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Introducere în programa 
de pregătire a EASO

Una dintre obligațiile 
EASO, conform definiției 
de la articolul 6 din Regula-
mentul (UE) nr. 439/2010 
(„Regulamentul EASO”), 
este aceea de a acorda 
sprijin administrațiilor na-
ționale ale statelor mem-
bre, precum și serviciilor 
naționale competente în 
materie de azil, prin or-
ganizarea și susținerea de 
cursuri de pregătire. De 
la înființarea sa în 2012, 
EASO pune la dispoziția 
statelor membre, prin programa sa de pregătire, materiale de învățare de înaltă 
calitate adresate responsabililor de caz și responsabililor cu primirea, precum și 
altor responsabili care lucrează în domeniul azilului și migrației. Putem afirma 
cu mândrie că, până în prezent, peste 23 000 de funcționari din întreaga UE și 
din afara ei au urmat deja programa de pregătire a EASO. Acest număr reflectă 
succesul punerii în aplicare a strategiei de pregătire și de învățare a EASO.

Programa de pregătire a EASO va continua să satisfacă nevoile autorităților 
naționale, continuând prin aceasta să acorde sprijin administrațiilor naționale 
în vederea ajungerii la o înțelegere comună și la o aplicare armonizată 
a standardelor UE în domeniul protecției internaționale. Prin pregătire, învățare 
și dezvoltare vom continua să sprijinim punerea în practică a sistemului 
european comun de azil și îmbunătățirea standardelor de calitate.

©
 EASO
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Ce este programa de 
pregătire a EASO?

Un sistem comun de 
pregătire conceput pentru 
responsabilii de caz și 
responsabilii cu primirea, 
precum și pentru alți 
practicieni în domeniul 
azilului din toate statele 
UE+ (statele membre 
ale UE plus Elveția și 
Norvegia).

Este un sistem de pregătire 
format dintr-o serie de module interactive care acoperă întregul domeniu al 
protecției internaționale, elaborate în cadrul definit de Convenția privind 
statutul refugiaților din 1951, de Protocolul aferent din 1967, de instrumentele 
juridice ale sistemului european comun de azil și de alte legi europene și 
internaționale relevante.

A fost elaborată de echipe de experți din statele membre care au cunoștințe 
și experiență în domeniu și a fost evaluată în detaliu de un grup de referință al 
EASO ai cărui membri provin din cadrul Comisiei Europene și al altor instituții 
ale UE, precum și din organizații internaționale, din mediul academic și din 
societatea civilă.

Programa se bazează pe o metodologie de învățare mixtă, care cuprinde atât 
un format de învățare online (e-learning), cât și sesiuni față în față. Această 
abordare ajută la o înțelegere cât mai bună atât a aspectelor teoretice ale 
pregătirii, cât și a aspectelor practice.

S-a adoptat o metodologie de formare a formatorilor pentru a sprijini 
dezvoltarea deprinderilor, cunoștințelor și competențelor formatorilor, care, 
la finalizarea unui modul de pregătire, vor putea să instruiască personalul din 
administrațiile naționale, creând astfel un efect multiplicator.

Materialul de pregătire este elaborat în limba engleză, cu posibilitatea de a fi 
tradus în limbile naționale. Traducerile facilitează punerea în aplicare la nivel 
național.

©
 EASO
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De asemenea, programa de pregătire este utilizată ca bază pentru pregătirea 
operațională, precum și pentru sporirea și consolidarea capacităților în țările 
terțe.

Cine poate folosi programa de pregătire a EASO?

Programa este utilizată pe întreg teritoriul UE ca instrument de sprijin 
permanent, însă poate fi utilizată și în contextul sprijinului de urgență sau al 
sprijinului special acordat ca răspuns la situații sau operațiuni specifice.

Programa mai poate fi utilizată și ca instrument de consolidare a capacităților în 
cadrul dimensiunii externe.

Deși se adresează autorităților competente în materie de azil și de primire din 
statele UE+, pot beneficia de programă și alte părți interesate care lucrează în 
domeniul protecției internaționale și al migrației.

Certificare

EASO continuă să lucreze și la procesul de certificare la nivel european. 
Certificarea conform programei de pregătire a EASO va garanta faptul că 
personalul responsabil pentru azil și pentru primire este pregătit în conformitate 
cu cadrul legislativ al UE și că are cunoștințele, deprinderile și competențele 
adecvate necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile.

În acest scop, 13 module din versiunea în limba engleză a programei de 
pregătire a EASO au fost acreditate și certificate de Middlesex University ca 
parte a Cadrului național al calificărilor din Anglia și Țara galilor.

Cum pot să obțin informații suplimentare cu privire la programa 
de pregătire a EASO?

Dacă doriți să aflați mai multe despre programa de pregătire a EASO, vă rugăm 
să ne contactați la adresa: training@easo.europa.eu

mailto:training@easo.europa.eu
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Modulele programei de pregătire a EASO

Cunoștințe aprofundate
• Clauze de includere – modulul 

avansat
• Condiții de primire
• Regulamentul Dublin III
• Directiva privind procedurile de 

azil
• Informații privind țara de origine
• Clauze de excludere
• Încetarea protecției
• Drepturile fundamentale și 

protecția internațională în UE
• Condiții de relocare

Destinate unui public specific
• Modulul pentru interpreți
• Modulul pentru manageri

#EASOtraining

Module de bază
• Clauze de includere
• Tehnici de intervievare
• Evaluarea probelor

Module introductive
• SECA
• Introducere în protecția internațională

Module axate pe persoanele cu nevoi speciale
• Intervievarea persoanelor vulnerabile
• Intervievarea minorilor
• genul, identitatea de gen și orientarea sexuală
• Traficul de persoane
• Condiții de primire a persoanelor vulnerabile

©
 iStock.com
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https://twitter.com/hashtag/easotraining
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Modulele programei de pregătire a EASO

• Clauze de includere
• Tehnici de intervievare
• Evaluarea probelor
• Intervievarea persoanelor vulnerabile
• Intervievarea minorilor
• genul, identitatea de gen și orientarea sexuală
• Traficul de persoane
• Clauze de includere – modulul avansat
• Condiții de primire
• Regulamentul Dublin III
• Directiva privind procedurile de azil
• Informații privind țara de origine
• Clauze de excludere
• Încetarea protecției
• Condiții de relocare
• Interpretarea în contextul azilului
• Modulul pentru manageri
• Drepturile fundamentale și protecția internațională în UE
• Sistemul european comun de azil
• Introducere în protecția internațională
• Introducere în didactică

Modulele programei de pregătire a EASO sunt completate de un manual al 
formatorului și de un manual de pregătire. Manualul formatorului este conceput 
astfel încât să îi ajute pe formatori să ofere sesiuni de formare a formatorilor și 
sesiuni naționale de pregătire. Manualul de pregătire are rolul unui instrument 
de referință pentru formatori și este util în derularea activităților zilnice ale 
acestora, oferind un rezumat al elementelor principale ale materialului de 
pregătire.
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grup-țintă 
principal

Responsabilii de caz în domeniul azilului

Rezumatul 
conținutului

Modulul Clauze de includere cuprinde sesiuni de pregătire privind 
interpretarea și aplicarea Convenției de la geneva din 1951 și legătura 
dintre aceasta și Directiva UE privind condițiile pentru protecția 
internațională. Acest modul prezintă, printr-o metodă structurată și 
interactivă, definiția refugiatului și motivele în baza cărora se acordă 
protecție subsidiară. Modulul include și explicarea unor termeni-cheie 
precum: persecuție (atât în raport cu ghidul UNHCR, cât și cu Directiva 
UE privind condițiile pentru protecția internațională); motivele 
expuse în convenție, și anume rasa, religia, cetățenia, opinia politică și 
apartenența la un anumit grup social; relația dintre persecuție (teamă 
bine întemeiată) și motivele expuse în convenție; principiul-cheie al 
nereturnării (non-refoulement) și alte elemente importante pentru 
îndeplinirea condițiilor de refugiat sau de beneficiar al protecției 
subsidiare.

