri, inclusiv cererile ulterioare, cazurile Dublin și procedurile accelerate;

• tendințele sau aspectele care pot să nu fie legate în mod direct de azil, precum metodele folosite 
de rețelele de trafic sau tipurile de documente falsificate.

Compilarea datelor de înregistrare permite autorității responsabile cu examinarea cererii de azil să își 
facă o imagine privind volumul de lucru care o așteaptă la începutul etapei de examinare. Datele de 
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înregistrare cuprind: numărul de cazuri care așteaptă un interviu personal, defalcate pe țări de origine, 
genul, profilul solicitantului, tipul cererii, limba vorbită, tipul de vulnerabilitate sau tipul de procedură. 
Astfel de date conțin, de asemenea, numărul de cereri ulterioare și de cazuri direcționate către 
procedurile accelerate.

Pe lângă faptul că furnizează o imagine privind volumul de lucru în așteptare, datele de înregistrare se 
pot folosi și în scopuri statistice și pentru evidențierea tendințelor în materie de înregistrare (de exemplu, 
în funcție de țara de origine, de profil și de tipul de cerere). De asemenea, aceste tendințe pot viza și 
aspecte care nu sunt legate în mod direct de azil, precum metodele folosite de rețelele de trafic sau 
tipurile de documente falsificate.

Aspecte de reținut

• Rolul dumneavoastră este să culegeți de la solicitanți și să înregistrați date precise și fiabile, 
ajutându-i pe aceștia să clarifice afirmațiile incerte. Nu trebuie să evaluați credibilitatea datelor 
culese.

• Datele sunt culese în mai multe scopuri, inclusiv pentru a contribui la verificarea identității și 
cetățeniei solicitantului, pentru a ajuta autoritatea pentru azil să se pregătească pentru interviul 
personal, pentru a identifica nevoi procedurale și/sau de primire speciale și pentru a identifica 
potențialele cazuri Dublin.

• Probele documentare pot confirma identitatea și cetățenia solicitanților, pot stabili 
circumstanțele personale ale acestora și pot justifica cererile lor de protecție internațională. 
Astfel, trebuie să încurajați solicitanții să transmită toate probele pe care le dețin. 

• Deseori, datele biometrice sunt culese de personal specializat, având în vedere caracterul lor 
tehnic. În funcție de măsurile adoptate la nivel național, ar putea fi nevoie să verificați dacă 
au fost culese deja date biometrice sau să vă asigurați că solicitantul este îndrumat către 
autoritățile relevante pentru a transmite datele biometrice.

• Datele personale ale solicitantului trebuie înregistrate în mod corect, cu atenție pe culegerea 
de date complete privind temele detaliate în practicile sau în îndrumările dumneavoastră de la 
nivel național.

• După finalizarea culegerii datelor, se compilează un dosar de caz care va cuprinde toate 
informațiile referitoare la cerere și observațiile dumneavoastră, care trebuie semnalate 
autorității responsabile cu examinarea cererii de azil. 

• În sistemul de gestionare a dosarelor de caz, fiecărui solicitant trebuie să i se aloce un număr 
unic de înregistrare, iar fiecărei cereri i se poate atribui un număr de caz separat, după care veți 
putea corela sau conecta cererile cu alte cazuri similare. 
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V.  Identificarea și sesizarea
Identificarea posibilelor cazuri Dublin, a solicitanților vulnerabili și a copiilor neînsoțiți cât mai curând 
posibil în cursul procedurii de azil este esențială pentru a-i direcționa către procedura de examinare 
adecvată și pentru a oferi solicitanților sprijinul de care au nevoie. Rolul dumneavoastră în calitate de 
responsabil cu înregistrarea este să identificați posibilele cazuri Dublin sau solicitanții potențial vulnerabili 
și să îi direcționați către autoritățile sau părțile interesate competente.

A� Posibilele cazuri Dublin

Prezentarea procedurii Dublin

Regulamentul Dublin III stabilește criteriile și mecanismele pentru stabilirea statului membru sau a țării 
asociate (Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveția) responsabile pentru examinarea unei cereri de 
protecție internațională. Regulamentul prevede un mecanism prin care să se asigure că o cerere de 
protecție internațională va fi examinată și, mai mult, că va fi examinată de o singură țară UE+.

Autoritatea competentă pentru procedura Dublin. Fiecare țară UE+ are o autoritate competentă 
specifică responsabilă pentru efectuarea procedurii Dublin, numită unitatea Dublin.

În timp ce unitatea Dublin efectuează procedura Dublin, toate autoritățile implicate în procesul de azil 
sunt responsabile pentru identificarea posibilelor cazuri Dublin și pentru direcționarea lor către unitatea 
Dublin.

Mecanismul de stabilire a țării UE+ responsabile (23)� Odată ce documentul scris privind înregistrarea 
unei cereri a ajuns la unitatea Dublin, începe să curgă termenul pentru stabilirea țării UE+ responsabile 
pentru examinarea cererii [în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul Dublin III]. Dacă 
o altă țară UE+ este considerată responsabilă pentru examinarea cererii, acestei țări i se va cere să se 
ocupe de cererea persoanei sau să preia înapoi persoana, pe baza unei ierarhii de criterii prevăzute în 
Regulamentul Dublin III. Cererile de reprimire și de preluare a solicitantului de azil trebuie transmise în 1, 
2 sau cel mult 3 luni de la momentul când a început să curgă termenul, în funcție de urgența situației și de 
criteriul din Regulamentul Dublin III care este declanșat.

Dacă țara UE+ considerată responsabilă acceptă cererea, solicitantul va fi transferat în țara respectivă. 
Procedura Dublin se va închide și țara UE+ responsabilă va examina cererea de protecție internațională a 
persoanei în cauză.

Identificarea posibilelor cazuri Dublin

În timpul procedurii de înregistrare există o serie de elemente care pot indica un posibil caz Dublin. Acești 
indicatori au legătură cu diferitele criterii ale Regulamentului Dublin III. Identificarea la timp a acestor 
indicatori și sesizarea unității Dublin sunt importante, întrucât fiecare caz necesită investigații și proceduri 
suplimentare din partea unității Dublin pentru a stabili țara UE+ responsabilă.

(23) Mecanismele pentru stabilirea țării UE+ responsabile sunt prevăzute în Regulamentul Dublin III, în Regulamentul de punere în 
aplicare a sistemului Dublin și în Regulamentul privind Eurodac, care formează, împreună, sistemul Dublin.
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Când înregistrați o cerere de protecție internațională, este important să acordați o atenție deosebită 
următorilor indicatori, pentru a putea identifica un posibil caz Dublin:

• persoana este un copil neînsoțit care are membri ai familiei sau rude în alte țări UE+;

• persoana (adultul) are membri ai familiei în țările UE+;

• persoanei i s-a emis o viză, un document de ședere sau alt document de altă țară UE+;

• persoana a călătorit prin alte țări UE+;

• persoana a solicitat protecție internațională în altă țară UE+.

În unele cazuri, indicatorii nu sunt clari sau evidenți. Chiar și atunci când informațiile sunt insuficiente, 
cazul solicitantului poate fi un caz Dublin și, în conformitate cu normele naționale, poate fi important ca 
acesta să fie transmis unității Dublin.

Puteți obține informații relevante prin înregistrarea datelor, în timpul interviului personal sau la 
înregistrarea amprentelor, când se efectuează o căutare în Eurodac sau în baza de date VIS. Este posibil 
ca informațiile relevante să se găsească în documentele transmise de solicitant sau să fie confirmate de 
acestea. Trebuie să luați în considerare în mod proactiv următoarele surse de informare.

• Declarațiile solicitanților în care se arată că aceștia au membri ai familiei în altă țară UE+ sau că au 
intrat ori au stat în altă țară UE+.

• Rezultatul căutării în Eurodac. „Hit 1” arată că a fost depusă o cerere anterioară într-o țară UE+. 
„Hit 2” arată că persoana a trecut neregulamentar frontiera externă a UE.

• Rezultatul căutării în baza de date VIS. După cum se arată în capitolul VIII, „Verificarea datelor”, baza 
de date VIS permite autorităților competente să vadă dacă unui solicitant i s-a emis sau i s-a refuzat o 
viză sau dacă viza a fost anulată, revocată sau extinsă în alte țări UE+. Dacă o viză a fost emisă de altă 
țară UE+, acest aspect poate fi relevant pentru stabilirea țării responsabile pentru cerere.

• Documente� Orice document aflat în posesia solicitanților ar putea fi relevant în procesul de 
stabilire a responsabilității (24). Printre documentele importante care trebuie luate în considerare 
se numără următoarele: 

 κ document de identitate sau pașaport,

 κ certificat de naștere,

 κ certificat de căsătorie,

 κ livret/registru de familie,

 κ permis de conducere,

 κ vize (emise sau expirate) pentru alte țări UE+,

 κ permis de ședere în alte țări UE+,

 κ autorizație de ședere în alte țări UE+, 

 κ ștampile de intrare și/sau de ieșire (chiar pe un pașaport falsificat),

 κ alte documente.

(24) EASO, Ghid practic al EASO privind punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III: Interviul personal și evaluarea probelor, 
Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, 2019, p. 21.

https://euaa.europa.eu/ro/publications/ghid-practic-al-easo-privind-punerea-aplicare-regulamentului-dublin-iii
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Instrumentul EASO aferent

Ghidul practic al EASO privind punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III: Interviul personal și 
evaluarea probelor vine în sprijinul funcționarilor de prim contact și al membrilor personalului care 
lucrează în domeniul azilului sau al primirii, pentru familiarizarea acestora cu indicatorii Dublin.

Acest ghid practic oferă o prezentare generală a procedurii Dublin și a punerii sale în practică, 
în ceea ce privește interviul Dublin, furnizarea de informații și evaluarea probelor disponibile 
în procedura Dublin, explicând diferitele criterii de responsabilitate prevăzute în Regulamentul 
Dublin III.

Printre alte aspecte, ghidul se axează pe interviul (Dublin) realizat cu solicitantul. În special, anexele 
la ghidul practic privind „Domeniile de abordat în timpul interviului” oferă îndrumări utile privind 
interviul personal Dublin și întrebările care îi pot ajuta pe responsabilii de caz să stabilească țara 
UE+ responsabilă. Ghidul explică, de asemenea, obligațiile legate de prezentarea de informații 
despre procedura Dublin. În plus, ghidul explică principiile evaluării probelor în cazurile Dublin și 
diferitele tipuri de mijloace de probă și de dovezi circumstanțiale folosite în procedura Dublin. 

Traducerile acestui ghid practic sunt disponibile pe site-ul EASO.

Sesizarea posibilelor cazuri Dublin

Odată ce apar informații privind o legătură dintre o persoană și altă țară UE+, este important să sesizați 
imediat cazul unității Dublin. Unitatea Dublin va proceda la anchetarea dosarului persoanei, va efectua 
verificările necesare și va desfășura investigații suplimentare înainte de a trimite o cerere de preluare 
sau de reprimire țării UE+ care este considerată responsabilă. Chiar și atunci când există incertitudini cu 
privire la indicații, dosarul cazului trebuie transmis unității Dublin cât mai curând posibil, în conformitate 
cu normele naționale.

Rețineți că rolul dumneavoastră este să urmăriți indicatorii Dublin și să transmiteți dosarul de caz al 
solicitantului către unitatea Dublin, dacă este nevoie. Rolul dumneavoastră este extrem de important 
pentru procedura Dublin�

Măsurile naționale diferă în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurii Dublin. Vă recomandăm să 
aveți stabilită o procedură pentru transmiterea cazurilor către autoritatea responsabilă cu desfășurarea 
procedurii Dublin.

Rolul responsabilului cu înregistrarea

În ceea ce privește procedura Dublin, rolul dumneavoastră este:

• să cunoașteți și să urmăriți în mod activ indicatorii Dublin, pentru a identifica solicitanții de 
protecție internațională care pot intra sub incidența procedurii Dublin;

https://euaa.europa.eu/ro/publications/ghid-practic-al-easo-privind-punerea-aplicare-regulamentului-dublin-iii
https://euaa.europa.eu/ro/publications/ghid-practic-al-easo-privind-punerea-aplicare-regulamentului-dublin-iii
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
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• să furnizați solicitantului informații de bază privind criteriile folosite pentru a stabili țara UE+ 
responsabilă pentru examinarea cererii de protecție internațională, astfel încât acesta să înțeleagă 
necesitatea de a furniza informațiile care pot contribui la stabilirea țării în cauză (25);

• să transmiteți fără întârziere cazurile lor către unitatea Dublin.

Pentru a putea îndeplini sarcinile menționate mai sus, trebuie să dețineți următoarele cunoștințe:

• să înțelegeți bine Regulamentul Dublin III;

• să înțelegeți bine ce indicații trebuie urmărite când evaluați dacă se poate aplica Regulamentul 
Dublin III;

• să știți pe cine să contactați pentru mai multe informații sau pentru a iniția o eventuală procedură 
Dublin – se recomandă ca autoritatea competentă, responsabilă pentru cazurile Dublin, să dispună 
de un număr de telefon dedicat și/sau un birou de asistență la care să poată apela personalul din 
cadrul autorităților pentru azil, migrație, aplicarea legii sau din cadrul altor autorități relevante;

• să știți cum să transmiteți dosarul (către unitatea Dublin) spre evaluare ulterioară.

Instrumentul EASO aferent 

EASO – Ghid privind procedura Dublin: standarde și indicatori operaționali poate fi folosit de 
manageri pentru a evalua calitatea procedurii Dublin. Acest ghid vizează aspecte privind furnizarea 
de informații legate de procedura Dublin și de identificarea unui posibil caz Dublin. Managerii, 
personalul de nivel superior și consilierii în materie de politici pot folosi acest instrument pentru a 
efectua autoevaluări și a evalua capacitățile unităților lor în aceste domenii sau pentru a pune în 
aplicare îmbunătățiri procesuale în acest domeniu.

Traducerile acestui ghid sunt disponibile pe site-ul EASO. 

Instrumentul EASO aferent 

EASO dispune de un modul de formare privind identificarea unor posibile cazuri Dublin. În timpul 
înregistrării sau al depunerii cererii, responsabilii cu înregistrarea se pot întâlni cu un posibil caz 
Dublin. În aceste situații, este important să se transmită cazurile la unitatea Dublin în timp util. 
Pentru a identifica și a recunoaște mai bine cazurile Dublin, responsabilii au la dispoziție modulul de 
formare al EASO, pentru a ști cum să gestioneze aceste cazuri și cum să le transmită unității Dublin. 

B.  Solicitanți vulnerabili

Definiții și concepte juridice

Ca urmare a circumstanțelor lor personale, unii solicitanți pot avea o capacitate limitată de a-și exercita 
drepturile sau de a-și îndeplini obligațiile. În astfel de cazuri, trebuie institute mecanisme de protecție 
sub forma unor garanții procedurale speciale în cadrul procedurii de azil și, în funcție de natura 
vulnerabilității, măsuri speciale de sprijin pentru primire.

(25) În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul Dublin III, solicitanților le pot fi înmânate pliante cu informații aplicabile la 
nivel național privind procedura Dublin.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-Dublin-procedure-RO.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-Dublin-procedure-EN.pdf
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides


Ghid practic privind înregistrarea | Depunerea cererilor de protecție internațională

51

DPA (26) prevede mecanisme de protecție pentru solicitanții care au nevoie de garanții procedurale 
în procedura de examinare. DCP (27) face referire la garanțiile procedurale pentru solicitanții cu nevoi 
speciale în domeniile social, material sau medical. Legislația care instituie SECA furnizează liste de 
exemple privind persoanele care pot fi considerate vulnerabile; totuși, niciuna din aceste liste nu este 
exhaustivă. Principala problemă care trebuie gestionată este măsura în care solicitantul, din cauza 
vulnerabilității sale, are nevoie de garanții procedurale speciale sau are nevoi speciale de primire. 
Trebuie luate în considerare situațiile specifice ale solicitanților când se evaluează capacitatea acestora 
de a-și exercita drepturile și de a răspunde la obligații. Trebuie să rețineți că vulnerabilitatea poate avea 
diferite grade și forme, iar răspunsurile autorităților trebuie adaptate la circumstanțele individuale ale 
solicitantului.

Deși sunt interdependente, nevoile procedurale speciale și nevoile speciale de primire nu sunt identice. 
De exemplu, o persoană analfabetă poate avea nevoi speciale în contextul unei proceduri de azil, dar ar 
putea să nu fie considerată vulnerabilă în același mod din perspectiva nevoilor de primire.

Diferite forme de vulnerabilități

Este important ca solicitanții cu nevoi procedurale și/sau de primire speciale să fie identificați cât mai 
devreme posibil, pentru a vă asigura că dispun de elementele necesare pentru a-și justifica cererea și că 
sunt abordate în mod corespunzător toate nevoile.

Fiind unul dintre primii funcționari care interacționează cu solicitantul, rolul dumneavoastră ca 
responsabil cu înregistrarea este esențial. Solicitanții cu nevoi speciale pot fi identificați în orice etapă a 
procedurii de azil, însă procesul de înregistrare rămâne un pas deosebit de important pentru a asigura o 
identificare timpurie.

La identificarea și evaluarea nevoilor procedurale și de primire speciale, trebuie luate în considerare 
vulnerabilitățile menționate ca exemple în DPA și DCP (tabelul 1). Tipul de vulnerabilitate și 
circumstanțele individuale ale solicitantului determină garanțiile speciale care trebuie implementate.

(26) Articolul 2 litera (d) din DPA prevede următoarele: „«solicitant care necesită garanții procedurale speciale» înseamnă un 
solicitant a cărui capacitate de a beneficia de drepturile și de a-și îndeplini obligațiile prevăzute de prezenta directivă este 
limitată din cauza unor circumstanțe individuale”. Considerentul 29 din DPA prevede că: „Este posibil ca anumiți solicitanți 
să necesite garanții procedurale speciale, din cauza, inter alia, a vârstei, a sexului, a orientării sexuale, a identității sexuale, a 
unui handicap, a unei boli grave, a unor afecțiuni sau tulburări mentale sau ca urmare a torturii, violului sau altor forme grave 
de violență psihologică, fizică sau sexuală. Statele membre trebuie să depună eforturi pentru a identifica solicitanții care 
au nevoie de garanții procedurale speciale înainte de luarea unei decizii în primă instanță. Respectivii solicitanți trebuie să 
beneficieze de sprijinul corespunzător, inclusiv de timp suficient, în vederea creării condițiilor necesare pentru a avea un acces 
efectiv la proceduri și pentru a prezenta elementele necesare pentru motivarea cererii lor de protecție internațională.”

(27) Articolul 2 litera (k) din DCP prevede următoarele: „«solicitant cu nevoi speciale de primire» înseamnă o persoană vulnerabilă, 
în conformitate cu articolul 21, care are nevoie de garanții speciale pentru a beneficia de drepturi și a-și îndeplini obligațiile 
în conformitate cu prezenta directivă [privind condițiile de primire]”. Articolul 21 din DCP prevede următoarele: „În dreptul 
intern care transpune prezenta directivă, statele membre țin seama de situația specială a persoanelor vulnerabile, precum 
minorii, minorii neînsoțiți, persoanele cu handicap, persoanele în vârstă, femeile însărcinate, părinții singuri cu copii minori, 
victimele traficului de persoane, persoanele care suferă de afecțiuni grave, persoanele cu afecțiuni mintale și persoanele care 
au fost supuse torturilor, violurilor sau altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală, cum ar fi victimele mutilării 
genitale a femeilor.”
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Tabelul 1. Prezentare generală a exemplelor de persoane vulnerabile sau a motivelor pentru care 
solicitanții pot avea nevoie de garanțiile procedurale speciale menționate în DPA și în DCP

Articolul 21 din DCP Identic Considerentul 29 din DPA

Copii

VârstaCopii neînsoțiți

Persoană în vârstă

Dizabilitate

Boală gravă

Afecțiuni psihice

Victime ale torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală

Mutilare genitală feminină, femei gravide, 
violență de gen (a)

Gen, orientare sexuală, identitate de gen

Părinți singuri cu copii minori

Victime ale traficului de persoane

Altele
(a) Măsurile pentru prevenirea violenței de gen sunt menționate la articolul 18 din DCP, la modalitățile condițiilor de primire.

Unele vulnerabilități pot fi vizibile direct (de exemplu, anumite dizabilități), în timp ce altele sunt 
identificate prin documente justificative (de exemplu, anumite afecțiuni). De asemenea, solicitantul poate 
prezenta vulnerabilități ascunse (de exemplu, experiențe traumatice anterioare), care pot fi depistate 
doar printr-un interviu mai aprofundat. Dacă este nevoie de trimitere la evaluare și/sau la asistență 
specializată, această măsură trebuie luată, dacă este posibil, în primele etape ale procedurii de azil.

Există mai multe motive pentru care un solicitant cu nevoi speciale ar putea să nu evidențieze el însuși 
aceste vulnerabilități. Este posibil ca solicitantul să nu știe că aparține unui grup vulnerabil sau să nu știe 
că poate primi asistență corespunzătoare, să se simtă incomodat de comunicarea anumitor nevoi sau să 
se simtă, în general, expus riscului. Pot exista și alți factori, precum vârsta, genul, stresul, sănătatea fizică 
și psihică și circumstanțele de mediu, care pot influența capacitatea solicitanților de a se exprima. În plus, 
trebuie să țineți cont de potențialele diferențe în ceea ce privește limba, cultura și experiența de viață, 
care pot crea bariere în materie de comunicare.

Rolul responsabilului cu înregistrarea

În relația cu solicitanții vulnerabili, rolul dumneavoastră este:

• să identificați solicitanții cu nevoi procedurale și/sau de primire speciale;

• să furnizați imediat sprijin, dacă este disponibil și accesibil în această etapă;

• să recomandați solicitantului unde să se adreseze pentru evaluare și/sau asistență suplimentară.

Pentru a putea îndeplini sarcinile menționate mai sus, trebuie să cunoașteți următoarele aspecte:

• vulnerabilitățile și nevoile speciale;

• mecanismele, metodele, măsurile și etapele naționale pentru identificarea solicitanților vulnerabili, 
precum protocoalele, orientările și listele interne de verificare pentru evaluare, acolo unde este cazul;
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• mecanismele și procedurile naționale de sesizare, inclusiv serviciile specializate pentru protecția 
copilului, UNHCR și alte organizații care oferă consultanță juridică sau consiliere solicitanților;

• comunicarea cu solicitanții vulnerabili, inclusiv adaptarea limbajului în funcție de nevoile specifice, 
lăsând mai mult timp pentru comunicare, adoptând un stil de comunicare empatic, sensibil din 
punct de vedere cultural și la dimensiunea de gen și controlându-vă limbajul corporal astfel încât 
să exprimați deschidere și calm.

Responsabilul cu înregistrarea trebuie să creeze un mediu de încredere, astfel încât să poată fi mai ușor 
identificate indiciile de nevoi speciale. Următorii factori pot contribui la crearea unui astfel de mediu:

• un stil de comunicare adecvat și sensibil, de exemplu adresându-vă solicitantului folosind 
pronumele preferat de acesta („tu/dumneavoastră”);

• sensibilitate la fiecare situație individuală;

• un limbaj ușor de înțeles;

• furnizarea de informații privind ceea ce se așteaptă de la solicitant;

• respectarea cu strictețe a confidențialității, în special în preajma membrilor familiei care ar putea 
să nu cunoască vulnerabilitatea;

• încurajarea solicitantului să prezinte evenimentele în ritmul propriu, fără întreruperi;

• întrebări adecvate și deschise.

Identificarea solicitanților cu nevoi procedurale și/sau de primire speciale
Trebuie să observați și să examinați în mod proactiv afirmațiile și documentele solicitantului, pentru 
a identifica potențialele nevoi speciale. S-ar putea ca solicitanții să nu își exprime nevoile din proprie 
inițiativă.

Observarea este o metodă importantă de depistare a potențialilor solicitanți vulnerabili. A observa nu 
înseamnă numai „să priviți”, ci și să primiți în mod activ informații care vă ajută să evaluați persoanele 
și situația lor mai rapid și mai precis. În acest scop, trebuie să fiți foarte receptiv pentru a obține cât mai 
multe informații și pentru a le consemna (28).

Rețineți că este posibil ca nevoile speciale să fie vizibile imediat, dar și să se manifeste mai târziu în timpul 
procedurii de înregistrare sau de examinare. Deși aspectul fizic poate indica anumite nevoi speciale, iar 
solicitantul poate transmite documente care atestă nevoi specifice, trebuie să fiți conștient că nevoile 
speciale pot fi evidențiate indirect atunci când comunicați cu solicitantul. De exemplu, solicitantul își 
poate exprima în mod indirect nevoile speciale în propriile afirmații, prin teamă sau rușine (de exemplu, 
experiențe cu forme grave de violență sau nevoi speciale datorate genului). Dificultățile în comunicarea 
cu solicitantul sau în urmărirea procesului său de gândire pot indica vulnerabilități (de exemplu, tulburări 
psihice sau dizabilități intelectuale). Comportamentul sau emoțiile exprimate de solicitant pot indica, de 
asemenea, nevoi speciale (de exemplu, experiențe cu forme grave de violență sau tulburări psihice).

Pentru a identifica nevoile speciale, trebuie să știți ce tipuri de indicii pot indica vulnerabilitate. 
Instrumentul Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru identificarea persoanelor cu nevoi 

(28) EASO și Frontex, Ghid practic privind accesul la procedura de azil, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, 
2016, p. 7. 

https://euaa.europa.eu/ro/publications/instrumente-practice-pentru-functionarii-de-prim-contact-ghid-practic
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speciale (IPSN) oferă o listă de indicatori care trebuie observați în timpul procesului de înregistrare, 
grupați după cum urmează:

• vârsta

• sexul

• identitatea de gen și orientarea sexuală

• situația familială

• indicii fizice

• indicii psihosociale

• indicii situaționale.

Fiecare grup furnizează indicii mai specifice referitoare, de exemplu, la comportamentul, atitudinea, 
procesele de gândire, relațiile cu alte persoane și aspectul fizic al solicitantului.

Pentru a corela indiciile cu anumite nevoi specifice, instrumentul IPSN sugerează anumite nevoi cu care 
poate fi corelat fiecare indicator. În categoriile de solicitanți cu nevoi speciale se încadrează:

• minorii neînsoțiți;

• minorii însoțiți;

• persoanele vârstnice;

• persoanele cu dizabilități;

• femeile gravide;

• părinții singuri cu copii minori;

• victimele traficului de persoane;

• persoanele cu boli grave;

• persoanele cu tulburări mintale;

• persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică 
sau sexuală;

• persoanele care se identifică drept lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și/sau intersexuale 
(LGBTI);

• persoanele cu nevoi speciale legate de gen.

Când nu sunteți sigur(ă) dacă anumite indicii au legătură cu anumite nevoi speciale, trebuie să 
culegeți date suplimentare privind potențiala vulnerabilitate. Rețineți că nu este de competența 
dumneavoastră să identificați nevoile speciale efective pe care le poate avea solicitantul. Aveți, în schimb, 
responsabilitatea de a culege date privind potențialele nevoi, astfel încât solicitantul să poată fi îndrumat 
mai departe, pentru procesele de identificare și pentru o asistență adecvată cât mai devreme posibil în 
procesul de azil. 
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Instrumentul EASO aferent

Obiectivul principal al instrumentului IPSN al EASO constă în facilitarea identificării prompte 
a persoanelor cu nevoi procedurale și/sau de primire speciale. Instrumentul poate fi folosit în 
orice etapă a procedurii de azil, inclusiv în timpul înregistrării și depunerii cererilor de protecție 
internațională. Instrumentul IPSN este un instrument de sprijin practic, destinat funcționarilor 
implicați în procedurile de azil și de primire, iar utilizarea sa nu presupune cunoștințe de specialitate 
în medicină, psihologie sau alte discipline din afara procedurii de azil.

Instrumentul IPSN este disponibil în multe limbi ale UE și ale țărilor terțe pe site-ul IPSN al EASO.

Asigurarea asistenței imediate
Dacă este identificată vreo nevoie specială în timpul etapei de înregistrare, trebuie să vă schimbați 
imediat stilul de comunicare, adaptându-vă în mod adecvat limbajul și ritmul de comunicare. Poate fi 
nevoie să vorbiți mai lent, să repetați informațiile furnizate și/sau să explicați informațiile folosind alte 
cuvinte pentru a vă asigura că sunteți înțeles. De asemenea, trebuie să introduceți pauze scurte atunci 
când este nevoie.

Pe cât posibil, programați interviul de înregistrare cu un funcționar specializat dacă indicatorii unei 
anumite vulnerabilități sunt vizibili dintr-o etapă timpurie sau, dacă este necesar, înlocuiți funcționarul 
responsabil cu înregistrarea și/sau interpretul.

Când este nevoie, puteți lua măsurile logistice adecvate pentru a vă asigura că locul pentru depunerea 
cererii este accesibil pentru solicitant, în funcție de nevoile sale speciale. Se va asigura un spațiu special 
pentru înregistrare și depunere, care să asigure confidențialitatea și unde să nu existe perturbări și, după 
caz, se vor lua măsuri pentru a permite prezența mai multor persoane.

Rețineți că trebuie să cultivați încrederea solicitantului, în timpul procesului de înregistrare și de 
depunere, că toate declarațiile, documentele justificative și alte date culese pentru susținerea cererii 
vor fi tratate confidențial. Respectați cu grijă principiul confidențialității în toate comunicările legate de 
dosarul solicitantului, inclusiv cu posibilii membri ai familiei solicitantului care ar putea să nu cunoască 
nevoile speciale ale acestuia.

Furnizați informații solicitanților într-o manieră care să țină cont de nevoile speciale ale acestora, de 
exemplu de capacitatea lor de a auzi, de a vedea sau de a înțelege, dar și de vârsta, sexul și proveniența 
lor culturală. Trebuie să vă adaptați stilul de comunicare, materialele informative și instrumentele de 
comunicare disponibile în funcție de nevoile speciale ale solicitantului.

Nu uitați să vă asigurați că adulții aflați în întreținere pot depune o cerere de protecție internațională 
separată și că solicitantul își furnizează consimțământul informat pentru depunerea cererii în numele său, 
în caz că nu dorește să depună o cerere separată.

Mai multe informații privind furnizarea de asistență imediată pentru copiii neînsoțiți sunt prevăzute în 
capitolul V secțiunea C, „Copiii neînsoțiți”. 

https://ipsn.easo.europa.eu/ro
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Recomandați solicitantului unde să se adreseze pentru evaluare și/sau asistență suplimentară
Dacă a fost identificat un solicitant cu nevoi procedurale sau de primire speciale, trebuie să îi 
recomandați unde să se adreseze pentru evaluare și/sau asistență suplimentară.

Tipul asistenței furnizate poate include o gamă vastă de măsuri, în funcție de vulnerabilitatea identificată 
și de măsurile adoptate la nivel național.

Când s-a identificat că un solicitant are nevoi speciale, trebui întreprinse următoarele acțiuni.

1.  Consemnați nevoia specială/nevoile speciale, inclusiv eventualele semne de vulnerabilitate, în 
dosarul personal al solicitantului, conform practicilor naționale. Comunicați aceste informații părților 
interesate relevante, pentru a le putea oferi sprijinul și garanțiile necesare.

  Se recomandă ca autoritățile pentru azil și primire să își comunice reciproc eventualele informații 
legate de vulnerabilitatea solicitantului. Totuși, aceste comunicări trebuie să se desfășoare într-un 
cadru adecvat, astfel încât informarea să fie obiectivă și neutră și să se respecte confidențialitatea și 
intimitatea solicitantului.

2.  În funcție de măsurile adoptate la nivel național și de nevoile speciale ale solicitantului, luați în 
considerare următoarele măsuri legate de furnizarea informațiilor, de recomandarea pentru asistență 
și de semnalarea informațiilor relevante către autoritatea responsabilă cu examinarea cererii de azil.

 Pentru solicitant

 κ Furnizați informații privind asistența aplicabilă, inclusiv asistența juridică, grupurile relevante 
de sprijin, sprijinul medical, serviciile disponibile pentru persoanele cu dizabilități și alte servicii 
specializate.

 κ Asigurați-vă că persoana știe cum să acceseze serviciile în caz că i-ați recomandat astfel de 
servicii.

  Pentru autoritatea responsabilă cu examinarea cererii de azil

 κ Semnalați eventualele nevoi speciale pe care le-ați observat furnizând detalii privind indiciile de 
vulnerabilitate și documentele justificative legate de aceste nevoi.

 κ Semnalați că ar putea fi nevoie să se înceapă o evaluare suplimentară a vulnerabilității, astfel 
încât să se poată furniza asistență adecvată solicitantului în timpul procedurii de azil.

 κ Semnalați posibila necesitate a unor ajustări procedurale, precum prelungirea termenelor limită, 
măsuri speciale pentru interviul personal și/sau necesitatea expertizei.

 κ Semnalați posibila necesitate de a prioritiza procedura de examinare.

 κ Semnalați că se poate avea în vedere neaplicarea procedurilor frontaliere/accelerate în lipsa 
asistenței adecvate.

  Pentru autoritățile de primire sau părțile interesate

 κ Semnalați că ar putea fi nevoie să se înceapă o evaluare suplimentară a vulnerabilității, astfel încât 
să se poată furniza asistență adecvată solicitantului în ceea ce privește condițiile de primire.

 κ Semnalați părților interesate relevante aspecte legate de unitatea familiei și/sau de nevoile 
specifice ale solicitantului, pentru a asigura, dacă este cazul, luarea unor măsuri corespunzătoare.
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 Pentru autoritatea sau furnizorul de servicii responsabil

 κ Recomandați solicitantului să acceseze asistența disponibilă, dacă este nevoie și dacă solicitantul 
este de acord cu acest lucru.

 κ Dacă este cazul, luați măsuri pentru a recomanda solicitantului să se adreseze mecanismului 
național de sesizare pentru victimele traficului de persoane, respectând cu strictețe orientările 
naționale.

 κ Semnalați nevoia de a desemna un reprezentant în cazul dizabilităților intelectuale sau al altor 
probleme de sănătate, precum bolile mintale grave, dacă este cazul.

3.  Solicitanții cu probleme grave de sănătate (inclusiv probleme grave de sănătate psihică), femeile 
gravide/care alăptează, victimele traficului de persoane expuse unui risc imediat și copiii neînsoțiți și 
despărțiți au nevoie de o atenție deosebită și trebuie trimiși imediat la monitorizare în următoarele 
scenarii.