Modulul Clauze de includere este unul dintre modulele de bază 
destinate responsabililor de caz din domeniul azilului. Împreună cu 
modulele Tehnici de intervievare și Evaluarea probelor, acesta pune 
bazele cunoștințelor, deprinderilor și competențelor necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor care îi revin unui responsabil de caz.

1 Clauze de includere

©
 iStock.com
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Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor putea:

• să identifice persoanele care ar trebui incluse în procedura de 
azil;

• să analizeze cazul unui solicitant pentru a stabili ce statut de 
protecție trebuie acordat;

• să își explice decizia făcând referire la legislația și practica 
relevantă.

Timp necesar 
pentru studiile 
online

30 de ore

Durata sesiunilor 
față în față

2 zile

Versiuni lingvistice 
disponibile

bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, 
germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, neerlandeză, 
norvegiană, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, 
turcă

Creare/ultima 
actualizare

Creat: înainte de 2011
Ultima actualizare: 2013
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grup-țintă 
principal

Noii responsabili de caz în domeniul azilului care au cunoștințe de 
bază în ceea ce privește legislația în domeniu și motivele pentru care 
se acordă protecție internațională

Responsabilii de caz cu experiență în domeniul azilului care vor să 
își reîmprospăteze cunoștințele și să își dezvolte într-o măsură mai 
mare deprinderile și competențele de intervievare a solicitanților de 
protecție internațională

Rezumatul 
conținutului

Modulul Tehnici de intervievare le prezintă participanților 
cunoștințele și deprinderile de care vor avea nevoie pentru a putea 
realiza un interviu personal în mod profesionist.

În acest modul, protocolul de interviu structurat propus de EASO 
pentru realizarea unui interviu personal este numit „Metoda de 
intervievare în cadrul procedurilor de azil” (MIA). MIA se bazează 
pe experiența și cercetările obținute din alte protocoale de 
interviu structurat și înglobează cercetări relevante din domeniile 
psihologiei, dreptului și științelor sociale. În același timp, este 
adaptată la caracteristicile specifice ale interviului personal și ale 
procedurii de azil.

Participanții vor învăța cum să utilizeze MIA, a cărei aplicare corectă 
îi va ajuta să adune informații suficiente, relevante și de încredere 
pe baza cărora vor examina cererea de protecție internațională.

2 Tehnici de intervievare

©
 iStock.com
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Modulul Tehnici de intervievare este unul dintre modulele de bază 
destinate responsabililor de caz din domeniul azilului. Împreună cu 
modulele Evaluarea probelor și Clauze de includere, acesta pune 
bazele cunoștințelor, deprinderilor și competențelor necesare 
pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin unui responsabil de caz.

Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor putea:

• să efectueze un interviu efectiv cu un solicitant de protecție 
internațională, utilizând metoda adecvată de intervievare 
pentru a obține informații suficiente, detaliate și de încredere, 
necesare pentru evaluarea cererii;

• să dea dovadă de atitudine profesională în desfășurarea 
interviului.

Timp necesar 
pentru studiile 
online

25-30 de ore

Durata sesiunilor 
față în față

2 zile

Versiuni lingvistice 
disponibile

bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, 
franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, 
neerlandeză, norvegiană, polonă, portugheză, română, slovacă, 
slovenă, spaniolă, turcă

Creare/ultima 
actualizare

Creat: înainte de 2011
Ultima actualizare: 2017
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grup-țintă 
principal

Responsabilii de caz în domeniul azilului

Rezumatul 
conținutului

Modulul se axează pe procesul de evaluare a probelor, analizând 
modul în care faptele materiale ale unui anumit caz sunt stabilite 
printr-un proces de culegere, examinare și comparare a probelor 
disponibile.

Modulul este construit în jurul premisei conform căreia cazurile 
asemănătoare ar trebui să fie abordate într-un mod similar, corect și 
consecvent. Acesta le oferă participanților cunoștințele, deprinderile 
și atitudinile necesare pentru a evalua probele printr-o abordare 
structurată. Acest tip de abordare poate reduce la minimum riscul 
de subiectivitate în cazurile individuale.

Participanții vor învăța despre aspectele teoretice și despre 
legislația relevantă dintr-o perspectivă practică. De asemenea, ei 
vor avea posibilitatea de a învăța prin aplicarea noțiunilor însușite 
în cadrul unor scenarii specifice. Modulul Evaluarea probelor este 
unul dintre modulele de bază destinate responsabililor de caz din 
domeniul azilului. Împreună cu modulele Tehnici de intervievare și 
Clauze de includere, acesta pune bazele cunoștințelor, deprinderilor 
și competențelor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin 
unui responsabil de caz.

3 Evaluarea probelor

©
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Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor putea:

• să aplice o metodă structurată de evaluare a probelor și să 
demonstreze acest lucru în scris, printr-o evaluare a credibilității 
bine motivată;

• să ia în considerare factorii care pot duce la denaturări.

Timp necesar 
pentru studiile 
online

20-30 de ore

Durata sesiunilor 
față în față

2 zile

Versiuni lingvistice 
disponibile

bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, finlandeză, franceză, 
germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, neerlandeză, 
norvegiană, polonă, portugheză, română, rusă, slovacă, slovenă, 
spaniolă, turcă

Creare/ultima 
actualizare

Creat: înainte de 2011
Ultima actualizare: 2015
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grup-țintă 
principal

Responsabilii de caz în domeniul azilului

Rezumatul 
conținutului

Acest modul are ca obiectiv dezvoltarea deprinderilor, 
a cunoștințelor și a competențelor necesare pentru identificarea 
timpurie a persoanelor vulnerabile și intervievarea lor. Modulul oferă 
informații despre vulnerabilități, deficiențe psihice și fizice, afecțiuni 
medicale și experiențe traumatizante, precum și recomandări 
privind modul în care trebuie gestionate situațiile dificile și modul 
în care trebuie abordate nevoile proprii ale intervievatorului. 
Acești factori pot avea un impact semnificativ asupra cantității și 
calității informațiilor pe care le poate oferi solicitantul în timpul 
interviului. Prin urmare, este esențial ca responsabilii de caz să aibă 
cunoștințele, deprinderile și atitudinile necesare pentru a putea 
identifica și satisface nevoile procedurale speciale ale unor astfel de 
solicitanți.

Acest modul avansat se bazează pe modulul Tehnici de intervievare 
și urmează același sistem de intervievare structurată, evidențiind 
elementele specifice care trebuie luate în considerare la 
intervievarea unui solicitant de azil cu nevoi speciale.

4 Intervievarea persoanelor 
vulnerabile

©
 iStock.com
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Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor dobândi 
următoarele cunoștințe, deprinderi și competențe:

• vor putea să plaseze interviul cu o persoană vulnerabilă în 
contextul juridic, procedural și social care îi influențează pe 
solicitant și pe intervievator;

• vor putea să identifice nevoile procedurale speciale și efectele 
pe care le pot avea acestea asupra cererii de protecție 
internațională;

• vor putea să aplice o abordare corespunzătoare pentru a stabili 
o relație cu un solicitant vulnerabil, a-l intervieva și a obține 
informații de la acesta.

Timp necesar 
pentru studiile 
online

30-40 de ore

Durata sesiunilor 
față în față

2 zile

Versiuni lingvistice 
disponibile

engleză

Creare/ultima 
actualizare

Creat: înainte de 2011
Ultima actualizare: aprilie 2018



20 –  CATALOgUL CURSURILOR DE PREgăTIRE ALE EASO

grup-țintă 
principal

Responsabilii de caz cu experiență în intervievarea solicitanților de 
protecție internațională

Rezumatul 
conținutului

Copiii sunt în mod inerent vulnerabili din cauza imaturității lor, 
a dependenței de o altă persoană și a nevoilor lor de dezvoltare. 
Obiectivul modulului EASO Intervievarea minorilor este acela de 
a ajuta participanții să dobândească cunoștințele, deprinderile 
și atitudinile care le vor permite să deruleze un interviu personal 
eficace și profesionist cu un minor care a solicitat protecție 
internațională.

Pe parcursul acestui modul, participanții vor învăța despre etapele 
de dezvoltare ale copilului, despre garanțiile legale și procedurale 
instituite pentru minori în procedura de protecție internațională și 
despre tehnicile specifice de intervievare a minorilor. De asemenea, 
participanții vor învăța cum să evalueze nivelul de maturitate al 
minorului înaintea și în timpul interviului, pentru a adapta interviul 
la nivelul de maturitate și la situația specifică a fiecărui minor în 
parte.

Pe parcursul modului se acordă o atenție specială principiului 
interesului suprem al copilului.

5 Intervievarea minorilor

©
 iStock.com

/Sladic



CATALOgUL CURSURILOR DE PREgăTIRE ALE EASO – 21

Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor putea:

• să realizeze un interviu eficace cu un minor în contextul 
protecției internaționale, respectând interesul suprem al 
copilului;

• să evalueze nivelul de maturitate al minorului atât înaintea, cât 
și în timpul interviului;

• să adapteze interviul la nivelul de maturitate și la situația 
specifică a acelui minor.

Timp necesar 
pentru studiile 
online

25-30 de ore

Durata sesiunilor 
față în față

2 zile

Versiuni lingvistice 
disponibile

engleză

Creare/ultima 
actualizare

Creat: înainte de 2011
Ultima actualizare: aprilie 2018
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grup-țintă 
principal

Responsabilii de caz cu experiență

Rezumatul 
conținutului

Acest modul are ca obiectiv sporirea cunoștințelor și a gradului de 
sensibilizare cu privire la problemele legate de gen, de identitatea 
de gen și de orientarea sexuală. Participanții vor învăța să pună în 
aplicare deprinderile dobândite prin intermediul acestui modul 
pentru a lua în considerare aceste aspecte atunci când prelucrează 
cereri în care sunt invocate astfel de motive.

Modulul oferă o privire de ansamblu asupra elaborării normelor, 
explorând modul în care aceste norme îi influențează atât pe 
responsabilii de caz, cât și pe solicitanți în momentul evaluării 
cererilor de protecție internațională. Participanții vor învăța 
despre încălcările drepturilor omului din motive legate de gen, de 
identitatea de gen și de orientarea sexuală. De asemenea, se va 
prezenta cadrul juridic pentru prelucrarea unei cereri de azil care 
invocă motive referitoare la gen, la identitatea de gen și/sau la 
orientarea sexuală.

În plus, modulul își propune să ofere o abordare practică pe baza 
căreia participanții vor învăța cum să conceapă și să deruleze un 
interviu care să favorizeze divulgarea de informații referitoare la 
gen, la identitatea de gen și la orientarea sexuală.

În sfârșit, modulul asigură un cadru de derulare a procedurii de 
evaluare a probelor care ia în considerare în mod corespunzător 
particularitățile cererilor care invocă motive legate de gen și/sau de 
orientarea sexuală și identitatea de gen (SOgI).

6 genul, identitatea de gen și 
orientarea sexuală
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Rezultatele 
învățării  
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor putea:

• să explice cum influențează experiențele și atitudinile privind 
genul, identitatea de gen și orientarea sexuală modul în care 
sunt prelucrate cererile de protecție internațională;

• să identifice factorii care țin de gen, de identitatea de gen și 
de orientarea sexuală atunci când prelucrează o cerere de 
protecție internațională;

• să aibă o abordare corespunzătoare cu privire la gen, la 
identitatea de gen și la orientarea sexuală atunci când 
prelucrează o cerere de protecție internațională.

Timp necesar 
pentru studiile 
online

20-30 de ore

Durata sesiunilor 
față în față

2 zile

Versiuni lingvistice 
disponibile

engleză, finlandeză, germană, slovenă

Creare/ultima 
actualizare

Creat: 2015
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grup-țintă 
principal

Orice funcționar din domeniu care poate intra în contact cu victime 
sau potențiale victime ale traficului de persoane

Rezumatul 
conținutului

Modulul Traficul de persoane este structurat pe două niveluri.

Primul nivel vizează sensibilizarea funcționarilor care pot intra în 
contact cu o victimă sau o potențială victimă a traficului. Obiectivul 
său este acela de a oferi participanților cunoștințele și deprinderile 
necesare pentru a identifica potențiale victime ale traficului și 
pentru a putea să gestioneze întâlnirea inițială cu acestea.

Al doilea nivel se axează pe victimele traficului de persoane care ar 
putea avea nevoie de protecție internațională. Acesta explică modul 
de pregătire și de desfășurare în cadrul procedurii de azil a unui 
interviu cu o victimă sau potențială victimă a traficului de persoane 
și modalitatea de luare a deciziei cu privire la o cerere de protecție 
care implică astfel de persoane.

Conform Directivei privind combaterea traficului de persoane 
(Directiva 2011/36/UE), statele membre trebuie să promoveze 
formarea profesională periodică a funcționarilor care pot intra 
în contact cu victime sau cu potențiale victime ale traficului de 
persoane. De asemenea, acest modul își propune să acorde sprijin 
statelor membre pentru a-și îndeplini obligațiile legale în acest sens.