 κ Preocupări imediate în materie de siguranță. Contactați imediat autoritățile de aplicare a legii 
dacă aveți îngrijorări semnificative legate de faptul că solicitantul și-ar putea face rău sau poate fi 
un pericol pentru persoanele din jurul său, inclusiv pentru membrii familiei sale.

 κ Nevoi medicale acute� Chemați imediat ambulanța dacă există nevoi acute legate de sănătatea 
fizică sau psihică a solicitantului.

 κ Nevoi stringente de protecție a copilului. Contactați imediat autoritățile de aplicare a legii dacă 
observați probleme stringente în ceea ce privește bunăstarea unui copil.

 κ Preocupări specifice în materie de siguranță pentru victimele traficului de persoane. Contactați 
imediat autoritățile de aplicare a legii dacă aveți motive de îngrijorare în legătură cu siguranța 
solicitantului, pentru a vă asigura că acesta este protejat și că, eventual, traficantul poate fi 
reținut.

Puteți avea în vedere asigurarea de sprijin logistic pentru solicitant, pentru a facilita măsurile adoptate 
imediat după înregistrare, inclusiv asigurarea unui spațiu sigur în care acesta să poată aștepta sosirea 
autorităților competente, a unui spațiu privat pentru a primi asistență medicală de urgență sau pentru 
transport.

C.  Copiii neînsoțiți

Definiție

Un copil neînsoțit este un minor care sosește pe teritoriul țării UE+ neînsoțit de un adult responsabil 
pentru acesta în temeiul dreptului sau al practicii țării UE+ în cauză și cât timp nu este efectiv în 
întreținerea unei astfel de persoane. Aici este inclus orice minor care este lăsat neînsoțit după ce a intrat 
pe teritoriu [articolul 2 litera (l) din DCPI și articolul 2 litera (e) din DCP].

Atât DPA, cât și DCP prevăd garanții specifice pentru a asigura că copiii neînsoțiți pot beneficia de 
drepturile ce le revin și își pot îndeplini obligațiile în contextul azilului (articolul 24 din DCP și articolul 25 
din DPA).

Trebuie luate cât mai repede posibil măsuri pentru a garanta că un organism competent desemnează un 
reprezentant care să îl asiste și să îl reprezinte pe copilul neînsoțit în procedura de azil, pentru a asigura 
interesul superior al copilului și a exercita capacitatea juridică pentru copil, acolo unde este necesar. Un 

https://ipsn.easo.europa.eu/easo-tool-identification-persons-special-needs
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reprezentant calificat este numit pentru a garanta că se ia pe deplin în considerare interesul superior 
al copilului, inclusiv nevoile juridice, sociale, medicale și psihologice ale acestuia, pe întreg parcursul 
procedurii de azil și până la găsirea unei soluții de durată pentru copil. Reprezentantul (numit și „tutore”) 
nu trebuie confundat cu o persoană care oferă asistență juridică, un consilier juridic sau un avocat. 
Reprezentantul trebuie desemnat de autorități cât mai curând posibil. Aceasta înseamnă că, în mod ideal, 
reprezentantul este deja prezent în timpul procesului de înregistrare a cererii de protecție internațională, 
pentru a lua în considerare interesul superior al copilului încă din primele etape ale procedurii. În unele 
țări UE+, prezența reprezentantului este o condiție necesară pentru depunerea cererii (29).

Deși a sosit neînsoțit, copilul ar putea avea membri ai familiei deja prezenți în altă țară UE+. Prin 
urmare, trebuie să se analizeze dacă copilul are deja membri ai familiei, frați, surori sau alte rude care 
pot avea grijă de el și care sunt prezenți în mod legal în altă țară UE+. În această situație se poate aplica 
Regulamentul Dublin III, cu condiția ca transferul să fie în interesul superior al copilului. De asemenea, 
copilul poate să fi fost despărțit de membrii familiei sale în timpul călătoriei către țara UE+, iar acei 
membri ai familiei ar putea fi încă pe drum spre teritoriul țărilor UE+.

Dată fiind vulnerabilitatea inerentă a copiilor, este foarte important să fiți deosebit de sensibil(ă) la 
indiciile suplimentare referitoare la eventuale nevoi speciale. Atitudinea și relațiile copilului în cauză 
cu alți copii și/sau adulți pot constitui astfel de indicii. De asemenea, trebuie acordată atenție copiilor 
însoțiți, mai ales când există indicii care sugerează că părinții declarați ar putea să nu fie, de fapt, părinții 
copilului. Teama manifestată de copil în prezența adulților declarați oficial drept părinți poate sugera 
că copilul este o victimă a traficului sau a altor tipuri de abuz. Este important să luați în considerare 
posibilitatea ca copilul să fi fost supus altor forme de violență psihologică, fizică sau sexuală, inclusiv 
mutilării genitale a femeilor/circumciziei feminine.

Drepturile copiilor neînsoțiți în contextul azilului

În calitate de responsabil cu înregistrarea, veți juca un rol esențial în realizarea timpurie a 
drepturilor copilului (menționate mai jos) prin identificarea minorilor și a nevoilor lor speciale.
Drepturile care se aplică în contextul general al azilului

• Se va lua în considerare în primul rând interesul superior al copilului în acțiunile legate de copii, 
inclusiv în acțiunile autorităților publice și ale instituțiilor private [articolul 25 alineatul (6) din 
DPA, articolul 20 alineatul (5) din DCPI, articolul 23 alineatul (1) din DCP, articolul 24 alineatul 
(2) din Carta drepturilor fundamentale și articolul 3 alineatul (1) din Convenția Națiunilor Unite 
cu privire la drepturile copilului].

• Libera exprimare a opiniilor și luarea în considerare a acestor opinii în funcție de vârsta și 
de maturitatea copilului în aspecte care îl privesc [articolul 23 alineatul (2) litera (d) din DCP, 
articolul 24 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale și articolul 12 din Convenția 
Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului].

(29) EASO, Raport privind procedurile de azil în cazul copiilor, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, 2019. 

https://euaa.europa.eu/publications/report-asylum-procedures-children
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Drepturi legate de procedura de examinare

• Numirea cât mai curând a unui reprezentant legal/tutore [articolul 25 alineatul (1) din DPA].

• Furnizarea gratuită a informațiilor juridice și procedurale către copilul neînsoțit și reprezentantul 
acestuia [articolul 25 alineatul (4) din DPA].

• Identificarea tuturor garanțiilor procedurale speciale necesare pentru copii (articolul 24 din DPA).

• Posibilitatea prioritizării examinării cererilor de azil formulate de copiii neînsoțiți [articolul 31 
alineatul (7) litera (b) din DPA].

• Regăsirea membrilor familiei și reîntregirea familiei, inclusiv luarea în considerare a faptului că alți 
membri ai familiei ar putea fi prezenți în statele membre la momentul sosirii [articolul 31 alineatul (5) 
din DCPI și articolul 23 alineatul (2) litera (a) din DCP].

Drepturi legate de condițiile de primire

• Evaluarea nevoilor speciale de primire ale minorului neînsoțit, inclusiv o trimitere către o astfel 
de evaluare la momentul înregistrării (articolul 22 din DCP).

• Luarea în considerare a aspectelor legate de securitate și siguranță, în special când există riscul 
vreunui fel de abuz, inclusiv riscul de a fi victimă a traficului de persoane [articolul 23 alineatul 
(2) litera (c) din DCP].

• Accesul la servicii de reabilitare și la servicii adecvate de asistență medicală pentru sănătatea 
psihică pentru victimele oricărei forme de abuz [articolul 23 alineatul (4) din DCP].

• Protecția și îngrijirea necesară pentru bunăstarea și dezvoltarea socială a copilului, ținând cont 
în mod deosebit de istoricul acestuia [considerentul 33 din DPA, articolul 23 alineatul (2) din 
DCP, articolul 24 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale și articolul 3 alineatul (2) din 
Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului].

• Accesul la educație în condiții similare cu cetățenii țării (articolul 14 din DCP).

Identificarea copiilor neînsoțiți

Indicatorii pentru identificarea unui solicitant drept copil
Următoarele elemente pot fi relevante pentru identificarea drept copil a unui solicitant.

Documentele (de exemplu, documentele de identificare) pot fi prezentate de solicitant, pot fi arătate de 
altă persoană în numele solicitantului sau pot fi colectate de autorități de la furnizorii de servicii și de la 
alte autorități.

Declarațiile făcute de solicitant, declarațiile pe propria răspundere privind vârsta și relațiile familiale 
și declarațiile altor persoane sunt, de asemenea, utile în acest sens. Orice altă persoană (de exemplu, 
membri ai familiei, profesori, asistenți sociali și personalul de la centrul de primire) poate furniza 
informații despre vârsta solicitantului, despre alți membri ai familiei și despre nevoile speciale 
suplimentare.

Observațiile dumneavoastră pot fi relevante pentru identificarea copiilor. Trebuie să aveți grijă când 
observațiile dumneavoastră nu corespund cu posibilele probe furnizate în cazul solicitantului (inclusiv cu 
declarațiile solicitantului). Solicitantul poate susține că este adult (de exemplu, în situații de căsătorie sau 
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de trafic) chiar dacă este copil. Dacă identificați astfel de preocupări, trebuie să semnalați problema sau 
să explorați în continuare elemente legate de vârsta solicitantului, în funcție de practicile naționale.

Bazele de date uzuale, precum sistemul de informații Schengen, Eurodac, VIS sau baza de date privind 
documentele de călătorie furate și pierdute a Interpol pot conține informații privind vârsta solicitantului.

Alte probe (de exemplu, fotografiile) pot conține indicii privind vârsta solicitantului. Este important să 
înregistrați toate documentele furnizate de solicitant pentru justificarea cererii. Unele documente (de 
exemplu, evidențe școlare, carnete de vaccinare sau alte evidențe medicale) pot sugera vârsta estimată a 
solicitantului, chiar dacă este posibil să nu includă nicio referire directă la vârstă.

Evaluarea vârstei (dacă există dubii privind vârsta declarată)
Evaluarea vârstei este procesul prin care autoritățile încearcă să estimeze vârsta cronologică sau grupa de 
vârstă a unei persoane cu scopul de a stabili dacă este copil sau adult.

Evaluarea vârstei nu trebuie efectuată ca practică de rutină. Aceste evaluări trebuie efectuate doar când 
există îndoieli justificate [de exemplu, când nu există documentație valabilă sau când vârsta declarată (în 
declarațiile solicitantului) nu este susținută sau este contrazisă de mai multe elemente de probă culese 
de autorități].

Evaluarea vârstei trebuie efectuată ținând cont de interesul superior al copilului. Aceasta trebuie să 
implice o abordare cuprinzătoare și multidisciplinară, cu respectarea demnității umane. În procesul 
de evaluare a vârstei se aplică o serie de garanții procedurale, inclusiv în ceea ce privește principiul 
confidențialității și dreptul solicitantului de a primi informații adecvate vârstei sale.

Evaluările vârstei trebuie efectuate printr-o examinare cât mai puțin invazivă. Trebuie favorizate 
metodele non-medicale, inclusiv interviurile pentru evaluarea vârstei.

Interviul pentru evaluarea vârstei va fi efectuat în special de funcționarii autorităților pentru azil care 
au experiență în intervievarea copiilor în cadrul procedurii de azil și sunt familiarizați cu informațiile 
privind țara de origine. Aceste interviuri implică culegerea și analizarea datelor oferite de persoana a 
cărei vârstă este contestată. În timpul interviului, intervievatorul încearcă să reconstruiască o secvență 
cronologică a evenimentelor din viața copilului, pentru a-i deduce sau a-i estima vârsta. Un calendar 
local de evenimente (un calendar personalizat care oferă date ale unor evenimente semnificative pentru 
o anumită zonă geografică), combinat cu „întrebări de tipul înainte și după” (vizând identificarea a două 
evenimente cunoscute, unul ce a avut loc înainte și unul ce a avut loc după data nașterii copilului) pot fi 
instrumente utile pentru a ajuta funcționarii, solicitantul sau membrii familiei sale să aproximeze data 
nașterii copilului. Înainte de începerea interviului, intervievatorul trebuie să furnizeze informații relevante 
în termeni simpli (scopul interviului, rolul persoanelor implicate și prezente și motivele pentru care există 
dubii privind vârsta copilului). În cazul în care concluzia evaluării contrazice vârsta declarată de solicitant, 
motivele trebuie să fie clar explicate prin utilizarea unui interpret și în prezența reprezentantului/
tutorelui/avocatului copilului.

Pe întreg parcursul procesului de evaluare a vârstei trebuie să se aplice beneficiul îndoielii [articolul 25 
alineatul (5) din DPA], iar solicitantul trebuie considerat și tratat drept copil atât timp cât vârsta rămâne 
incertă, inclusiv în timpul procesului de evaluare a vârstei. Astfel, beneficiul îndoielii este o garanție 
procedurală esențială, care se aplică într-un sens cât mai larg în aspecte legate de copiii neînsoțiți în cazul 
cărora este improbabil să existe dovezi documentare privind vârsta.
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Identificarea unui copil drept neînsoțit
Un copil poate fi identificat drept neînsoțit pe baza propriilor afirmații.

Totuși, în anumite cazuri și mai ales în cazul traficului de persoane, un copil poate fi neînsoțit chiar dacă 
este prezentat ca parte a unei familii.

În caz de dubii privind natura relației dintre copil și adulții prezentați în mod oficial drept părinții sau 
îngrijitorii acestuia, trebuie evaluate cu grijă calitatea și durabilitatea relației. Această evaluare poate 
implica intervievarea separată a copilului și a adulților privind mediul de viață al copilului în țara de 
origine sau în cea în care a crescut copilul. În funcție de vârsta copilului, interviul poate include întrebări 
privind, de exemplu, școala la care a mers copilul, culoarea dormitorului său sau jucăriile sale preferate.

Instrumentul EASO aferent 

Ghidul practic al EASO privind evaluarea vârstei (a doua ediție) oferă îndrumări privind luarea în 
considerare a interesului superior al copilului atunci când se evaluează necesitatea unei examinări a 
vârstei. De asemenea, acesta oferă îndrumări pentru funcționarii care concep și efectuează evaluări 
ale vârstei folosind o abordare multidisciplinară și cuprinzătoare, acordând o atenție deosebită 
nevoilor și circumstanțelor solicitantului. Ghidul oferă informații practice privind circumstanțele, 
garanțiile procedurale și metodele de evaluare a vârstei.

Traducerile acestui ghid sunt disponibile pe site-ul EASO.

Instrumentul EASO aferent

În completarea ghidului practic privind evaluarea vârstei au fost create animații video.

Animația privind evaluarea vârstei pentru practicieni se adresează funcționarilor din domeniul 
primirii și al azilului, responsabililor cu migrația și cu aplicarea legii, lucrătorilor sociali, medicilor 
radiologi, medicilor pediatri, procurorilor și altor părți interesate. Animația prezintă pe înțelesul 
tuturor elementele-cheie ale ghidului și garanțiile procedurale care pot asigura că evaluarea vârstei 
are loc în mod fiabil și corespunzător. Videoclipul este disponibil în mai multe limbi pe site-ul EASO.

Animația privind evaluarea vârstei pentru copii este menită să informeze copiii și tinerii la ce să se 
aștepte când li se cere să participe la o evaluare a vârstei. Videoclipul este disponibil în mai multe 
limbi pe site-ul EASO.

Depunerea unei cereri formulate de un copil neînsoțit (30)

Autoritățile care lucrează cu copii neînsoțiți trebuie să dispună de pregătire adecvată în ceea ce privește 
nevoile specifice ale copiilor. Se recomandă ca la depunerea cererilor pentru copiii neînsoțiți să participe 
un număr suficient de responsabili specializați în înregistrare. La depunerea unei cereri pentru un copil 
neînsoțit trebuie luate în considerare următoarele măsuri.

(30) Pentru mai multe informații despre indicatorii și măsurile de asistență, consultați instrumentul IPSN al EASO.

https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://ipsn.easo.europa.eu/ro
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• Dacă acest lucru nu s-a făcut deja, luați măsuri pentru desemnarea unui reprezentant, în 
conformitate cu practicile naționale, sau pentru semnalarea cazului către un coleg competent, care 
se va asigura că sunt luate astfel de măsuri.

Informați copilul că are dreptul să aibă un reprezentant și care este rolul acestuia. Aceasta include 
asigurarea interesului superior al copilului, inclusiv a faptului că nevoile sale juridice, sociale, 
medicale și psihologice sunt abordate în mod adecvat pe parcursul procedurii de azil sau până 
la aplicarea unei soluții de durată pentru copil. Dacă identificați copilul drept copil neînsoțit, 
informați organismele competente în conformitate cu practicile naționale, astfel încât să poată fi 
numit cât mai curând posibil un reprezentant pentru solicitant.

• Furnizați copilului și reprezentantului informații privind procedura de azil și sprijinul disponibil.

Informațiile trebuie furnizate într-o manieră accesibilă copiilor, ținând cont de maturitatea 
copilului. Aceste metode pot include folosirea unui limbaj simplificat, repetarea informațiilor 
folosind alte cuvinte, invitarea copilului să vă descrie din nou informațiile pe care i le-ați furnizat 
pentru a vă asigura că a înțeles și folosirea de diferite materiale, precum benzi desenate și 
videoclipuri (31).

• Furnizați informații privind modalitatea de a accesa asistența juridică disponibilă, potrivit măsurilor 
naționale.

Informați copilul că poate accesa asistența juridică, pe lângă faptul că poate avea un reprezentant. 
Furnizați informații privind modalitatea de contactare a furnizorilor de asistență juridică, inclusiv a 
UNHCR și a organizațiilor relevante ale societății civile.

• Invitați copilul să își prezinte punctele de vedere privind aspectele care îl vizează.

Pentru a vă asigura că copilul își poate exprima în mod liber opiniile și că opiniile sale sunt luate în 
considerare în funcție de vârsta și de maturitatea sa, încurajați solicitanții să își exprime opiniile 
și părerile cu propriile cuvinte. Nu uitați să consemnați ce au spus solicitanții fără a încerca să 
interpretați ce ar fi putut dori să spună. Încurajând copiii să își exprime în mod liber părerile 
la începutul procesului, contribuiți la consolidarea încrederii în autoritățile pentru azil, care 
facilitează, de asemenea, procedura de examinare.

• Semnalați autorității responsabile cu examinarea cererii de azil necesitatea unor garanții 
procedurale speciale.

Pe lângă faptul că copilul este neînsoțit, semnalați orice alte nevoi procedurale speciale pe care 
le remarcați, precum indicii privind probleme de sănătate psihică sau evenimente traumatice din 
trecut. Consemnați observațiile în formularul de înregistrare și semnalați-le autorității responsabile 
cu examinarea cererii de azil.

• Trimiteți copilul la o evaluare suplimentară a nevoilor procedurale speciale.

(31) Pentru mai multe informații despre furnizarea informațiilor către copii, consultați Consiliul Europei, How to convey child-
friendly information to children in migration: A handbook for frontline professionals, Strasbourg, 2018. 

https://rm.coe.int/how-to-convey-child-friendly-information-to-children-in-migration-a-ha/1680902f91
https://rm.coe.int/how-to-convey-child-friendly-information-to-children-in-migration-a-ha/1680902f91
https://rm.coe.int/how-to-convey-child-friendly-information-to-children-in-migration-a-ha/1680902f91


Ghid practic privind înregistrarea | Depunerea cererilor de protecție internațională

63

Pentru ca interesul superior al copilului să primeze în toate etapele procedurii de azil, trimiteți 
copilul la o evaluare suplimentară a nevoilor procedurale. Această evaluare suplimentară se 
realizează ca exercițiu multidisciplinar, ce implică specialiști care au primit formarea necesară 
pentru a lucra cu copii în cadrul autorității responsabile cu examinarea cererii de azil sau care 
reprezintă alte autorități competente, în funcție de practicile naționale.

• Trimiteți copilul la o evaluare a nevoilor speciale de primire.

Asigurați-vă că copilul este cazat într-un spațiu adecvat. Spațiu adecvat poate însemna că locuiește 
cu o rudă adultă sau cu o familie substitutivă ori într-un centru de cazare cu măsuri speciale pentru 
minori sau în alt spațiu adecvat pentru minori. Dacă identificați alte vulnerabilități pe lângă faptul 
că copilul este un minor neînsoțit, de exemplu indicii privind probleme de sănătate sau de sănătate 
psihică ori evenimente traumatice din trecut, trimiteți solicitantul la o evaluare/monitorizare a 
nevoilor speciale de primire (32).

• Luați notă de eventuali membri ai familiei copilului prezenți în țările UE+.

Luați în considerare posibilitatea ca copilul neînsoțit să poată avea membri ai familiei sau rude deja 
prezente în țară sau în altă țară UE+. De asemenea, luați în considerare posibilitatea ca copilul să fi 
fost despărțit de membrii familiei sale în timpul călătoriei. Consemnați aceste aspecte în dosarul 
solicitantului și semnalați-le autorităților responsabile cu examinarea cererii de azil și autorităților 
de primire. Asigurați-vă că semnalați aceste aspecte unității Dublin de la nivel național, dacă 
aceasta nu face parte din autoritatea responsabilă cu examinarea cererii de azil.

• Direcționați copilul către proceduri de regăsire a familiei, dacă este cazul.

În timp ce consemnați datele personale ale membrilor familiei sau ale rudelor, cereți și datele 
de contact ale acestora și adresa actuală, în vederea regăsirii familiei. În cazul în care copilul 
furnizează aceste detalii, puteți semnala acest lucru autorității responsabile cu examinarea cererii 
de azil și/sau autorității de primire, în conformitate cu practica națională (33).

• Observați aspectele care necesită sesizarea imediată.

Asigurați-vă că semnalați nevoile stringente, precum afecțiunile medicale grave, sau aspectele 
legate de siguranța imediată, precum situațiile de trafic de ființe umane, în cazul asistenței oferite 
imediat după înregistrare, folosind mijloace de semnalare conforme cu practica națională.

(32) Pentru mai multe informații, consultați EASO, Ghidul EASO privind condițiile de primire: standarde operaționale și indicatori 
operaționali, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, 2018. 

(33) Pentru mai multe informații despre regăsirea familiei, consultați EASO, Practical Guide on Family Tracing, Valleta, 2016. 

https://euaa.europa.eu/publications/guidance-reception-conditions-unaccompanied-children
https://euaa.europa.eu/publications/guidance-reception-conditions-unaccompanied-children
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-family-tracing
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Aspecte de reținut

Posibile cazuri Dublin.

• Regulamentul Dublin III prevede un mecanism prin care să se asigure că o cerere de protecție 
internațională va fi examinată de o singură țară UE+. Acesta stabilește criteriile pentru a evalua 
măsura în care solicitantul se poate încadra în procedura Dublin.

• Rolul dumneavoastră este să căutați în mod activ, în declarațiile solicitantului, în documentele 
justificative sau în informațiile disponibile în diferite baze de date, indicii care pot semnala 
criteriile prezentate în Regulamentul Dublin III.

• Rolul dumneavoastră este să furnizați solicitantului informații de bază privind criteriile Dublin, 
pentru a-l ajuta să vă furnizeze informații relevante.

• Cazurile de solicitanți care se pot încadra în procedura Dublin – chiar și atunci când indicatorii 
nu sunt clari sau evidenți – trebuie sesizate cât mai repede unității Dublin, deoarece procedura 
Dublin trebuie întreprinsă într-o perioadă scurtă de la începutul procedurii de azil.

Solicitanți vulnerabili.

• Rolul dumneavoastră în calitate de responsabil cu înregistrarea este fundamental pentru 
identificarea cât mai curând posibil a solicitanților cu nevoi procedurale și/sau de primire 
speciale. Această măsură trebuie adoptată pentru a garanta că solicitanților li se oferă asistență 
adecvată, astfel încât să își poată exercita drepturile și să își îndeplinească obligațiile.

• Trebuie să observați în mod proactiv indiciile de nevoi speciale, pe baza declarațiilor și a 
documentelor justificative furnizate de solicitant. Asigurați-vă că explorați în continuare indiciile 
indirecte, de exemplu pe cele legate de comportamentul, emoțiile sau procesele de gândire ale 
solicitantului.

• Aveți, de asemenea, rolul de a furniza asistență imediată solicitantului în timpul înregistrării, 
pentru a-i ușura solicitantului misiunea de a prezenta informațiile relevante. Printre metodele 
de a face acest lucru se numără: adaptarea stilului de comunicare la situație, oferirea de garanții 
privind confidențialitatea, furnizarea de informații într-o manieră care să țină cont de nevoile 
speciale, luarea măsurilor logistice necesare și programarea interviului de înregistrare cu un 
funcționar specializat.

• Acolo unde este cazul, trebuie să consemnați în dosarul solicitantului indiciile privind nevoile 
speciale și să comunicați aceste informații părților interesate relevante, să furnizați solicitantului 
informații privind asistența disponibilă relevantă și să direcționați solicitantul către asistență sau 
evaluarea suplimentară a nevoilor speciale.

Copii neînsoțiți.

• Un copil neînsoțit este un copil care sosește pe teritoriul statelor membre neînsoțit de un adult 
responsabil pentru acesta în temeiul dreptului sau al practicii statului membru în cauză și cât 
timp nu este efectiv în întreținerea unei astfel de persoane. Aici este inclus și orice minor care 
este lăsat neînsoțit după ce a intrat pe teritoriu.

• Se aplică garanții specifice pentru a asigura că minorii neînsoțiți își pot exercita drepturile și își 
pot îndeplini obligațiile.

• Un organism competent trebuie să desemneze cât mai curând posibil un reprezentant care să 
îl asiste și să îl reprezinte pe copilul neînsoțit în procedura de azil, pentru a asigura interesul 
superior al copilului și a exercita capacitatea juridică pentru copil.
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• Este foarte important să fiți deosebit de atent(ă) la eventualele indicii suplimentare privind 
nevoile speciale.

• Solicitantul poate fi identificat drept copil pe baza analizei probelor disponibile (documente și 
declarații). În caz de dubii substanțiale privind vârsta declarată, se poate efectua o evaluare a 
vârstei.

• La depunerea unei cereri pentru un copil neînsoțit, trebuie luate în considerare următoarele 
măsuri:

 o dacă nu ați făcut-o deja, luați măsuri pentru desemnarea unui reprezentant;
 o furnizați copilului și reprezentantului informații privind procedura de azil și sprijinul 

disponibil;
 o furnizați informații privind modalitatea de a accesa asistența juridică disponibilă, potrivit 

măsurilor naționale;
 o invitați copilul să își prezinte punctele de vedere privind aspectele care îl vizează;
 o semnalați autorității responsabile cu examinarea cererii de azil necesitatea unor garanții 

procedurale speciale;
 o trimiteți copilul la o evaluare suplimentară a nevoilor procedurale speciale;
 o trimiteți copilul la o evaluare a nevoilor speciale de primire;
 o luați notă de eventuali membri ai familiei copilului prezenți în țările UE+;
 o direcționați copilul către proceduri de regăsire a familiei, dacă este cazul;
 o observați și semnalați aspectele care necesită sesizarea imediată.
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VI.  Documentul care confirmă statutul de 
solicitant de protecție internațională

A� Date privind documentul
În termen de 3 zile de la depunerea cererii, solicitantul trebuie să primească, în mod gratuit, un 
document sau un card de solicitant de azil. Acest card confirmă statutul persoanei ca solicitant de 
protecție internațională și arată că aceasta are voie să rămână pe teritoriul țării UE+ cât timp îi este 
examinată cererea [vezi articolul 6 alineatul (1) din DCP] (34). Documentul poate include o fotografie 
a chipului solicitantului, în vederea identificării. Pentru a preveni fraudele, dar și pentru a vă asigura 
că fotografia este recentă și de bună calitate, se recomandă ca fotografia chipului solicitantului să fie 
efectuată de autoritatea emitentă, în loc să i se ceară solicitantului să transmită o fotografie.

Documentul îndeplinește rolul de certificat temporar, pe baza căruia solicitantul poate locui pe 
teritoriul țării UE+ și care, de asemenea, confirmă dreptul solicitantului de a se bucura de celelalte 
drepturi acordate solicitanților de protecție internațională. Totuși, documentul nu confirmă identitatea 
solicitantului.

Documentul trebuie să fie valid atât timp cât solicitantul este autorizat să rămână în țara UE+. Este 
posibil ca perioada de valabilitate indicată în document să nu acopere întreaga perioadă de examinare. 
Autoritățile trebuie să instituie măsuri pentru ca solicitantul să poată reînnoi cu ușurință documentul. 

Informațiile care trebuie incluse în document

În conformitate cu articolul 6 din DCP, documentul trebuie:
• să precizeze că solicitantul este solicitant de protecție internațională;
• să confirme că solicitantul are dreptul de a rămâne în țara UE+ în timpul procedurii de examinare;
• să precizeze numele solicitantului;
• să facă referire la restricțiile privind circulația pe teritoriul statului, dacă este cazul.

Informațiile suplimentare care trebuie incluse în document

Potrivit legislației și practicii naționale, documentul poate include:
• numărul individual de înregistrare și/sau numărul de caz;
• o fotografie a chipului;
• alte date de identificare pe lângă numele solicitantului, precum data și locul nașterii;
• locul de reședință și datele de contact în țara-gazdă;
• perioada de valabilitate;
• data sosirii și/sau data de înregistrare a cererii;
• un număr de serie unic al documentului;
• semnătura solicitantului;
• documentele de identitate deținute de solicitant;
• informații privind familia sau copiii minori;

(34) Autoritățile pot decide să nu emită un card de solicitant dacă solicitantul este plasat în detenție sau pe perioada examinării 
unei cereri de protecție internațională formulate la frontieră [articolul 6 alineatul (2) din DCP].
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• limba procedurii sau necesitatea interpretării într-o anumită limbă;
• informații privind autorizația de muncă;
• autoritatea emitentă;
• data și locul emiterii.

Pentru a preveni falsificarea documentelor, se recomandă ca fiecare card să prezinte caracteristici de 
securitate vizibile și specifice.

Bună practică

Pentru a ajuta solicitanții și furnizorii de servicii să fie complet conștienți de drepturile și de 
beneficiile solicitanților, adăugați informații în documentul privind drepturile și beneficiile 
solicitanților.

Bună practică
Adoptați un sistem de programare care să garanteze că solicitanții sunt informați cu privire la data 
programării pentru interviul personal la finalul etapei de depunere. Data, ora și locul programării 
pot fi furnizate în scris, împreună cu documentul sau cu cardul solicitantului.

Datorită acestei practici, procedura de azil este mai transparentă și mai previzibilă pentru solicitant 
și se poate menține legătura între solicitant și autoritatea pentru azil, în sensul că solicitantul nu 
pleacă din birou fără a ști data următoarei etape. De asemenea, se vor evita problemele cu invitația 
la interviul personal, dacă aceasta este trimisă ulterior.

Întrucât înregistrarea și examinarea unei cereri pot fi realizate de autorități diferite, este posibil ca 
un interviu personal să nu poată fi programat întotdeauna în etapa de depunere. Ca alternativă la 
programarea unei ore exacte pentru interviul personal, i s-ar putea preciza solicitantului o perioadă 
de timp aproximativă când urmează să aibă loc interviul personal, pe baza estimărilor furnizate de 
autoritatea responsabilă cu examinarea cererii de azil. În orice caz, este extrem de important să se 
mențină încrederea solicitantului în procedura de azil și în fiabilitatea informațiilor furnizate. 

B� Valabilitatea documentului
Majoritatea țărilor UE+ emit cardul solicitantului pentru o anumită perioadă de timp, după care acesta 
va fi reînnoit dacă, la momentul respectiv, solicitantul mai are voie să rămână în țară. Solicitanții trebuie 
informați cu privire la importanța și la mijloacele de reînnoire a documentului. Nu trebuie impuse cerințe 
administrative disproporționate pentru reînnoire, astfel încât limitările în ceea ce privește valabilitatea 
documentului să nu afecteze în mod negativ sau să nu adauge etape suplimentare la capacitatea de a 
accesa anumite drepturi cât timp este în curs procedura de azil. În funcție de măsurile adoptate la nivel 
național, se pot lua în considerare următoarele aspecte.

• Dacă înregistrarea și depunerea cererii se efectuează separat, se poate emite un document similar 
la momentul înregistrării, care să fie valabil până la data depunerii.

• Perioada de valabilitate poate fi adaptată în funcție de circumstanțele concrete ale procesului de 
examinare, de exemplu în funcție de termenele de transfer în temeiul Regulamentului Dublin III, de 
procedurile de examinare accelerată sau de timpul preconizat pentru primirea unei decizii privind 
protecția internațională în cursul procedurii de examinare ordinare.
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• Reînnoirea documentului oferă posibilitatea de a lua legătura cu solicitantul. Aceasta le poate oferi 
solicitanților posibilitatea de a-și actualiza adresa și datele de contact, de a transmite documente 
suplimentare pentru a-și susține cererea și de a adresa întrebări legate de procedură.

• Timpul pentru reînnoirea documentului poate fi folosit drept indicator al măsurii în care 
solicitantul se poate sustrage. Reînnoirea poate fi, de asemenea, o posibilitate de a rectifica 
informațiile furnizate sau de a furniza informații suplimentare unui solicitant care, din motive 
aflate în afara voinței sale, a ratat programarea la interviul personal. Aceste informații pot include 
modalitățile în care un solicitant își poate exprima în continuare interesul pentru procedura de azil.

C.  Furnizarea de informații privind documentul
Când li se oferă un document prin care li se confirmă statutul, solicitanții trebuie informați cu privire la 
următoarele aspecte:

• obligația de a păstra documentul asupra lor în permanență;

• procedura care trebuie urmată dacă documentul este deteriorat sau pierdut;

•  consecințele nereînnoirii documentului, conform practicii naționale, fără motive justificate.

Aspecte de reținut

• Fiecărui solicitant trebuie să i se furnizeze un document sau un card al solicitantului de azil în 
termen de 3 zile de la depunerea cererii. 

• Documentul confirmă statutul persoanei ca solicitant de protecție internațională și arată că are 
voie să rămână pe teritoriul țării UE+ cât timp îi este examinată cererea.