7 Traficul de persoane (TP)
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Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor putea:

Nivelul 1

• să depisteze semnele traficului de persoane în timpul îndeplinirii 
atribuțiilor profesionale zilnice;

• să explice modul în care trebuie gestionată întâlnirea inițială cu 
o victimă sau o potențială victimă a traficului.

Nivelul 2

• să explice cum trebuie pregătit și desfășurat un interviu 
cu o victimă sau o potențială victimă a traficului, în cadrul 
procedurii de azil;

• să explice modalitatea de luare a deciziei cu privire la cererile 
de protecție care implică o victimă sau o potențială victimă 
a traficului de persoane.

Timp necesar 
pentru studiile 
online

Nivelul 1: 8-10 ore
Nivelul 2: 8-10 ore

Durata sesiunilor 
față în față

Nivelul 1: 1 zi
Nivelul 2: 1 zi

Versiuni lingvistice 
disponibile

engleză

Creare/ultima 
actualizare

Creat: 2017
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grup-țintă 
principal

Responsabilii de caz cu experiență și factorii de decizie

Rezumatul 
conținutului

Acest modul, care este o continuare a modului Clauze de includere, 
se concentrează asupra aspectelor mai complexe ale condițiilor 
pentru care se acordă protecție internațională, axându-se pe actele 
de persecuție, pe motivele de persecuție, pe vătămarea gravă 
(protecție subsidiară) și pe protecția împotriva persecuției sau 
vătămării grave.

Participanții își vor evalua critic propria activitate în contextul 
practicii statelor membre și al jurisprudenței legate de Sistemul 
european comun de azil (SECA), aplicând concluziile extrase din 
activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și a Curții 
Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

În plus, participanții vor învăța cum să aplice o metodă de 
interpretare a legislației UE și a legislației privind protecția 
internațională în absența unor orientări ale CJUE în cazul în care 
se vor confrunta cu probleme complexe de interpretare legate de 
îndeplinirea condițiilor de acordare a protecției internaționale.

Până la sfârșitul modulului, participanții trebuie să le poată oferi 
colegilor îndrumări structurate și detaliate cu privire la probleme 
de interpretare complexe legate de calificarea pentru protecție 
internațională.

8 Clauze de includere – modulul 
avansat
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Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor putea:

• să își evalueze critic propria activitate în contextul practicilor 
aplicate în diferite state membre și al jurisprudenței legate de 
SECA;

• să aplice în propria activitate concluziile extrase din 
jurisprudența europeană – în primul rând din jurisprudența 
CJUE și a CEDO;

• să rezolve probleme complexe de interpretare legate de 
calificarea pentru protecție internațională în conformitate cu 
metoda CJUE de interpretare a legislației UE, în absența unor 
orientări directe ale CJUE;

• să le ofere colegilor îndrumări structurate și detaliate în 
probleme de interpretare complexe legate de calificarea pentru 
protecție internațională.

Timp necesar 
pentru studiile 
online

30 de ore

Durata sesiunilor 
față în față

2-2,5 zile (adaptabil)

Versiuni lingvistice 
disponibile

engleză, germană, rusă

Creare/ultima 
actualizare

Creat: 2017
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grup-țintă 
principal

Profesioniștii din domeniul azilului care sunt în contact direct cu 
solicitanții de protecție internațională într-un context de primire

Rezumatul 
conținutului

Acest modul își propune să treacă în revistă pregătirea de bază 
necesară pentru autoritățile de primire, menționată în Directiva 
privind condițiile de primire.

Pe parcursul acestui modul de pregătire, participanții vor învăța 
despre evoluțiile istorice la nivel european și internațional, precum 
și despre contextul juridic în baza căruia s-au concretizat condițiile 
de primire actuale. Participanților li se vor prezenta diverse faze ale 
procedurii de primire, inclusiv cea de identificare a eventualelor nevoi 
speciale de primire ale solicitanților de protecție internațională, 
interacțiunea cu categoriile vulnerabile și problematica sănătății 
psihice în contextul primirii. În sfârșit, modulul prezintă rolul 
responsabilului cu primirea, precum și o gamă largă de competențe 
care pot fi utile în activitatea de zi cu zi. Printre aceste competențe 
se numără stabilirea unor limite profesionale, comunicarea într-un 
mediu intercultural, abordarea părților interesate și gestionarea 
conflictelor.

9 Condiții de primire
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Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor putea:

• să înțeleagă și să explice cadrul juridic și organizatoric al 
primirii solicitanților de protecție internațională (înțelegere, 
competențe practice);

• să pună în practică prevederile Directivei privind condițiile de 
primire (cunoaștere, competențe practice);

• să identifice atât nevoile speciale de primire, cât și nevoile de 
sprijin psihosocial pe parcursul procedurii de primire, precum 
și să ofere răspunsuri corespunzătoare (cunoștințe, înțelegere, 
raționament și competențe practice).

Timp necesar 
pentru studiile 
online

15-20 de ore

Durata sesiunilor 
față în față

2 zile

Versiuni lingvistice 
disponibile

engleză, greacă, slovacă

Creare/ultima 
actualizare

Creat: 2015
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grup-țintă 
principal

Funcționarii care lucrează în unități Dublin

Rezumatul 
conținutului

Acest modul le oferă participanților competențele și cunoștințele 
necesare pentru aplicarea dispozițiilor Regulamentului Dublin III 
în conformitate cu acquis-ul UE în materie de azil și cu respectarea 
deplină a instrumentelor juridice internaționale din domeniul 
drepturilor omului. De asemenea, participanții vor avea ocazia să se 
familiarizeze cu sistemul Eurodac și cu rețeaua electronică DubliNet.

Întrucât modulul Regulamentul Dublin III este un modul de 
învățare avansată, participanților li se recomandă să urmeze mai 
întâi modulul Sistemul european comun de azil (SECA) și modulul 
Drepturile fundamentale și protecția internațională în UE.

10 Regulamentul Dublin III
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Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor putea:

• să înțeleagă și să explice funcția de bază a sistemului Dublin și 
domeniul de aplicare al acestuia;

• să înțeleagă și să aplice dispozițiile și procedurile Regulamentului 
Dublin III;

• să înțeleagă și să utilizeze instrumentele Dublin III disponibile 
(de exemplu, Eurodac, VIS, DubliNet).

Timp necesar 
pentru studiile 
online

20-25 de ore

Durata sesiunilor 
față în față

2 zile

Versiuni lingvistice 
disponibile

engleză, germană, română

Creare/ultima 
actualizare

Creat: înainte de 2011
Ultima actualizare: iunie 2016
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grup-țintă 
principal

Responsabilii de caz și responsabilii cu strategia politică

Rezumatul 
conținutului

Acest modul oferă o hartă care poate fi urmată de toți funcționarii 
din domeniul azilului. El le oferă participanților cunoștințe și 
exemple practice despre principiile, garanțiile și obligațiile uzuale 
aplicabile atât solicitanților de azil, cât și administrațiilor naționale. 
În acest modul, participanții vor găsi explicații detaliate ale unor 
aspecte precum accesul la procedură, admisibilitatea, dreptul la 
asistență juridică și la reprezentare, procesul decizional, căile de 
atac eficiente și procedurile speciale.