• Solicitantului trebuie să i se furnizeze un document valabil pentru întreaga perioadă de 
examinare. În funcție de practicile naționale, documentul poate fi furnizat doar pentru o 
anumită perioadă, după care solicitantul trebuie să îl reînnoiască.

• Trebuie să le furnizați solicitanților informații privind obligația de a păstra documentul asupra 
lor în permanență, privind perioada de valabilitate a documentului și privind consecințele 
nereînnoirii documentului, dacă este nevoie.
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VII� Înregistrarea cererilor ulterioare
Definiția cererilor ulterioare [articolul 2 litera (q) din DPA]
„Cerere ulterioară” înseamnă o cerere suplimentară de protecție internațională depusă după 
adoptarea unei decizii definitive privind cererea anterioară, inclusiv cazurile în care solicitantul și-a 
retras în mod explicit cererea și cazurile în care autoritatea decizională a respins o cerere în urma 
retragerii implicite a acesteia în conformitate cu articolul 28 alineatul (1).

Când înregistrați o nouă cerere de protecție internațională, trebuie să consultați întotdeauna baza de 
date pentru a stabili dacă solicitantul a depus anterior alte cereri de protecție internațională.

Dacă baza de date arată că s-a depus deja o cerere și că procedura încă este în curs de desfășurare (nu 
s-a adoptat o decizie definitivă), nu trebuie să înregistrați noua cerere. În schimb, trebuie să informați 
solicitantul cu privire la posibilitatea transmiterii de noi fapte sau circumstanțe în cadrul cererii aflate în 
examinare, cu condiția ca acest lucru să fie posibil conform legislației naționale. Aceste elemente pot fi 
transmise autorității care prelucrează cererea (autorității responsabile cu examinarea cererii de azil sau 
instanței).

Dacă s-a luat o decizie definitivă privind cererea anterioară (o decizie nefavorabilă sau o decizie de 
acordare a protecției subsidiare), noua cerere va fi înregistrată ca cerere ulterioară.

Într-o cerere ulterioară, autoritatea responsabilă cu examinarea cererii de azil va efectua examinarea 
preliminară pentru a evalua dacă au fost prezentate sau au apărut noi elemente sau constatări și 
dacă aceste elemente măresc semnificativ probabilitatea ca solicitantul să fie eligibil pentru protecție 
internațională. Declarațiile și probele documentare furnizate de solicitant la înregistrare sunt factori 
importanți care contribuie la examinarea preliminară a cererii. Este important ca toate elementele și 
documentele justificative noi să fie înregistrate bine în faza de înregistrare, întrucât este posibil să nu fie 
organizat un interviu personal pentru examinarea suplimentară a cererii ulterioare (35).

Examinarea preliminară concluzionează că cererea ulterioară este considerată admisibilă sau 
inadmisibilă. Dacă noile elemente sau alte constatări măresc semnificativ probabilitatea ca solicitantul să 
se califice drept beneficiar de protecție internațională, cererea este considerată admisibilă, iar procedura 
de examinare va continua. Dacă solicitantul nu a furnizat astfel de noi elemente sau dacă nu au apărut 
astfel de noi constatări, cererea este considerată inadmisibilă și procedura de examinare se încheie.

Ținând cont de caracteristicile specifice ale procedurii de examinare preliminară, trebuie să îi furnizați 
solicitantului următoarele informații:

• ce este o cerere ulterioară (că nu este o posibilitate de a contesta decizia precedentă, ci de a 
prezenta noi elemente relevante);

• tipul procedurii de examinare care trebuie urmată (inclusiv examinarea preliminară);

• ce înseamnă elemente și constatări noi;

• cum și unde trebuie transmise noile elemente și documente și până când trebuie transmise;

(35) În conformitate cu articolul 42 alineatul (2) litera (b) din DPA, „[s]tatele membre pot adopta în legislația internă norme privind 
examinarea preliminară (...). Aceste norme pot, inter alia: (...) să permită efectuarea examinării preliminare numai pe baza 
datelor prezentate în scris, fără un interviu personal”.
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• obligația solicitantului de a furniza informații detaliate privind motivele pentru care noile elemente 
nu au fost transmise mai devreme și cum, dacă este cazul, se leagă noile elemente de cererea 
anterioară/cererile anterioare;

• posibilitatea de a nu organiza un nou interviu personal, în funcție de legislația națională;

• dacă este posibil, termenul pentru procedura de examinare, în conformitate cu practicile 
naționale.

În timpul procesului de înregistrare se poate folosi interpretariatul și se pot traduce formularele folosite 
pentru transmiterea de noi elemente în cadrul unei cereri ulterioare, dacă nu va fi organizat un interviu 
personal.

De asemenea, solicitanții trebuie să fie informați cu privire la următoarele posibile limitări ale drepturilor 
lor în timpul examinării preliminare, care se pot aplica în țara UE+ vizată.

• Dreptul de a rămâne în țara UE+ poate fi restricționat în anumite condiții [articolul 9 alineatul (2), 
articolul 41 și articolul 46 alineatele (6)-(8) din DPA]. Dreptul de a rămâne în țara UE+ în timpul 
procedurii de examinare este o regulă generală, care poate fi restricționată dacă solicitantul a 
beneficiat deja de examinarea a cel puțin două cereri de protecție internațională (prima cerere 
și prima cerere ulterioară), dacă aceste cereri au fost respinse. Dacă dreptul de a rămâne este 
restricționat, autoritatea responsabilă cu examinarea cererii de azil trebuie, de asemenea, să se 
asigure că decizia de îndepărtare nu va încălca principiul nereturnării . La momentul înregistrării 
cererii se poate emite o decizie potrivit căreia solicitantul nu are dreptul de a rămâne.

• Dreptul la condițiile materiale de primire poate fi redus sau retras [articolul 20 litera (c) din DCP]. 
Țările UE+ pot reduce sau retrage condițiile materiale de primire (locuință, hrană și îmbrăcăminte) 
dacă solicitantul a depus o cerere ulterioară. Aceasta înseamnă că este posibil ca solicitantul să nu 
aibă dreptul la locuință sau la alte ajutoare materiale în timpul examinării cererii ulterioare.

Se recomandă folosirea unui formular de înregistrare conceput special pentru cererile ulterioare, în 
care solicitantului i se cere să transmită noile elemente care stau la baza cererii și actualizările privind 
datele cu caracter personal. Rubricile specifice pot include informații pe care se bazează examinarea 
preliminară, inclusiv noile elemente neincluse în cererea anterioară/cererile anterioare, modul în care 
acestea se corelează cu cererea/cererile de azil anterioară/anterioare, dacă este cazul, și, eventual, 
motivele pentru care aceste elemente nu au fost menționate anterior.

Pentru mai multe informații privind întrebările care pot fi adresate în timpul depunerii în ceea ce privește 
cererea de azil, vezi anexa 1, „Rubricile de înregistrare”. 

Deosebit de dificile sunt situațiile în care se formulează o cerere ulterioară în timpul procesului de 
returnare, mai ales atunci când aceste cereri sunt formulate pur și simplu pentru a întârzia sau a 
împiedica un proces de îndepărtare aflat în curs. În toate aceste cazuri trebuie consultată autoritatea 
responsabilă cu examinarea cererii de azil. Prin urmare, se recomandă crearea unor linii directe de 
comunicare între autoritățile responsabile pentru îndepărtare, autoritățile responsabile pentru 
înregistrare și autoritatea responsabilă cu examinarea cererii de azil, pentru a transmite cereri ulterioare 
formulate direct înainte de aplicarea deciziei de returnare și pentru a permite prelucrarea imediată a 
examinării preliminare.
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Instrumentul EASO aferent 

Ghidul practic al EASO privind cererile ulterioare furnizează instrumente pentru examinarea 
cererilor ulterioare, inclusiv a aspectelor care trebuie luate în considerare în timpul formulării, 
înregistrării și depunerii cererilor ulterioare. Ghidul explică ce anume constituie o cerere ulterioară 
și ce se înțelege prin „noi elemente” care pot fi transmise pentru a susține cererea ulterioară. 
De asemenea, acesta explică normele procedurale speciale legate de examinarea preliminară a 
cererilor ulterioare și explorează situațiile specifice în care poate fi transmisă o cerere ulterioară.

Traducerile acestui ghid sunt disponibile pe site-ul EASO. 

Aspecte de reținut

• Consultați întotdeauna baza de date pentru a stabili dacă solicitantul a formulat o cerere 
anterioară, înainte de a depune o nouă cerere.

• Aspectul central al unei cereri ulterioare constă în elementele noi. Trebuie să culegeți date 
de la solicitant privind noile elemente care nu au fost incluse în cererea anterioară/cererile 
anterioare și motivele pentru care aceste elemente nu au fost prezentate anterior.

• Trebuie să furnizați solicitantului informații privind ce anume este o cerere ulterioară și privind 
noile elemente, procedura care trebuie urmată, cum trebuie transmise noi elemente pentru a 
susține cererea în timpul examinării preliminare și potențialele limitări ale drepturilor în timpul 
procedurii.

https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-subsequent-applications
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
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VIII� Verificarea datelor
Capitolul IV „Culegerea datelor de înregistrare” a prezentat tipurile de date care trebuie culese prin 
declarațiile (verbale și scrise) și documentele furnizate de solicitant în timpul procedurii de înregistrare.

Acest capitol se axează pe diferitele baze de date și instrumente care pot fi consultate și folosite în timpul 
procedurii de înregistrare pentru a verifica datele culese. În calitate de responsabil cu înregistrarea, 
puteți efectua anumite tipuri de verificări, în timp ce, pentru altele, va trebui să transmiteți dosarul unei 
unități sau autorități specializate. În funcție de drepturile dumneavoastră de acces la diferite baze de 
date, puteți consulta rezultatele în baza de date Eurodac și în evidențele poliției înainte de interviul de 
înregistrare. Astfel, puteți stabili dacă solicitantul a cerut anterior protecție internațională sau a intrat 
în mod neregulamentar în altă țară UE+. De asemenea, puteți stabili dacă solicitantul are cazier sau pe 
numele său s-au emis mandate de arestare internaționale/europene în curs de îndeplinire. Totodată, 
puteți consulta VIS pentru a vedea dacă solicitantul a formulat cereri de viză pentru spațiul Schengen. 
Printre alte mijloace de verificare a datelor în timpul procesului de înregistrare se numără verificarea 
documentelor de identitate, analiza lingvistică, verificarea legăturilor de familie și efectuarea de căutări în 
conținuturile de pe platformele de comunicare socială.

A.  Baza de date europeană privind amprentele digitale ale 
solicitanților de azil

Sistemul Eurodac este o bază de date a UE cu amprente digitale ale solicitanților de azil, instituită prin 
Regulamentul Eurodac. Grație acestei baze de date, statelor membre le este mai ușor să stabilească ce 
țară este responsabilă pentru examinarea unei cereri de protecție internațională.

Când o persoană solicită protecție internațională în orice țară UE+, amprentele sale digitale sunt 
prelevate și transmise la sistemul central Eurodac în termen de 72 de ore. Sistemul include date ale 
amprentelor digitale pentru fiecare solicitant de protecție internațională care are cel puțin 14 ani. 
Datele amprentelor digitale sunt stocate cel mult 10 ani. De asemenea, sistemul central include date 
privind persoane care au cel puțin 14 ani și ale căror amprente au fost prelevate în legătură cu o trecere 
neregulamentară a frontierelor externe ale UE, iar aceste date sunt stocate timp de 18 luni.

Sistemul permite să se stabilească dacă solicitantul a cerut protecție internațională sau a fost reținut în 
altă țară UE+ pentru trecerea neregulamentară a unei frontiere externe. Dacă amprentele digitale ale 
unei persoane sunt găsite în sistem, pot fi accesate și următoarele date:

• țara UE+ în care solicitantul a intrat sau a locuit anterior;

• locul și data când a fost reținut;

• sexul solicitantului;

• numărul de referință folosit de țara UE+;

• data prelevării amprentelor digitale.
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În ceea ce privește solicitanții de protecție internațională, datele suplimentare pot include:

• locul și data cererii de protecție internațională;

• dacă este cazul, informații privind transferul dintr-o țară în alta în temeiul Regulamentului Dublin III 
și, mai exact, data sosirii după acest transfer;

• dacă este cazul, informații privind plecarea de pe teritoriul țărilor UE+, fie la inițiativa solicitantului, 
fie în urma unui ordin de îndepărtare, și, mai exact, data acestei plecări;

• dacă o țară UE+ a hotărât să își asume răspunderea pentru examinarea cererii prin aplicarea 
clauzei discreționare de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul Dublin III, data adoptării 
hotărârii de examinare a cererii.

Țara UE+ desemnează autoritățile competente autorizate să solicite compararea datelor din Eurodac și 
care au acces la datele privind amprentele digitale stocate în sistem. Lista autorităților competente este 
publicată de Comisia Europeană (36). Dacă nu sunteți autorizat(ă) să solicitați datele, poate fi instituit un 
mecanism de sesizare care să vă permită să vedeți dacă un solicitant a formulat o cerere precedentă sau 
a fost reținut în altă țară UE+.

B.  Sistemul de informații privind vizele
VIS a fost instituit printr-o decizie a Consiliului în 2004 (37); aceasta a creat un sistem central de informare 
privind deciziile referitoare la cererile pentru vize pe termen scurt pentru vizitarea sau tranzitarea spațiului 
Schengen. Astfel, sistemul include informații privind cererile de viză pe termen scurt pentru țările Schengen. 
Nu sunt disponibile date privind vizele pe termen lung sau privind vizele către statele membre ale UE din 
afara spațiului Schengen, și anume Bulgaria, Croația, Cipru, Irlanda și România. De asemenea, Regulamentul 
VIS (38) definește în continuare responsabilitățile și normele pentru schimbul de date privind vizele.

Obiectivele Sistemului de informații privind vizele

VIS îndeplinește următoarele scopuri:

• facilitarea unor verificări mai rapide și mai precise ale vizelor de către polițiștii de frontieră și 
identificarea persoanelor depistate fără documente pe teritoriul Schengen;

• facilitarea luptei împotriva fraudei și prevenirea fenomenului de „visa shopping”;

(36) Lista autorităților competente notificată către Comisie, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) nr. 603/2013 
privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor 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, JO C 45/1, 8.2.2021. 

(37) Decizia din 8 iunie 2004 a Consiliului de instituire a Sistemului de informații privind vizele (VIS), 2004/512/CE, JO L 213/5, 
15.6.2004.

(38) 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 (Regulamentul VIS), JO 
L 218/60, 13.8.2008.

https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/fab5221d-69af-11eb-aeb5-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0512&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=EN
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• facilitarea stabilirii țării UE+ responsabile pentru examinarea unei cereri de protecție internațională 
și facilitarea procesului de examinare a cererii;

• contribuția la prevenirea amenințărilor la adresa securității interne a țărilor UE+.

Date disponibile în Sistemul de informații privind vizele

Sistemul conține date și decizii privind cererile pentru vize de scurtă ședere în spațiul Schengen.

VIS conține următoarele categorii de date:

• date alfanumerice privind solicitantul și privind vizele care au fost solicitate, emise, refuzate, 
anulate, revocate sau prelungite;

• fotografii;

• date privind amprentele digitale;

• legături la cererile anterioare înregistrate și legături la dosarele de cerere ale persoanelor cu care 
călătorea solicitantul (dacă solicitantul călătorea într-un grup).

Autoritatea responsabilă cu examinarea cererii de azil poate consulta date specifice stocate în VIS. Tipul 
datelor care pot fi consultate diferă de măsura în care scopul autorității este să stabilească țara UE+ 
responsabilă pentru examinarea unei cereri sau chiar ea însăși este responsabilă pentru examinarea 
cererii.

Consultarea datelor în VIS pentru a stabili țara UE+ responsabilă pentru examinarea unei cereri (39)
În cazul în care căutarea arată că s-a emis o viză cu o dată de expirare de cel mult 6 luni înainte de data 
cererii și/sau o viză a fost prelungită până la o dată de expirare cu cel mult 6 luni înainte de data cererii, se 
pot consulta următoarele date:

• numărul cererii;

• autoritatea care a emis sau prelungit viza și dacă autoritatea a emis-o în numele altei țări UE+;

• datele biografice de bază ale solicitantului (nume, prenume, data nașterii, sexul, locul nașterii, 
cetățenia actuală și cetățenia la naștere);

• tipul și numărul documentului/documentelor de călătorie și codul din trei litere al țării emitente a 
documentului/documentelor de călătorie;

• tipul de viză;

• perioada de valabilitate a vizei;

• durata prevăzută a șederii;

• fotografii;

• date biografice de bază din dosarele de cerere corelate, privind soțul/soția și copiii.

(39) Articolul 21 din Regulamentul VIS.
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Consultarea datelor în VIS pentru examinarea unei cereri (40)
În cazul în care căutarea arată că o viză emisă este înregistrată în VIS, se pot consulta următoarele date:

• numărul cererii;

• datele biografice de bază ale solicitantului (nume, prenume, data nașterii, sexul, locul nașterii, 
cetățenia actuală și cetățenia la naștere);

• tipul și numărul documentului/documentelor de călătorie și codul din trei litere al țării emitente a 
documentului/documentelor de călătorie;

• data de expirare a valabilității documentului/documentelor de călătorie, autoritatea care a emis 
documentul/documentele de călătorie și data emiterii acestuia/acestora;

• fotografii;

• datele introduse pentru orice viză emisă, anulată sau revocată sau a cărei valabilitate este 
prelungită;

• date biografice de bază din dosarele de cerere corelate, privind soțul/soția și copiii.

Cum pot fi folosite în timpul procedurii de înregistrare informațiile disponibile 
în baza de date?

VIS servește, printre altele, la examinarea unei cereri de protecție internațională și la stabilirea țării UE+ 
responsabile pentru examinarea cererii. Autoritățile competente în materie de azil au acces la datele 
privind amprentele digitale din VIS în aceste două scopuri.

Căutarea se efectuează în principal comparând datele privind amprentele care sunt culese de la o 
persoană care a cerut protecție internațională cu amprentele persoanelor care au solicitat o viză. Astfel, 
este posibil să se realizeze corelarea între datele privind amprentele digitale în scopul identificării și al 
verificării. Dacă amprentele digitale ale solicitantului nu pot fi folosite sau căutarea folosind datele privind 
amprentele digitale eșuează, căutarea poate fi efectuată și cu următoarele date:

• numele de familie sau numele de familie la naștere al solicitantului, prenumele, sexul sau data, 
locul și/sau țara nașterii;

• cetățenia actuală a solicitantului sau cetățenia sa la naștere;

• tipul și numărul documentului de călătorie, autoritatea emitentă, data emiterii și/sau data 
expirării.

Pe lângă identificarea persoanei, VIS poate contribui la stabilirea posibilelor călătorii anterioare în 
țările Schengen, pentru a culege informații referitoare la viza obținută (autoritatea emitentă, tipul vizei, 
perioada de valabilitate, durata preconizată a șederii etc.) pentru a identifica documentele folosite 
pentru a cere viza sau pentru a identifica potențialii membri ai familiei însoțitori. Prin urmare, se 
recomandă efectuarea unei căutări în VIS înainte de finalizarea depunerii cererii, pentru a accesa date 
legate de potențialele cereri de viză.

În contextul stabilirii țării UE+ responsabile pentru examinarea cererii, datele înregistrate în VIS pot arăta 
că o altă țară UE+ poate fi responsabilă pentru examinarea cererii dacă viza a fost emisă sau prelungită 
de o anumită țară Schengen. În cazul în care cererea de viză a fost refuzată, anulată sau revocată de o 

(40) Articolul 22 din Regulamentul VIS.
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anumită țară Schengen, aceasta poate indica, de asemenea, posibile legături cu această țară UE+ care pot 
fi explorate în continuare, în contextul Regulamentului Dublin III.

Este nevoie de un document de călătorie sau de pașaport atunci când solicitați o viză și călătoriți în 
spațiul Schengen cu viză. Baza de date VIS include informații privind numărul de pașaport al solicitanților 
și data valabilității și a expirării pașaportului. Dacă solicitantul precizează la înregistrare că nu a deținut 
niciodată un pașaport, însă informațiile din baza de date VIS arată că a predat un pașaport în timpul unei 
cereri de viză, trebuie să adresați întrebări suplimentare pentru clarificare.

Baza de date VIS corelează datele privind amprentele digitale pentru cererile de viză cu datele cu caracter 
personal verificate printr-un document de identitate. Se poate întâmpla ca un solicitant să obțină o viză 
și să călătorească în mod legal într-o anumită țară, dar apoi să solicite protecție internațională în aceeași 
țară sau în altă țară, sub alt nume. Dacă informațiile cu caracter personal incluse în baza de date VIS 
nu corespund datelor furnizate de solicitant în timpul depunerii și înregistrări cererii, trebuie ascultate 
motivele solicitantului pentru aceste discrepanțe.

Baza de date VIS poate furniza informații privind călătoriile anterioare în spațiul Schengen sau poate 
indica o ședere în zonă înainte de formularea cererii de protecție internațională. Aceste informații, 
împreună cu ștampilele de intrare și, eventual, de ieșire de pe pașaport ajută la a stabili dacă solicitantul 
a cerut protecție internațională cât mai curând posibil după ce a ajuns în țară. De asemenea, informațiile 
privind șederile anterioare în spațiul Schengen pot fi relevante pentru examinarea cererii.

Totodată, la solicitarea unei vize se colectează și o fotografie digitală. Se poate acorda atenție aspectului 
solicitantului în fotografie, fiindcă, în anumite circumstanțe, de exemplu în posibilele situații de trafic de 
persoane, datele de înregistrare pot fi falsificate. De asemenea, se poate întâmpla ca un copil să încerce 
să se înregistreze ca adult în timpul cererii de viză, pentru a putea călători ca adult pe teritoriul Schengen.

C� Verificarea documentelor
În timpul procedurii de înregistrare, solicitanților li se cere să predea documentele aflate în posesia lor, 
precum documentele de identitate și de cetățenie, dar și alte tipuri de documente care pot fi relevante 
pentru cererea de azil. Aici pot intra documente profesionale, mandate judecătorești sau de arestare, 
carnete de membru al unui partid politic și livrete militare.

Rolul dumneavoastră este să culegeți și să consemnați (41) informațiile transmise de solicitant și nu să 
evaluați credibilitatea sau autenticitatea documentelor prezentate de solicitant, cu excepția cazului în 
care legislația sau practica națională conțin dispoziții diferite. Totuși, dacă observați probleme în ceea ce 
privește autenticitatea documentelor furnizate, se recomandă semnalarea acestui fapt în dosar.

Poate fi relevant să obțineți concluziile evaluării asupra autenticității unui document înainte de a începe 
etapa de examinare. Se recomandă instituirea unui mecanism de sesizare în etapa de înregistrare, prin 
care să trimiteți documentele prezentate la unitatea sau autoritatea competentă (de exemplu, poliția) 
responsabilă cu examinarea autenticității documentelor. În funcție de măsurile adoptate la nivel național, 
mecanismul de sesizare poate fi aplicat sistematic tuturor documentelor transmise sau poate fi limitat la 
anumite tipuri de documente (de exemplu, documente de identitate și de cetățenie sau documente cu 

(41) Pentru mai multe detalii privind colectarea și înregistrarea documentelor transmise de solicitant, consultați capitolul IV, 
„Culegerea datelor de înregistrare”.
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caracteristici de siguranță) sau la documentele pentru care, la prima vedere, apar suspiciuni în ceea ce 
privește autenticitatea.

Documentele sunt evaluate de personal specializat printr-o investigație tehnică, pentru a vedea dacă 
sunt autentice. O astfel de investigație poate consta, de exemplu, într-o comparație cu documentele 
de referință dintr-o bază de date cu documente sau într-o examinare a documentelor din perspectiva 
medicinei legale.

Atunci când se concluzionează că solicitantul a predat un document fals sau falsificat, va trebui ascultată 
perspectiva solicitantului privind rezultatele. În funcție de condițiile prevăzute în legislația națională, este 
posibil ca documentul fals sau falsificat să nu îi poată fi returnat solicitantului. Prezentarea de documente 
falsificate nu înseamnă automat că solicitantul încearcă să folosească în mod abuziv procedura de azil. 
Solicitanții pot să fi folosit documente falsificate pentru a fugi din țara lor de origine cu ajutorul unei 
persoane care introduce ilegal migranți sau prin alte mijloace sau ar putea fi dezinformați cu privire la 
necesitatea de a prezenta anumite documente autorităților pentru azil. Prin urmare, este esențial să 
ascultați punctul de vedere al solicitantului privind rezultatul verificării documentelor, ceea ce se poate 
realiza în timpul interviului personal.

D.  Evidențele poliției
În contextul procedurii de azil, evidențele poliției naționale și ale Interpol pot constitui o sursă importantă 
de informații din mai multe motive. Într-adevăr, dacă numele unui solicitant apare în evidențele poliției, 
dosarul respectiv poate furniza informații utile nu numai privind cazierul solicitantului, ci și, eventual, 
privind alte aspecte ale identității solicitantului și ale reședinței sale anterioare. În contextul procedurii de 
azil, evidențele poliției pot constitui o sursă de informații privind ruta de deplasare, punctul de intrare în 
UE și prezența solicitantului într-o anumită țară la un anumit moment.

Se recomandă compararea cererilor nou înregistrate cu evidențele poliției naționale, europene (de 
exemplu, Sistemul de informații Schengen) sau internaționale (de exemplu, Interpol).

Consultarea evidențelor poliției este extrem de reglementată și doar autoritățile naționale competente 
au acces la acestea. Dacă autoritatea polițienească este implicată în procedura de înregistrare, verificarea 
de securitate poate fi efectuată în timpul etapei în care este implicată aceasta. Dacă, dimpotrivă, 
autoritatea polițienească nu este implicată în procedura de înregistrare, se poate institui un mecanism 
de sesizare care să îi permită autorității de înregistrare să transmită cererile. De asemenea, aceasta îi va 
permite autorității de înregistrare să verifice dacă solicitantul apare în evidențele poliției.

În funcție de măsurile adoptate la nivel național, verificarea de securitate se poate aplica tuturor cererilor 
nou înregistrate sau numai unor cereri definite specific, pe baza unui set de criterii (de exemplu, cereri 
din partea persoanelor din anumite țări de origine sau cu anumite tipuri de revendicări).

E.  Verificarea legăturilor de familie
În etapa de înregistrare poate fi nevoie să se verifice componența familiei declarată de solicitant. Această 
verificare poate viza membrii familiei care însoțesc solicitantul în timpul înregistrării sau poate viza 
persoane care nu se aflau cu solicitantul la momentul înregistrării.
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În această din urmă situație, un solicitant nou înregistrat ar putea invoca o legătură de familie cu o 
persoană care a solicitat protecție internațională în trecut și/sau cu o persoană căreia i s-a acordat 
protecție internațională.

Legăturile de familie pot fi verificate folosind diferite metode.

• Culegerea de date detaliate privind membrii familiei solicitantului. Aici intră culegerea, de la 
solicitant, a datelor cu caracter personal esențiale privind fiecare membru al familiei, precum 
numele, data și locul nașterii, ocupația actuală, starea civilă, data și locul căsătoriei, numele 
părinților, fraților și surorilor, precum și locul în care se află aceștia în prezent și contextul 
separării lor de solicitant. Ulterior, aceste informații pot face obiectul unei verificări încrucișate 
cu informațiile furnizate de membrii familiei în cauză în cererile lor. Din nou, aceasta confirmă 
importanța culegerii unor date complete și fiabile la momentul înregistrării.

• Obținerea și examinarea tuturor documentelor legate de componența familiei, inclusiv a 
certificatelor de naștere și de căsătorie și a eventualelor livrete de familie.

• Culegerea de date privind coabitarea anterioară cu fiecare membru al familiei și privind perioada 
în care membrii familiei au locuit împreună.

• În funcție de context și în situații de îndoieli substanțiale, organizarea unui test ADN. În anumite 
țări, se poate folosi un test ADN pentru a verifica legăturile de familie, de exemplu când există 
incertitudini în privința lor. Incertitudinile se pot datora declarațiilor sau probelor divergente 
furnizate de terți, lipsei documentelor sau a probelor de altă natură care să justifice existența 
legăturii de familie sau indiciilor legate de traficul de persoane în contextul legăturilor de familie 
invocate.
Țările UE+ pot verifica legăturile de familie efectuând teste ADN, pe lângă culegerea de date 
prin interviuri și probe documentare. Testul ADN poate fi considerat proporțional dacă nu sunt 
disponibile mijloace mai puțin restrictive pentru stabilirea legăturilor de familie, precum probele 
documentare. De asemenea, se recomandă ca autoritățile să suporte costurile testelor ADN sau 
să nu stabilească prețuri disproporționate pentru acestea, care să creeze obstacole în ceea ce 
privește exercitarea drepturilor solicitanților.

F.  Platformele de comunicare socială
Prin intermediul platformelor de comunicare socială, utilizatorii creează comunități online pentru a 
partaja informații, idei, mesaje personale și alte conținuturi online. Deseori, această comunicare are loc 
prin site-uri pentru comunicare socială sau pentru microblogging, precum Facebook, Twitter, Instagram și 
platforme dedicate blogurilor.

Platformele de comunicare socială sunt folosite pe scară largă la nivel mondial. În funcție de rețeaua de 
comunicare socială și de utilizarea individuală, informațiile publicate pot fi disponibile doar unui grup 
mic de persoane selectate sau pot fi accesibile public. Un solicitant poate să fi publicat informații pe 
platformele de comunicare socială privind o gamă vastă de teme. Aceste informații pot fi relevante și 
utile pentru verificarea informațiilor despre solicitant.

Se recomandă să întrebați solicitanții, în timpul etapei de depunere, dacă folosesc platforme de 
comunicare socială și/sau au site-uri sau bloguri personale. Totuși, accesul la platformele de comunicare 
socială este, de asemenea, limitat de obligația ca aceste comunicări să nu încalce dreptul solicitantului 
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la confidențialitate. De exemplu, cu excepția cazului în care legislația națională conține dispoziții diferite 
pentru scopuri specifice și în condiții definite, un solicitant nu trebuie obligat sau nu trebuie făcut să se 
simtă obligat să furnizeze parola contului său pe o platformă de comunicare socială sau să acorde acces la 
informații securizate cu ajutorul unei parole.

Informațiile găsite pe platformele de comunicare socială trebuie folosite cu atenție maximă, întrucât este 
deosebit de dificil, dacă nu chiar imposibil, să se evalueze fiabilitatea acestor informații.

Autenticitatea diferitelor aspecte ale informațiilor găsite pe platformele de comunicare socială poate fi 
greu de stabilit. Aici intră și sursa informațiilor sau identitatea autorului (întrucât persoanele pot folosi 
porecle sau pot folosi în mod fals identitatea altcuiva), data informațiilor (care este alta decât data 
publicării informațiilor) sau conținutul în sine, întrucât conținutul de pe platformele de comunicare 
socială este deseori nereglementat și prezintă mai puține șanse să fi fost supus unui control editorial 
decât sursele mass-media „convenționale”.

G.  Analiza și indicarea limbajului
Analiza limbii folosite de solicitant în exprimarea orală, dar și în scris, este o metodă care contribuie 
la stabilirea cetățeniei, a regiunii de origine sau a etniei solicitantului (42). În majoritatea cazurilor, se 
analizează limbajul solicitantului pentru a stabili dacă acesta prezintă caracteristicile așteptate pentru o 
persoană care a crescut sau a socializat într-un anumit loc de origine.

Analiza limbajului trebuie efectuată de un lingvist instruit și calificat (un specialist care a beneficiat de 
formare și dispune de expertiză în analiza limbajului) și nu doar de o persoană care este vorbitoare 
nativă a limbii în cauză (43). Rolul lingvistului în procedura de azil se supune principiilor confidențialității și 
imparțialității.

Pentru analiza limbajului este nevoie de date fiabile, precum o înregistrare audio cu o lungime și o calitate 
suficientă. Analiza limbajului constă în examinarea accentului, a gramaticii, a vocabularului și a cuvintelor 
împrumutate din discursul solicitantului.

Analiza limbajului este un proces care consumă resurse materiale și nu numai. Decizia privind efectuarea 
unei analize a limbajului se poate adopta pe baza unor elemente individuale, de exemplu dacă există 
îndoieli în ceea ce privește elemente ale identității declarate de solicitant (de exemplu, țara de origine 
sau locul de reședință obișnuită) sau, într-un mod mai sistematic, se poate baza pe un set prestabilit de 
criterii (de exemplu, în cazul solicitanților care susțin că provin dintr-o anumită țară de origine).

Trebuie să aveți grijă când formulați concluzii pe baza analizei limbajului. Într-adevăr, cetățenia și 
naționalitatea (44) sunt concepte juridice, care nu au neapărat legătură cu limba vorbită/limbile vorbite 
de o persoană. De exemplu, un solicitant care a trăit toată viața în afara țării a cărei cetățenie o deține 

(42) Aici se folosește definiția furnizată de Rețeaua europeană de migrație (REM) pentru analiza limbajului în vederea stabilirii 
originii (vezi glosarul REM, versiunea 7.0, iulie 2020).

(43) Language and National Origin Group, „Guidelines for the use of language analysis in relation to questions of national origin in 
refugee cases”, International Journal of Speech Language and the Law, Vol. 11, nr. 2, 2004, p. 2.

(44) La articolul 2 litera (d) din Regulamentul privind statisticile din domeniul migrației, cetățenia este definită drept „legătura 
juridică specială între o persoană și statul său, dobândită prin naștere sau prin naturalizare, indiferent că este prin declarație, 
opțiune, căsătorie ori alte mijloace, în conformitate cu dispozițiile de drept intern”. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/language-analysis-determination_ro
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4cbebc852&skip=0&query=Guidelines for the Use of Language Analysis in relation to Questions of National Origin in Refugee Cases
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4cbebc852&skip=0&query=Guidelines for the Use of Language Analysis in relation to Questions of National Origin in Refugee Cases
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ar putea să nu cunoască deloc limba acelei țări sau ar putea avea un accent străin atunci când vorbește 
limba țării respective.

Prin urmare, rezultatul unei analize a limbajului trebuie folosit întotdeauna în combinație cu alți indicatori 
și în lumina declarațiilor solicitantului. Raportul privind analiza limbajului poate fi folosit ca mod 
suplimentar de a verifica informațiile furnizate de solicitant (de exemplu, țara de origine, istoricul, locurile 
unde susține că a locuit și școlile pe care le-a frecventat).