11 Directiva privind procedurile de azil
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Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor putea:

• să descrie contextul în care a fost adoptată Directiva privind 
procedurile de azil (DPA), domeniul de aplicare și obiectivele 
acesteia;

• să identifice și să facă diferența între diversele autorități 
implicate și între rolurile acestora;

• să identifice și să explice diversele proceduri implicate;

• să aplice prevederile directivei tuturor solicitanților, inclusiv 
celor cu nevoi diferite.

Timp necesar 
pentru studiile 
online

25-30 de ore

Durata sesiunilor 
față în față

1 zi

Versiuni lingvistice 
disponibile

engleză

Creare/ultima 
actualizare

Creat: înainte de 2011
Ultima actualizare: 2015
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12 Informații privind țara de origine

grup-țintă 
principal

Cercetătorii în domeniul ITO

Rezumatul 
conținutului

Acest modul arată rolul informațiilor privind țara de origine (ITO) în 
procedurile internaționale de protecție și prezintă standardele de 
calitate aplicate în acest tip de cercetare. Informațiile oferite ajută 
la dezvoltarea cunoștințelor legate de surse și a competențelor de 
evaluare a surselor, precum și a abilităților practice de cercetare și 
prezentare finală a rezultatelor cercetării.

ITO se referă la informații privind țara de origine, de tranzit sau de 
reședință obișnuită anterioară a unui solicitant. Aceste informații 
sunt utilizate pentru a stabili dacă solicitantul este sau nu este eligibil 
pentru statutul de refugiat sau pentru protecție subsidiară. Ele 
cuprind o gamă largă de informații, cum ar fi cadrul juridic, situații 
din domeniul drepturilor omului, atitudini culturale și societale, 
contextul politic, geografia, condițiile umanitare sau situația în 
materie de securitate. ITO pot sta și la baza elaborării de politici.
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Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor putea:

• să găsească și să evalueze informații relevante, precise și 
echilibrate privind țările de origine, din surse de încredere;

• să prezinte informațiile într-un mod transparent și ușor de 
urmărit;

• să efectueze controlul calității pe baza criteriilor de calitate.

Timp necesar 
pentru studiile 
online

20-30 de ore

Durata sesiunilor 
față în față

2 zile

Versiuni lingvistice 
disponibile

engleză, italiană, maghiară

Creare/ultima 
actualizare

Creat: înainte de 2011
Ultima actualizare: 2014, urmând să fie din nou actualizat în 2019
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grup-țintă 
principal

Responsabilii de caz

Rezumatul 
conținutului

Urmând acest modul, responsabilii de caz se pot specializa în 
evaluarea și aplicarea clauzelor de excludere stipulate la articolul 1 
secțiunile D, E și F din Convenția de la geneva din 1951, reflectate 
și în Directiva UE privind condițiile pentru protecția internațională.

Participanții învață și despre modul în care aplicarea clauzei de 
excludere este influențată suplimentar de dreptul internațional, 
de legislația națională, de politicile și practica operațională, de 
jurisprudența națională sau internațională (precum cea a CJUE și 
a CEDO), de ghidul UNHCR și de ghidurile altor organizații sau autori 
importanți.

Participanții dobândesc cunoștințele și deprinderile necesare 
pentru a aplica prevederile în mod riguros, luând în considerare, în 
același timp, sarcina relevantă a probei și standardul aplicat probei 
în cazurile de excludere.

13 Clauze de excludere
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Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor putea:

• să identifice cazurile eligibile pentru excludere și să le abordeze 
într-o manieră adecvată;

• să identifice cele două tipuri de persoane care pot fi excluse 
deoarece beneficiază deja de protecție internațională sau sunt 
eligibile pentru aceasta;

• să identifice persoanele care nu merită protecție;

• să găsească, să interpreteze și să aplice corect instrumentele 
juridice internaționale implicate.

Timp necesar 
pentru studiile 
online

20-30 de ore

Durata sesiunilor 
față în față

2 zile

Versiuni lingvistice 
disponibile

engleză, germană, rusă

Creare/ultima 
actualizare

Creat: înainte de 2011
Ultima actualizare: 2014
Urmează să fie din nou actualizat în 2019
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14 Încetarea protecției

grup-țintă 
principal

Responsabilii de caz

Rezumatul 
conținutului

Acest modul le oferă responsabililor de caz ocazia de a se specializa 
în aplicarea clauzelor de revocare și de încetare a protecției, precum 
și a garanțiilor procedurale. Participanții vor învăța, de asemenea, 
cum să interpreteze condițiile care duc la încetarea protecției, astfel 
cum sunt prevăzute în Directiva privind condițiile pentru protecția 
internațională. La finalizarea acestui modul, participanții vor avea 
cunoștințele teoretice și practice necesare pentru a pregăti și a scrie 
o decizie pe această temă.

Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor putea:

• să identifice cazurile eligibile pentru excludere și să le abordeze într-o 
manieră adecvată;

• să aplice procedurile relevante până la încetarea protecției.

Timp necesar 
pentru studiile 
online

20-30 de ore

Durata sesiunilor 
față în față

1 zi

Versiuni lingvistice 
disponibile

engleză

Creare/ultima 
actualizare

Creat: înainte de 2011
Ultima actualizare: septembrie 2018
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15 Condiții de relocare

grup-țintă 
principal

1. Responsabilii de caz în domeniul azilului (cu experiență) și 
responsabilii cu relocarea (debutanți și cu experiență);

2. responsabilii cu orientarea culturală;

3. șefii misiunii de selecție/de orientare culturală.

Rezumatul 
conținutului

În ultimii ani, statele membre au folosit din ce în ce mai mult 
relocarea drept una dintre soluțiile durabile la situația prelungită 
a refugiaților. Scopul acestui modul este acela de a spori cunoștințele 
participanților cu privire la modul în care pot fi gestionate cu 
succes diferitele etape ale procesului de relocare. Pentru a atinge 
acest obiectiv, conținutul modulului include aspectele esențiale 
ale procesului, printre care se numără conceperea și planificarea 
programului de relocare, selecția și aranjamentele premergătoare 
plecării și furnizarea serviciilor de transfer și ulterioare sosirii.
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Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor putea:

• să explice modul de punere în aplicare a unui proces de relocare 
reușit;

• să identifice dificultățile procesului de relocare;

• să conceapă activități de relocare performante.

Timp necesar 
pentru studiile 
online

20-30 de ore

Durata sesiunilor 
față în față

2 zile

Versiuni lingvistice 
disponibile

engleză

Creare/ultima 
actualizare

Creat: 2018
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grup-țintă 
principal

Interpreții care lucrează pentru autoritățile naționale din domeniul 
azilului

În mod excepțional, modulul poate fi deschis și altor părți interesate 
implicate în interpretariat sau în interpretarea lingvistică în cadrul 
procedurilor naționale de azil.

Rezumatul 
conținutului

Acest modul are scopul de a sprijini interpreții în îndeplinirea 
sarcinilor lor, în principal aceea de a ușura procesul de comunicare 
între solicitanții de protecție internațională și autoritățile naționale 
și alte părți interesate relevante pe tot parcursul procedurii de azil.