Pe lângă analiza completă a limbajului, există și alte metode mai limitate despre care se spune deseori 
că oferă „indicii lingvistice”. Indiciile lingvistice reprezintă o scurtă verificare efectuată de un lingvist și/
sau de un vorbitor nativ pentru a stabili dacă există dubii sau contraindicații privind faptul că solicitantul 
ar putea să nu vorbească limba regiunii din care spune că provine. Recent au fost dezvoltate metode de 
folosire a inteligenței artificiale, prin care un computer poate arăta, cu un anumit nivel de certitudine, de 
unde poate proveni limba vorbită.

Când rezultatele indiciilor lingvistice arată că există dubii privind originea solicitantului, se poate 
avea în vedere inițierea unei analize lingvistice complete. Un indiciu lingvistic poate fi util atunci când 
solicitantul nu are niciun document sau provine dintr-o țară în care se pot obține cu ușurință documente 
de identitate frauduloase pe piața neagră. Obținerea unui indiciu lingvistic durează mai puțin decât o 
analiză a limbajului, fiindcă analistul nu trebuie să scrie un raport complet, ci poate indica pur și simplu 
faptul că solicitantul provine sau nu din țara de origine declarată. Prin urmare, indiciul lingvistic este 
doar, ceea ce sugerează numele său, un „indiciu”, și nu poate servi drept unic temei pentru a pune sub 
semnul întrebării credibilitatea declarației solicitantului privind țara de origine. Totuși, solicitantului 
i se pot adresa întrebări privind eventualele inconsecvențe între declarații și indiciul lingvistic, prin 
care se analizează în continuare istoricul solicitantului. Deși indiciul lingvistic este folosit în principal ca 
instrument de sesizare, rapoartele de analiză a limbajului sunt considerate probe de către autorități și 
instanțe.

Aspecte de reținut

• Eurodac este o bază de date la nivelul UE care conține amprente digitale ale resortisanților 
țărilor terțe care au solicitat protecție internațională în alte țări UE+ sau care au fost reținuți din 
cauza trecerii neregulamentare a frontierelor externe ale UE. Aceste informații pot contribui la 
stabilirea țării responsabile pentru examinarea cererii.

• VIS este un sistem central de informații pentru decizii referitoare la cererile de vize de scurtă 
ședere pentru vizitarea sau tranzitarea spațiului Schengen, care se poate folosi pentru 
verificarea șederilor anterioare în țările Schengen, pentru a stabili ce țară este responsabilă 
pentru examinarea cererii și pentru a susține examinarea cererii în sine.

• Platformele de comunicare socială pot furniza informații accesibile publicului care pot contribui 
la verificarea declarațiilor solicitantului. Aceste informații trebuie tratate cu grijă deoarece este 
dificil să li se stabilească fiabilitatea.

• Analiza limbajului sau indiciile lingvistice se obțin pe baza înregistrărilor audio și pot contribui la 
stabilirea cetățeniei, a regiunii de origine sau a etniei solicitantului.
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IX.  Importanța datelor de înregistrare pentru 
etapa de examinare

Datele de înregistrare se pot folosi în scopuri organizatorice și de planificare (vezi secțiunea A, 
„Organizarea și planificarea”), pentru a direcționa cererea către cel mai adecvat proces de azil sau flux de 
lucru (vezi secțiunea B, „Direcționarea cazurilor”) și pentru a identifica și anticipa resursele necesare (vezi 
secțiunea C, „Identificarea resurselor necesare”). 

A.  Organizarea și planificarea
Datele de înregistrare orientează procesul de planificare pentru interviul personal. Datele de înregistrare 
arată timpul care trebuie alocat pentru interviul personal, dacă trebuie chemat un interpret, dacă trebuie 
asigurate sau instituite garanții speciale înainte de interviu și ce responsabili de caz ar fi cei mai în măsură 
să gestioneze cazul. Alocarea în sarcina unui anumit responsabil de caz și/sau interpret depinde de o 
gamă amplă de factori, precum:

• experiența responsabilului de caz în gestionarea cererilor de o anumită complexitate;

• expertiza responsabilului de caz în ceea ce privește o anumită țară sau regiune de origine, un 
anumit tip de cerere sau o anumită temă (de exemplu, excluderea);

• specializarea responsabilului de caz (și/sau a interpretului) în ceea ce privește intervievarea 
solicitanților cu anumite nevoi speciale;

• genul responsabilului de caz și al interpretului, întrucât ar fi de preferat ca aceștia să fie de 
același sex cu solicitantul, dacă este posibil și la cererea solicitantului (cu excepția cazului în care 
autoritatea responsabilă cu examinarea cererii de azil consideră că această solicitare se bazează pe 
motive care nu au legătură cu dificultățile solicitantului în a-și prezenta cererea);

• legătura dintre membrii familiei și cazurile corelate;

• disponibilitatea responsabilului de caz și a interpretului (mai ales dacă interviul urmează să aibă loc 
într-o limbă rară);

• eventuale conflicte de interese, mai ales dacă responsabilul de caz și/sau interpretul îl cunosc pe 
solicitant din alt context.

B.  Direcționarea cazurilor
Țările UE+ pot introduce un sistem de direcționare, numit și sistem de triaj, prin care cazurile nou 
înregistrate sunt diferențiate și direcționate spre diferite canale în etapa de examinare. Această 
direcționare se efectuează pe baza informațiilor culese în timpul etapei de înregistrare. Scopul unui 
sistem de direcționare este acela de a fluidiza și a mări eficiența procesului de examinare.

Canalele dintr-un sistem de direcționare pot fi concepute în mai multe moduri, în funcție de volumul 
de lucru ce urmează să fie prelucrat, de resursele disponibile și de alegerile strategice ale autorității 
responsabile cu examinarea cererii de azil. Un sistem de direcționare poate cuprinde, de exemplu, 
următoarele canale.
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• Un canal de „prioritizare”� În funcție de practicile naționale, prioritizarea se poate folosi, printre 
altele, în următoarele situații:

 κ dacă solicitantul este o persoană vulnerabilă sau are nevoie de garanții procedurale speciale;

 κ dacă, pe baza datelor individuale de înregistrare, cazul prezintă șanse să fie justificat sau, 
alternativ, sunt șanse ca el să fie în mod vădit nejustificat (dacă există acest concept în 
practica națională), de exemplu, pe baza ratelor de recunoaștere.

• Un canal pentru proceduri accelerate� Pentru a respecta termenele mai scurte din procedurile 
accelerate, se poate folosi un canal dedicat astfel încât cazurile accelerate să nu fie încetinite de 
alte cazuri „ordinare”. Deseori, canalele accelerate se folosesc în cazul țărilor de origine sigure sau 
atunci când în cerere nu sunt menționate aspecte relevante pentru protecția internațională.

• Un canal dedicat unui anumit volum de lucru dintr-o anumită țară de origine. Această practică 
poate fi pusă în aplicare atunci când, de exemplu, volumul de lucru respectiv este important din 
punctul de vedere al numărului de cazuri și/sau biroul are personal de specialitate pentru acest 
volum de lucru.

• Un canal dedicat procedurii de admisibilitate� Acesta poate fi pus în aplicare, de exemplu, pentru 
solicitanții care au primit deja protecție internațională în alt stat membru sau pentru cereri 
ulterioare.

Datele de înregistrare sunt esențiale pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unui sistem de 
direcționare.

Analiza datelor de înregistrare compilate este un punct de pornire, de la care se poate hotărî dacă, în 
lumina volumului de lucru actual și prevăzut, introducerea unui sistem de direcționare ar îmbunătăți sau 
nu eficiența etapei de examinare.

În plus, monitorizarea continuă a datelor de înregistrare permite identificarea nevoilor potențiale de 
actualizare sau de adaptare a sistemului de direcționare, pentru a răspunde volumului de lucru nou 
înregistrat.

C� Identificarea resurselor necesare

Informații privind țara de origine

Tendințele în ceea ce privește datele de înregistrare pot evidenția apariția unei noi țări de origine (sau o 
creștere subită ori rapidă pentru o țară de origine existentă) în volumul de lucru privind azilul. Această 
observație poate genera nevoia ca unitatea de informații privind țara de origine să efectueze cercetări 
privind această țară de origine.

Orientări privind aspectele juridice și politica aplicabilă

În mod similar, tendințele în ceea ce privește datele de înregistrare pot indica apariția unui nou tip de 
revendicare sau de aspect juridic, care ar genera nevoia elaborării de orientări specifice privind o anumită 
țară sau de îndrumări doctrinare ori juridice în materie.
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Servicii de interpretariat

Apariția sau creșterea unui anumit volum de lucru poate genera, de asemenea, nevoia de servicii de 
interpretariat suplimentare pentru o anumită limbă.

Resurse umane

Creșterea numărului de cazuri înregistrate sau creșterea numărului de cazuri complexe poate necesita 
recrutarea suplimentară de responsabili de caz.

Aspecte de reținut

• Analiza și defalcarea datelor de înregistrare permit autorității responsabile cu examinarea 
cererii de azil să își pregătească în mod eficient activitățile pe termen scurt și mediu, precum 
programarea interviurilor. 

• Pentru a-și îmbunătăți și fluidiza capacitatea de prelucrare, țările UE+ pot introduce un sistem 
de direcționare pe baza căruia, la înregistrare, cazurile sunt direcționate către diferite canale. 
Datele de înregistrare sunt esențiale pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unui sistem de 
direcționare.

• Datele de înregistrare pot evidenția un potențial necesar de resurse, de exemplu în ceea ce 
privește informațiile privind țara de origine, consilierea juridică, interpretariatul și resursele 
umane. 
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Anexe

Anexa 1: Rubricile de înregistrare
Declinarea responsabilității. Această anexă conține o prezentare a rubricilor de înregistrare pentru 
care se cer de obicei date de la solicitanți în etapa de înregistrare. Prezentarea include datele a căror 
culegere este recomandată de prezentul ghid practic în etapa de înregistrare, informațiile care trebuie 
furnizate și indicii privind momentul când responsabilii cu înregistrarea trebuie să semnaleze anumite 
informații spre atenționarea colegilor de specialitate, a unităților sau a altor autorități și/sau să transmită 
mai departe cazul. Prezentarea nu își propune să prezinte un formular standard de înregistrare, mai 
ales fiindcă formularele de înregistrare trebuie adaptat la contextul național, în funcție de cine culege 
anumite informații și de când și pentru ce proceduri vor fi folosite datele. Prezentarea poate fi folosită ca 
document de referință pentru evaluarea formularelor de înregistrare folosite la nivel național.

Datele care trebuie înregistrate în etapele timpurii ale procedurii de azil, conform directivelor și 
regulamentelor SECA, sunt scrise cu caractere aldine, cu note de subsol care menționează articolele 
specifice din directivele și regulamentele în cauză. În mod similar, informațiile care trebuie furnizate 
solicitanților, conform directivelor și regulamentelor SECA, sunt evidențiate în albastru, cu menționarea în 
notele de subsol a referințelor adecvate.

Datele de înregistrare: Prima cerere de protecție internațională

DETALII PRIVIND ÎNREGISTRAREA

  Numărul de înregistrare

  Numărul cazului

 Data depunerii (45)

 Locul depunerii (46)

  Tipul de solicitant (adult, minor neînsoțit sau persoană aflată în întreținere) (47)

  Tipul de cerere (prima cerere, cerere ulterioară sau cerere redeschisă) (48)

Servicii de interpretariat

 Serviciile de interpretariat folosite (când este necesar) (49)

  Limba interpretariatului

  Numărul de identificare al interpretului

  Solicitantul confirmă că îl înțelege pe interpret

(45) Vezi articolul 34 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul Dublin III.

(46) Vezi articolul 34 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul Dublin III.

(47) Vezi articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind statisticile în domeniul migrației.

(48) Vezi articolul 34 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul Dublin III.

(49) Vezi articolul 12 alineatul (1) litera (b) din DPA.
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Informațiile furnizate solicitanților
  Solicitantului îi sunt furnizate informații privind procedura de înregistrare și privind procedura ce 

trebuie urmată după înregistrare (50)

  Solicitantului îi sunt furnizate informații privind drepturile și obligațiile pe care le are în timpul 
procedurii de azil (51)

  Solicitantul confirmă că înțelege informațiile care îi sunt furnizate

Date de contact

  Adresa (52)

  Numărul de telefon

  Solicitantului îi sunt furnizate informații privind modul în care poate înregistra modificările datelor 
sale de contact (53)

Datele biometrice

  Fotografia

  Amprente digitale (54)

  Semnătura

Alte date

  Prezența solicitantului pe platformele de comunicare socială

   Platforma/platformele de comunicare socială

   Informații suplimentare, precum numele de utilizator, site-uri sau bloguri personale (dacă este 
cazul)

Adult aflat în întreținere

  Adultul aflat în întreținere este informat cu privire la consecințele depunerii cererii în numele său (55)

  Adultul aflat în întreținere este informat cu privire la dreptul său de a formula o cerere separată (56)

  Adultului aflat în întreținere i se solicită acordul pentru a se depune o cerere în numele său (57)

Solicitarea acordului trebuie formulată în scris de adultul aflat în întreținere și adăugată la dosarul 
solicitantului.

(50) Vezi articolul 12 alineatul (1) litera (a) din DPA.

(51) Vezi articolul 12 alineatul (1) litera (a) din DPA.

(52) Vezi articolul 13 alineatul (2) litera (c) din DPA.

(53) Vezi articolul 12 alineatul (1) litera (a) din DPA.

(54) Vezi articolul 11 litera (a) din Regulamentul Eurodac.

(55) Vezi articolul 7 alineatul (2) din DPA.

(56) Vezi articolul 7 alineatul (2) din DPA.

(57) Vezi articolul 7 alineatul (2) din DPA.
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DATE PERSONALE

Numele și genul
  Numele complet (58)

   Prenume

   Nume de familie

   Numele dinaintea căsătoriei (dacă este cazul)

   Sexul (59)

   Pronumele preferate pentru exprimarea genului

  Numele tatălui

  Numele mamei

Data nașterii
   Data nașterii (60)

   Data nașterii, în calendarul folosit în țara de origine a solicitantului (dacă este cazul)

   Precizarea că data nașterii este o estimare/o dată exactă

   O explicație a modului în care a fost stabilită data nașterii estimată (dacă este cazul)

Locul nașterii
   Țara nașterii (61)

   Locul nașterii (62)

   Provincia/regiunea/guvernoratul

   Satul/municipiul/districtul (63)

  Motive pentru care solicitantul nu își cunoaște locul nașterii (dacă este cazul)

Cetățenia
   Cetățenia (64)

   Precizarea faptului că cetățenia este stabilită sau declarată/prezumată

   Precizarea motivelor pentru care cetățenia este incertă (dacă este cazul)

(58) Vezi articolul 34 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul Dublin III și articolul 6 alineatul (1) din DCP.

(59) Vezi articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind statisticile în domeniul migrației și articolul 11 litera (c) din Regulamentul 
Eurodac.

(60) Vezi articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind statisticile în domeniul migrației și articolul 34 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul Dublin III.

(61) Vezi articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul privind statisticile în domeniul migrației și articolul 34 
alineatul (2) litera (a) din Regulamentul Dublin III.

(62) Vezi articolul 34 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul Dublin III.

(63) Vezi articolul 4 alineatele (1) și (2) din DCPI și articolul 13 alineatul (1) din DPA.

(64) Vezi articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind statisticile în domeniul migrației și articolul 34 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul Dublin III.
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   Alte cetățenii (65)

  Apatridia

   Precizarea faptului că apatridia este stabilită sau declarată/prezumată

   Precizarea motivelor pentru care solicitantul este considerat apatrid (dacă este cazul)

Date privind pseudonimele
Termenul „pseudonime” se referă la date personale care diferă substanțial față de alte date cu caracter 
personal, precum numele dinaintea căsătoriei, numele folosit(e) în calități neoficiale sau datele cu caracter 
personal înregistrate în bazele de date.

  Prenume

  Nume de familie

  Data nașterii

  Locul nașterii

  Cetățenia

  Informații suplimentare, precum sursa informațiilor pentru datele privind pseudonimele și scopul în 
care a fost folosit pseudonimul

ȚĂRILE DE REȘEDINȚĂ ANTERIOARĂ

Reședința anterioară se referă la toate țările din afara țării de origine în care solicitantul a intenționat să 
ceară protecție sau să se stabilească (66).

   Țara de reședință anterioară (67)

   Locul de reședință anterioară (68)

   Provincia/regiunea/guvernoratul

   Satul/municipiul/districtul

  Perioada șederii

  Motivul/motivele șederii

  Permis de ședere în țara de reședință anterioară

   Tipul permisului de ședere

   Perioada de valabilitate

(65) Vezi articolul 34 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul Dublin III.

(66) Reședința anterioară nu se referă la vizite ocazionale sau la tranzit prin alte țări decât țara de origine a solicitantului.

(67) Vezi articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din Regulamentul privind statisticile în domeniul migrației și articolul 34 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul Dublin III.

(68) Vezi articolul 34 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul Dublin III.
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DOCUMENTE

Documente de identitate
 Pașaport (69)

   Precizarea faptului că solicitantul are asupra sa, în prezent, un pașaport sau că deține un 
pașaport pe care nu îl are asupra sa în prezent

   Numărul pașaportului

  Perioada de valabilitate

  Data emiterii

  Autoritatea emitentă

  Locul emiterii

   Pașaportul a fost reținut de autorități pentru a i se verifica autenticitatea sau solicitantul va 
încerca să prezinte pașaportul autorității responsabile cu examinarea cererii de azil

  Alte documente de identitate (70)

  Alte documente de identitate sunt alte documente decât pașaportul care pot stabili identitatea 
solicitantului, precum cărțile naționale de identitate sau certificatele de naștere.

   Precizarea faptului că solicitantul are asupra sa alte documente de identitate sau că deține 
documente pe care nu le are asupra sa în prezent

   Tipul documentului

   Numărul documentului

   Documentul de identitate a fost reținut de autorități pentru a i se verifica autenticitatea sau 
solicitantul va încerca să prezinte alte documente de identitate autorității responsabile cu 
examinarea cererii de azil

   Fără documente de identitate

   Precizarea faptului că solicitantul nu a posedat niciodată un pașaport și/sau alte documente de identitate

   Informații suplimentare, precum motivele pentru care solicitantul nu are pașaport sau alte 
documente de identitate

Documente justificative
Documentele justificative sunt documentele pe care solicitantul le prezintă pentru a-și justifica cererea de 
protecție internațională, inclusiv certificate de căsătorie, livrete militare sau orice alte documente pentru 
justificarea cererii de azil.

  Tipul documentului (71)

   Precizarea faptului că documentul deținut de solicitant este original sau copie

   Informații suplimentare, precum tema principală a documentului, autoritatea emitentă, data 
emiterii și ce dorește solicitantul să demonstreze prin prezentarea documentului 

(69) Vezi articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din Regulamentul privind statisticile în domeniul migrației și articolul 34 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul Dublin III.

(70) Vezi articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din Regulamentul privind statisticile în domeniul migrației și articolul 34 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul Dublin III.

(71) Vezi articolul 13 alineatul (2) litera (b) din DPA.
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INFORMAȚII GENERALE

  Etnia

  Religia

  Limbile pe care le înțelege solicitantul (72)

   Limba maternă

   Alte limbi cunoscute

   Nivelul de cunoștințe

  Educația, inclusiv numărul de ani de școală și/sau tipurile de școli frecventate

  Profesia, inclusiv informații privind locurile de muncă

FAMILIA

  Starea civilă [necăsătorit(ă)/căsătorit(ă)/divorțat(ă)/văduv(ă)]

Membrii familiei

  Soțul/soția/ partenerul legal/partenera legală

   Prenume

   Nume de familie

   Data nașterii/vârsta

   Locul nașterii

   Cetățenia

   Localizarea actuală

   Data căsătoriei

   Informații suplimentare, precum date privind o căsătorie care nu este certificată din punct de 
vedere legal

  Fostul/fosta soț/soție/partener(ă) legal(ă)

   Prenume

   Nume de familie

   Data nașterii/vârsta

   Locul nașterii

   Cetățenia

   Localizarea actuală/data decesului

 Dacă solicitantul este divorțat sau are mai multe soții:

   Data căsătoriei/divorțului

   Informații suplimentare, precum date privind o căsătorie/un divorț care nu este certificat(ă) din 
punct de vedere legal

(72) Vezi articolul 12 alineatul (1) litera (a) din DPA și articolul 5 alineatul (2) din DCP.
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  Copiii

   Prenume

   Nume de familie

   Data nașterii

   Locul nașterii

   Cetățenia

   Localizarea actuală

   Mama copilului

    Prenume

    Nume de familie

    Cetățenia

   Tatăl copilului

    Prenume

    Nume de familie

    Cetățenia

Alți membri ai familiei
Alți membri ai familiei includ următoarele rude care locuiesc în alte țări sau care pot fi decedate.

  Părinte/părinți

   Prenume

   Nume de familie

   Data nașterii/vârsta

   Cetățenia

   Localizarea actuală/data decesului

  Frați/surori

   Prenume

   Nume de familie

   Data nașterii/vârsta

   Cetățenia

   Localizarea actuală/data decesului

  Alt/alți membru/membri relevant/relevanți al/ai familiei

   Prenume

   Nume de familie

   Data nașterii/vârsta

   Cetățenia

   Localizarea actuală/data decesului
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Membri ai familiei care sunt prezenți în alte țări UE+
Dacă oricare dintre membrii familiei menționați mai sus sunt prezenți în altă țară UE+, trebuie culese 
următoarele informații privind fiecare membru al familiei.

   Date personale privind membrul familiei (menționat mai sus) (73)

   Relația cu membrul familiei

   Țara de reședință

   Statutul în materie de ședere

   Date de contact

   Precizarea faptului că solicitantul se află în întreținerea membrului de familie

    Date suplimentare privind această dependență, precum faptul că este copil sau vârstnic sau 
are o dizabilitate ori boală gravă

   Precizarea faptului că membrul familiei se află în întreținerea solicitantului

    Date suplimentare privind această dependență, precum faptul că este copil sau vârstnic sau 
are o dizabilitate ori boală gravă

Regăsirea familiei
Dacă solicitantul este copil neînsoțit, trebuie consemnate datele de contact ale părinților. Dacă copilul are 
(și alți) îngrijitori principali, trebuie consemnate, de asemenea, datele de contact ale acestor îngrijitori și 
informații privind relația lor cu copilul (74).

  Relația cu copilul

  Prenume

  Nume de familie

  Adresă

  Număr de telefon

CAZURI CORELATE

  Precizarea numerelor de dosar ale rudelor înregistrate în țara de azil

  Precizarea numerelor de dosar ale cererilor care au altă legătură cu cazul solicitantului (de exemplu, 
solicitanți care au fugit împreună din același motiv)

RUTA DE DEPLASARE

  Ruta de deplasare (75)

   Transportul folosit pentru deplasare

   Data părăsirii țării de origine

   Data sosirii în statul-gazdă

(73) Vezi articolul 34 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul Dublin III.

(74) Rețineți că va trebui evaluat interesul superior al copilului înainte să poată începe regăsirea membrilor familiei, conform 
articolului 31 alineatul (5) din DCPI.

(75) Vezi articolul 34 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul Dublin III.
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VULNERABILITĂȚI

Vulnerabilitățile se referă la nevoi procedurale și/sau de primire speciale pe care le poate avea solicitantul. 
Rolul dumneavoastră este să identificați semnele de vulnerabilitate și să le semnalați autorității pentru 
azil, să furnizați asistența imediată disponibilă în etapa de înregistrare și să direcționați solicitantul pentru 
evaluare sau asistență suplimentară.

   Semne de vulnerabilitate care indică nevoi speciale (76)

   Observații suplimentare privind aceste semne de vulnerabilitate, precum descrierea indiciilor 
concrete

  Solicitantul este informat cu privire la asistența disponibilă relevantă în situația sa, inclusiv cu privire 
la asistența juridică și asistența psihosocială și medicală (77)

  Solicitantul a fost îndrumat către următorul tip de asistență (cu acordul solicitantului)

  Observații privind necesitatea sesizării/sesizărilor suplimentare, precum evaluarea nevoilor 
speciale, evaluarea interesului superior al copilului, numirea unui reprezentant (dacă există indicii că 
solicitantul este minor neînsoțit, are dizabilități intelectuale sau o boală psihică gravă)

PROCEDURA DUBLIN

  Solicitantului îi sunt furnizate informații de bază privind procedura Dublin, inclusiv criteriile pentru a 
stabili ce țară UE+ este responsabilă pentru examinarea cererii de protecție internațională (78)

  Solicitantului îi sunt furnizate informații de bază privind compararea amprentelor în sistemul 
Eurodac (79)

  Rezultatul în Eurodac (dacă este disponibil)

  Rezultatul în Sistemul de informații Schengen (dacă este disponibil)

  Rezultatul în VIS (dacă este disponibil)

Indicii ale legăturilor cu altă țară UE+
   Indicii ale reședinței/șederii în altă țară UE+ (80)

   Informații suplimentare privind permisul de ședere, viza sau alte documente emise de altă țară 
UE+, inclusiv țara emitentă, tipul documentului, data posibilă a emiterii și a expirării (dacă este 
cazul)

   Indicii privind o cerere de protecție internațională în altă țară UE+ (81)

   Date suplimentare privind cererea, precum țara în care a fost formulată cererea și rezultatul 
(dacă este cazul)

  Solicitantul va fi direcționat către unitatea Dublin (luând în considerare indiciile privind reședința 
membrilor familiei, reședința/șederea solicitantului și/sau o cerere de protecție internațională în altă 
țară sau alte țări UE+)

(76) Vezi articolul 24 alineatul (1) din DPA și articolul 22 alineatul (1) din DCP.

(77) Vezi articolul 24 alineatul (3) din DPA.

(78) Vezi articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul Dublin III.

(79) Vezi articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul Eurodac.

(80) Vezi articolul 34 alineatul (2) literele (d) și (e) din Regulamentul Dublin III.

(81) Vezi articolul 34 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul Dublin III.
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CEREREA DE AZIL

   O scurtă descriere a motivelor solicitării de protecție internațională (82)

Cerere ulterioară

Dacă solicitantul transmite o cerere ulterioară, trebuie culese și următoarele date.

   Noi elemente sau constatări care nu au fost prezentate anterior autorității pentru azil (descriere 
detaliată) (83)

   Motive pentru care noile elemente sau constatări nu au fost prezentate mai devreme autorității 
pentru azil

   Posibila legătură dintre noile elemente sau constatări și cererea/cererile de azil prezentată/
prezentate în cererea anterioară/cererile anterioare

  Alte motive pentru solicitarea de protecție internațională

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

  Informații suplimentare relevante pentru cerere care nu sunt menționate mai sus, precum 
informațiile ce trebuie semnalate autorității pentru azil, sesizările suplimentare formulate sau o 
precizare a nevoilor privind procedura de azil

OBSERVAȚII FINALE

  Informațiile consemnate în formularul de înregistrare îi sunt citite solicitantului

  Solicitantul confirmă că conținutul formularului de înregistrare reflectă în mod corect interviul de înregistrare

  Solicitantului îi sunt furnizate informații privind etapele următoare ale procedurii de azil (84)

  Solicitantului îi sunt furnizate informații privind modul în care va fi invitat la interviul personal și 
privind ora/data (estimată) a interviului personal (dacă este disponibilă) (85)

Date privind persoanele prezente la depunere

  Responsabil cu înregistrarea

  Interpret

  Consilier/consultant juridic

  Reprezentant/tutore

Semnături
  Solicitant

  Responsabil cu înregistrarea

  Interpret 
  Reprezentant/tutore/consilier juridic (dacă este cazul)

(82) Vezi articolul 4 alineatul (2) din DCPI.

(83) Vezi articolul 40 alineatul (2) din DPA.

(84) Vezi articolul 12 alineatul (1) litera (a) din DPA.

(85) Vezi articolul 12 alineatul (1) litera (a) din DPA.
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Anexa 2: Listă de verificare privind furnizarea de informații
În conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (a) din DPA, solicitantului de protecție internațională 
trebuie să i se ofere informații cel puțin cu privire la aspectele menționate mai jos. O descriere mai 
detaliată a tipului de informații furnizate solicitantului la fiecare rubrică se găsește în capitolul III, 
„Furnizarea informațiilor”.

Procedura care trebuie urmată

  Scopul înregistrării

  Măsuri practice adoptate în timpul procesului de înregistrare

  Procedura de stabilire a țării UE+ responsabile pentru examinarea cererii

  Confidențialitatea în timpul procedurii de azil

  Înregistrarea se efectuează gratuit

  Informații privind documentul care confirmă statutul persoanei ca solicitant de protecție 
internațională

Dacă înregistrarea și depunerea se efectuează separat:

  Cum și unde se depune cererea

  Consecințele nedepunerii cererii

Dacă solicitantul este copil:

  Dreptul de a formula o cerere în nume propriu (în cazul în care copilul are această capacitate juridică, 
potrivit legislației naționale)

  Dreptul de a formula o cerere prin intermediul părinților, al altor membri ai familiei, al unui adult 
responsabil pentru el sau al unui reprezentant

Dacă solicitantul este adult aflat în întreținere:

  Dreptul de a formula o cerere în nume propriu

  Consecințele nedepunerii unei cereri în nume propriu

Drepturile și obligațiile în timpul procedurii

Drepturi

  De a rămâne în statul respectiv până la examinarea cererii

  Condiții materiale de primire care asigură un nivel de trai adecvat

  Acces la un interpret

  Asistență juridică și reprezentare în procedura de azil

  De a comunica cu UNHCR și cu alte organizații care furnizează consiliere juridică sau de altă natură

Dacă solicitantul este vulnerabil:

  Asistență adecvată pentru a-și exercita drepturile și a-și îndeplini obligațiile în timpul procedurii de 
azil

  Asistență adecvată privind nevoile legate de condițiile de primire
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Dacă solicitantul se află în detenție:

  Motivele plasării în detenție

  Procedura care trebuie urmată pentru a contesta ordinul de plasare în detenție

  Posibilitatea de a solicita asistență și reprezentare juridică gratuită

Obligații

  De a coopera cu autoritățile

  De a se prezenta personal în fața autorităților

  De a preda documentele aflate în posesia sa care sunt relevante pentru procedura de examinare

  De a respecta termenele limită pentru depunerea elementelor justificative

  De a comunica autorităților adresa de contact și eventualele modificări ale acesteia

  De a permite prelevarea amprentelor

Posibilele consecințe ale nerespectării obligațiilor sau ale necooperării cu autoritățile

  Procedura de examinare poate fi sistată

  Evaluarea elementelor relevante din cererea de azil poate fi afectată

  Procedura de azil poate fi accelerată

  Solicitantul poate fi plasat în detenție pentru a i se stabili identitatea, cetățenia sau alte elemente 
relevante pentru cerere

  Condițiile materiale de primire pot fi reduse sau retrase în situații excepționale

Termenele pentru procedura de examinare

  Examinarea se va încheia cât mai curând posibil în termen de 6 luni (se pot aplica și alte termene, în 
funcție de măsurile adoptate la nivel național)

  Perioada de examinare poate fi prelungită până la 21 de luni, pentru anumite motive

Mijloacele pe care le are la dispoziție solicitantul pentru a-și îndeplini obligația de a prezenta 
elementele justificative aferente cererii

  Posibilitatea de a transmite documente și alte probe pentru a justifica cererea

  Mijloacele de transmitere a probelor documentare

  Momentul când pot fi furnizate probele documentare

Consecințele unei retrageri explicite sau implicite a cererii

Retragerea explicită

  Procedura de examinare se încheie

  Accesul la drepturi se încheie pentru solicitantul de protecție internațională

Retragerea implicită

  Procedura de examinare poate fi sistată sau cererea poate fi respinsă

  Procedura de examinare poate fi redeschisă într-un anumit termen, în funcție de practicile naționale
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Referințe juridice
Această secțiune conține date complete privind referințele la legislație și jurisprudența relevantă.

Această imagine de ansamblu asupra referințelor juridice nu este destinată a fi un instrument de 
referință exhaustiv. Ea își propune doar să ofere o direcție practică responsabililor de caz făcând trimitere 
la cele mai relevante dispoziții.

Referința juridică  Tema Articolul relevant/
articolele relevante

Directiva privind procedurile de 
azil
(Directiva 2013/32/UE)

Accesul la procedură
Cererile depuse în numele persoanelor 
aflate în întreținere sau al minorilor
Garanții pentru solicitanți
Obligațiile solicitanților
Solicitanții care au nevoie de garanții 
procedurale speciale
Garanții pentru minorii neînsoțiți
Culegerea de informații în cazuri 
individuale
Confidențialitatea

Articolul 6
Articolul 7 

Articolul 12
Articolul 13
Articolul 24 

Articolul 25
Articolul 30 

Articolul 48

Directiva privind condițiile 
pentru protecția internațională
(Directiva 2011/95/UE)

Evaluarea faptelor și circumstanțelor Articolul 4

Directiva privind condițiile de 
primire
(Directiva 2013/33/UE)

Informare
Documentare
Evaluarea nevoilor speciale de primire ale 
persoanelor vulnerabile
Minorii neînsoțiți

Articolul 5
Articolul 6
Articolul 22 

Articolul 24

Regulamentul Dublin III
[Regulamentul (UE) 
nr. 604/2013]

Dreptul la informare
Începerea procedurii
Schimbul de informații

Articolul 4
Articolul 20
Articolul 34

Regulamentul Eurodac
[Regulamentul (UE) 
nr. 603/2013]

Compararea și transmiterea de amprente 
digitale
Înregistrarea datelor
Drepturile persoanei vizate

Articolul 9 

Articolul 11
Articolul 29
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Regulamentul privind statisticile 
din domeniul migrației
[Regulamentul (UE) nr. 862/2007 
și Regulamentul de modificare 
(UE) 2020/851]

Statistici privind protecția internațională Articolul 4

Sistemul de informații privind 
vizele
[Regulamentul (CE) 
nr. 767/2008]

Consultarea datelor în VIS pentru a stabili 
țara UE+ responsabilă pentru examinarea 
unei cereri
Consultarea datelor în VIS pentru 
examinarea unei cereri (articolul 22)

Articolul 21 
 

Articolul 22





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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