Având în vedere proveniența diferită a interpreților implicați în 
procedura de azil (de la profesioniști calificați fără experiență în 
domeniul azilului până la foști solicitanți de azil angajați pentru 
cunoașterea limbilor rare), modulul abordează diferite nevoi de 
învățare. El furnizează atât o prezentare generală a contextului 
azilului din perspectiva interpreților, cât și principalele tehnici de 
interpretare necesare în cadrul procedurilor de azil.

Acest modul de pregătire constă doar într-o componentă online; 
totuși, la cererea statelor membre poate fi organizată și o sesiune 
față în față.

16 Interpretarea în contextul azilului
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Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor putea:

• să descrie și să explice contextul general și procedurile de azil;

• să explice rolul interpretului în general, precum și în procedura 
de azil;

• să ilustreze modul de aplicare a principiilor și competențelor 
necesare interpretării în general și în contextul azilului.

Timp necesar 
pentru studiile 
online

20-25 de ore

Durata sesiunilor 
față în față

2 zile (la cererea statelor membre)

Versiuni lingvistice 
disponibile

engleză

Creare/ultima 
actualizare

Creat: 2018
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grup-țintă 
principal

Managerii responsabili cu personalul care se ocupă de aspecte legate de 
azil

Rezumatul 
conținutului

Modulul pentru manageri vizează diferite aspecte ale sarcinilor 
cotidiene ale unui manager care lucrează în domeniul protecției 
internaționale. Oferind cunoștințe atât teoretice, cât și practice, 
modulul își propune să îi ajute pe participanți să obțină competențe 
cu ajutorul cărora departamentele lor să furnizeze standarde de 
bună calitate într-un mod eficient și conform cu obligațiile juridice 
europene și internaționale.

Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor dispune de 
instrumentele necesare pentru a face față provocărilor manageriale și în 
materie de conducere în domeniul protecției internaționale.

Timp necesar 
pentru studiile 
online

15-20 de ore

Durata sesiunilor 
față în față

2 zile

Versiuni lingvistice 
disponibile

engleză, română, rusă

Creare/ultima 
actualizare

Creat: 2014

Urmează să fie actualizat în 2019

17 Modulul pentru manageri
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grup-țintă 
principal

Acest modul se adresează practicienilor din domeniul procedurii de 
azil și de primire. De asemenea, modulul este destinat polițiștilor de 
frontieră și factorilor de decizie. Pot beneficia de această pregătire 
atât personalul cu experiență, cât și noii angajați.

Rezumatul 
conținutului

Acest modul analizează drepturile fundamentale în contextul 
procedurii de azil, cursul fiind construit în jurul Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. Dispozițiile relevante ale cartei 
sunt prezentate și explicate participanților în contextul etapelor 
consecutive ale procedurilor de azil și de primire. Ele sunt prezentate 
atât din punct de vedere juridic, cât și practic, cu un accent clar pe 
cele mai recente evoluții, cum ar fi cele abordate de jurisprudența 
relevantă a CJUE. Modulul a fost elaborat în strânsă cooperare între 
EASO, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 
(FRA) și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și garda de 
Coastă (Frontex) și este disponibil pentru a fi utilizat în comun de 
către aceste agenții.

18 Drepturile fundamentale și protecția 
internațională în UE
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Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor putea:

• să descrie și să explice drepturile și principiile fundamentale și 
relevanța acestora în contextul protecției internaționale în UE;

• să descrie noțiunea de protecție internațională;

• să explice principalele instrumente internaționale și europene 
din sfera drepturilor fundamentale și a protecției internaționale, 
cu accent special pe Carta drepturilor fundamentale a UE;

• să explice relevanța practică a Cartei drepturilor fundamentale 
a UE și interdependența acesteia cu alte instrumente referitoare 
la drepturile omului;

• să aplice principiile și instrumentele din sfera drepturilor 
fundamentale și a protecției internaționale în ceea ce privește 
accesul pe teritoriu, procedura de azil, conținutul protecției 
internaționale și returnarea;

• să aplice Carta drepturilor fundamentale persoanelor care 
ar putea avea nevoie sau s-ar putea constata că au nevoie 
de protecție internațională, precum și persoanelor care fac 
obiectul procedurilor de returnare;

• să înlesnească și să promoveze aplicarea drepturilor 
fundamentale în procedura de azil (inclusiv accesul pe teritoriu) 
și în procedura de returnare.

Durata studiilor 
online

25-30 de ore

Durata sesiunilor 
față în față

2 zile

Versiuni lingvistice 
disponibile

engleză

Creare/ultima 
actualizare

Creat: 2016
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19 Sistemul european comun de azil

grup-țintă 
principal

Toți practicienii din domeniul azilului

Rezumatul 
conținutului

Acest modul oferă participanților o imagine de ansamblu asupra 
sistemului european comun de azil, asupra modului în care s-a 
dezvoltat și a evoluat acesta, precum și asupra perspectivelor sale 
de dezvoltare viitoare. Modulul analizează obiectivele care au dus 
la crearea SECA și modul în care aceste obiective au dirijat punerea 
în aplicare a SECA. Se examinează instrumentele juridice relevante, 
jurisprudența, instrumentele și resursele care li se vor părea utile 
practicienilor din domeniul azilului în activitatea lor zilnică. Prin 
sensibilizarea practicienilor din domeniul azilului, modulul își 
propune să ajute la realizarea unei înțelegeri comune a rolului lor ca 
actori principali în punerea în aplicare a SECA.
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Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor putea:

• să definească obiectivele și valorile care au stat la baza creării 
SECA;

• să consulte instrumentele juridice, jurisprudența, instrumentele 
și resursele relevante pentru punerea în aplicare a SECA;

• să explice necesitatea reformării SECA.

Durata studiilor 
online

25-30 de ore

Durata sesiunilor 
față în față

2 zile 

Versiuni lingvistice 
disponibile

engleză

Creare/ultima 
actualizare

Creat: 2016 
Actualizat: 2018
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20 Introducere în protecția 
internațională

grup-țintă 
principal

Funcționarii recent angajați în domeniul azilului

Rezumatul 
conținutului

Acest modul își propune să fie o introducere în domeniul 
protecției internaționale. Materialele de curs oferă o prezentare 
de ansamblu a principalelor instrumente juridice asociate azilului 
și a terminologiei aferente, precum și o scurtă trecere în revistă 
a principalelor etape ale procedurii de azil. Participanții care 
urmează acest modul vor dobândi, la finalizarea lui, cunoștințele de 
bază necesare pentru a lucra în domeniul protecției internaționale.

Totuși, acesta este doar un modul introductiv și este nevoie de 
pregătire suplimentară pentru ca statele membre să respecte 
cerințele referitoare la pregătire impuse de legislația UE în domeniul 
azilului, în special prin parcurgerea modulelor de bază ale EASO 
identificate pentru grupul-țintă.
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Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor putea:

• să înțeleagă importanța dreptului la azil și principiul nereturnării 
(non-refoulement);

• să explice noțiunea de protecție internațională care derivă din 
acquis-ul UE;

• să explice principalele etape ale procedurii de azil și să 
definească rolul funcționarului din domeniul azilului în cadrul 
procedurii;

• să demonstreze o înțelegere de bază a criteriilor de eligibilitate 
și o înțelegere de bază a evaluării probelor;

• să identifice materialele de pregătire și ghidurile practice ale 
EASO disponibile pentru continuarea pregătirii.

Timp necesar 
pentru studiile 
online

8-10 ore

Durata sesiunilor 
față în față

1 zi

Versiuni lingvistice 
disponibile

engleză

Creare/ultima 
actualizare

Creat: 2016
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21 Introducere în didactică

©
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grup-țintă 
principal

Viitorii formatori pentru modulele de pregătire ale EASO

Rezumatul 
conținutului

Obiectivul acestui modul este acela de a-i pregăti pe participanții 
la sesiunile de „formare a formatorilor” organizate de EASO să 
devină formatori la nivel național care utilizează modulele EASO. În 
acest scop, componenta online își propune să obțină următoarele 
rezultate ale învățării: participanții ar trebui, în primul rând, să își 
poată pregăti cursurile în funcție de publicul vizat, aplicând diferite 
metodologii și principii, iar în al doilea rând să analizeze metodele 
adecvate de gestionare a unor dificultăți specifice cu care s-ar putea 
confrunta formatorii pe parcursul instruirii lor. Programul față în față 
se va axa pe o sesiune practică în cadrul căreia participanții vor avea 
ocazia să exerseze pe o anumită temă a modulului.
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Rezultatele 
învățării 
(generale)

După finalizarea cu succes a acestui modul, participanții vor putea:

• să își îndrume eficient cursanții prin etapa de învățare online 
a unui modul EASO;

• să organizeze sesiunea față în față a unui modul EASO;

• să identifice strategii pentru a face față diferitelor dificultăți cu 
care se pot confrunta în activitatea de formatori.

Timp necesar 
pentru studiile 
online

7-12 ore

Durata sesiunilor 
față în față

1 zi

Versiuni lingvistice 
disponibile

engleză, rusă

Creare/ultima 
actualizare

2016
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Pregătirea operațională a EASO

Pregătirea operațională a EASO își găsește temeiul juridic în articolul 6 (Sprijin 
pentru formare) din Regulamentul EASO (1), sub forma unei pregătiri de 
specialitate oferite experților care fac parte din rezerva de intervenție pentru 
azil. După cum se precizează la articolul 6, cursurile trebuie să aibă legătură 
cu sarcinile și funcțiile experților. Pregătirea se regăsește și printre măsurile 
menționate în planurile operaționale semnate de EASO cu statele membre care 
se confruntă cu o presiune deosebită asupra sistemelor lor de azil.

Inițial introdusă ca o formă de asistență în cadrul abordării „hotspot” a UE și 
al mecanismului de transfer al UE în cadrul Agendei europene privind migrația 
din mai 2015 (2), pregătirea operațională a EASO este dezvoltată și adaptată 
permanent, în funcție de nevoile de pe teren și de evoluția contextelor 
operaționale.

Având în vedere caracterul operațional al sesiunilor, formatul cursurilor de 
pregătire operațională constă mai ales în sesiuni față în față și se axează în 

(1)  Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea 
unui Birou European de Sprijin pentru Azil.

(2)  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor: O agendă europeană privind migrația, COM(2015) 240 final, Bruxelles, 13.5.2015.

©
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mare măsură pe exerciții practice. Durata sesiunilor față în față variază între o zi 
și cinci zile (în medie), acestea fiind realizate de formatori interni ai EASO, de 
experți din statele membre și de experți externi cu experiență vastă pe temele 
specifice respective. Sesiunile față în față sunt organizate la locul operațiunilor 
EASO. Reprezentanții autorităților locale naționale, precum și ai organismelor 
UE/internaționale implicate în operațiune participă adesea la cursuri de 
pregătire operațională, în calitate de formatori sau de vorbitori. În programele 
de pregătire extensive este inclus și elementul de învățare online (e-learning).

Până în prezent, pregătirea operațională a fost realizată sub forma unui program 
specific sau a unor sesiuni personalizate care răspundeau unei anumite solicitări.

EASO a elaborat o serie de programe de pregătire ca răspuns la nevoile 
recurente de pregătire de pe teren, precum și în contextul anumitor operațiuni. 
Aceste programe de pregătire se derulează în cadrul operațiunilor EASO, dar 
pot fi oferite și în urma solicitărilor individuale primite de la statele membre 
care nu au semnat un plan operațional cu EASO.

Programele de pregătire operațională ale EASO constau în sesiuni de pregătire 
tematică legate de sarcinile care urmează să fie îndeplinite pe teren, precum 
și în contextul operațional. Aceste programe sunt, de obicei, însoțite de un 
set de materiale de pregătire, cum ar fi Manualul formatorului și Manualul 
de pregătire. Materialele sunt elaborate de reprezentanți ai statelor membre, 
precum și de experți externi cu experiență și cunoștințe vaste în ceea ce privește 
temele discutate.

Programele de pregătire derulate de EASO în prezent sunt enumerate mai jos:

• Pregătire operațională pentru experții detașați ai EASO
• Program de pregătire extensiv pentru lucrătorii de caz debutanți
• Program de pregătire extensiv pentru experții în materie de vulnerabilitate
• Pregătire operațională privind accesul la procedura de azil
• Pregătire operațională privind înregistrarea cererilor de protecție 

internațională
• Pregătire operațională privind Regulamentul Dublin III
• Pregătire operațională în materie de primire
• Pregătire operațională pentru șefii de echipă
• Pregătire operațională privind interpretarea în contextul azilului
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• Pregătire operațională în materie de îndrumare
• Alte tipuri de pregătire operațională oferite de EASO (sesiuni de pregătire 

personalizate)

1. Pregătire operațională pentru experții detașați ai EASO

Pregătirea operațională 
oferită de EASO experți-
lor detașați se adresează 
funcționarilor din statele 
membre ale UE+ detașați 
la operațiunile EASO. În 
funcție de sarcinile exper-
ților detașați, pregătirea 
operațională oferă sesiuni 
tematice față în față, inclu-
siv studii de caz practice. 
Sesiunile variază în funcție 
de activitățile pe care tre-
buie să le îndeplinească 

experții detașați și pot să abordeze teme precum:

• Cursuri de actualizare a cunoștințelor privind modulele Clauze de includere, 
Tehnici de intervievare, Evaluarea probelor (actualizarea cunoștințelor privind 
modulele de bază ale programei de pregătire a EASO)

• Proceduri și procese naționale în materie de azil
• Proceduri operative standard și modele utilizate în cadrul operațiunii
• Evaluarea vulnerabilităților
• Procedura Dublin
• Informațiile privind țara de origine
• Clauzele de excludere
• Traficul de persoane
Durata acestor cursuri variază între două și trei zile.

©
 EASO
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2. Program de pregătire extensiv pentru lucrătorii de caz 
debutanți

Acest program de pregătire 
extensiv a fost elaborat pen-
tru pregătirea lucrătorilor 
de caz debutanți care vor fi 
detașați în sprijinul autori-
tăților naționale care desfă-
șoară procedura de azil.

Programul este alcătuit din 
mai multe etape:

• Etapa 1 – Modulele 
de bază ale programei 
de pregătire a EASO 
(online + față în față, cu durata totală de trei săptămâni)
Lucrătorii de caz debutanți urmează cele trei module de bază ale programei 
de pregătire a EASO: Clauze de includere, Tehnici de intervievare și Evaluarea 
probelor. Aceste module au fost identificate ca fiind esențiale pentru ca 
orice lucrător de caz să fie operațional și să își poată îndeplini sarcinile în 
conformitate cu standardele acquis-ului UE în domeniul azilului. Fiecare 
modul este compus dintr-o parte online și o sesiune față în față. Pentru 
fiecare modul, participanții au trei zile de studii online (aproximativ 20-25 de 
ore) și două zile de sesiuni față în față.

• Etapa 2 – Pregătirea operațională (sesiuni față în față cu durata de trei zile)
Pregătirea operațională a lucrătorilor de caz debutanți constă în sesiuni 
față în față pe teme specifice, selectate pe baza tipului de sprijin acordat 
de EASO autorităților naționale și pe baza sarcinilor alocate lucrătorilor de 
caz. Sesiunile pot aborda teme precum identificarea solicitanților vulnerabili, 
traficul de persoane, identificarea potențialelor cazuri care intră sub incidența 
Regulamentului Dublin, informațiile privind țara de origine și clauzele de 
excludere. Sesiunile tematice includ exerciții practice, precum studii de 
caz și vizite la locul de muncă. Pregătirea operațională a lucrătorilor de caz 
debutanți mai cuprinde și sesiuni referitoare la contextul național al detașării 
lucrătorilor de caz, precum și la instrumentele și modelele utilizate în cadrul 
operațiunilor. Aceste sesiuni speciale sunt realizate în principal de EASO, de 
autoritățile naționale și de alte părți implicate în aceeași operațiune.

©
 EASO
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• Etapa 3 – Îndrumare la locul de muncă (facultativ, cu durata de două 
săptămâni)
Îndrumarea la locul de muncă, realizată de preferință la locul detașării, este 
structurată în următoarele etape:

 – lucrătorii de caz debutanți îi urmăresc îndeaproape pe responsabilii cu 
experiență în domeniul azilului în îndeplinirea sarcinilor lor, apoi încep să 
își îndeplinească treptat sarcinile pe cont propriu, cu sprijinul experților cu 
experiență;

 – activitatea lucrătorilor de caz recent detașați/angajați este analizată 
și discutată cu îndrumătorii EASO. Această etapă include și o evaluare 
colegială.

3. Program de pregătire extensiv pentru experții în materie 
de vulnerabilitate

Acest program se adresează 
experților detașați în cadrul 
operațiunilor EASO care 
realizează evaluări ale 
vulnerabilităților. Acești 
experți oferă și consultanță 
intervievatorilor EASO 
legată de identificarea 
vulnerabilităților.

Programul de pregătire constă 
în următoarele etape:

• Etapa 1 – Modulele „IPV” și „Genul și SOGI” din programa de pregătire 
a EASO (online + față în față, cu durata totală de două săptămâni)
Experții detașați de EASO urmează modulele Intervievarea persoanelor 
vulnerabile (IPV) și Genul, identitatea de gen și orientarea sexuală (Genul 
și SOGI) din cadrul programei de pregătire a EASO. Modulul IPV le oferă 
cursanților elementele specifice care trebuie luate în considerare într-un 
interviu cu un solicitant cu nevoi speciale, precum și cunoștințe avansate 
despre vulnerabilități și despre deficiențele intelectuale și fizice. De 
asemenea, cursanții sunt consiliați cu privire la gestionarea situațiilor dificile. 
Modulul Genul și SOGI sensibilizează cursanții și le oferă cunoștințele și 
deprinderile necesare pentru a trata și a evalua o cerere bazată pe probleme 

©
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legate de gen și/sau de SOgI. Pentru fiecare modul, participanții au trei zile 
de studii online (aproximativ 20-25 de ore) și două zile de sesiuni față în față.

• Etapa 2 – Pregătirea operațională (sesiune față în față, cu durata de patru-
cinci zile)
Pregătirea operațională a experților în materie de vulnerabilitate constă în 
sesiuni față în față pe teme specifice, selectate în funcție de tipul de asistență 
acordată de EASO autorităților naționale și de sarcinile experților, cum ar 
fi intervievarea minorilor și traficul de persoane. Pregătirea operațională 
a experților în materie de vulnerabilitate are în vedere și sesiuni referitoare la 
procedura națională în materie de vulnerabilitate, precum și la instrumentele 
și modelele utilizate în cadrul operațiunii.

• Etapa 3 – Îndrumare la locul de muncă (cu durata de șase zile)
În prezent oferită experților în materie de vulnerabilitate detașați în zonele 
„hotspot” din grecia, această îndrumare constă în:

 – urmărirea îndeaproape a responsabililor cu experiență în domeniul 
azilului în îndeplinirea sarcinilor legate de evaluarea vulnerabilității, apoi 
începerea treptată a îndeplinirii acestor sarcini pe cont propriu, cu sprijinul 
experților cu experiență;

 – trecerea în revistă a activității efectuate de experții în materie de 
vulnerabilitate și discutarea ei cu îndrumătorii EASO. Această etapă 
include și o evaluare colegială.

4. Pregătire operațională privind accesul la procedura de azil

Această pregătire operațio-
nală se adresează funcțio-
narilor de prim contact,  
inclusiv polițiștilor, polițiști-
lor de frontieră, autorități-
lor competente în materie 
de imigrație și personalu-
lui din centrele de cazare 
a străinilor luați în custodie 
publică, care joacă un rol 
important în garantarea 
accesului la protecție inter-
națională. Durata pregătirii 
este de 1-2 zile.
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Pregătirea operațională oferă o introducere în domeniul protecției 
internaționale din perspectiva funcționarilor de prim contact, inclusiv în ceea 
ce privește drepturile fundamentale direct asociate accesului la procedura 
de azil (cum ar fi dreptul la viață, la nereturnare, dreptul la azil, interzicerea 
expulzărilor colective) și cadrul juridic al UE privind protecția internațională, cu 
accent pe accesul la procedura de azil. Pregătirea include sesiuni tematice cu 
exerciții practice axate pe: identificarea persoanelor care ar putea avea nevoie 
de protecție internațională, identificarea indicatorilor de vulnerabilitate, 
traficul de persoane și tehnicile de comunicare prin care se oferă informații 
persoanelor care ar putea avea nevoie de protecție internațională. În sfârșit, 
programul de pregătire își propune să pregătească funcționarii de prim 
contact pentru aplicarea mecanismelor necesare pentru sesizarea autorităților 
naționale competente în materie de azil cu privire la persoanele care ar putea 
avea nevoie de protecție internațională.

5. Pregătire operațională privind înregistrarea cererilor 
de protecție internațională

Această pregătire operațio-
nală se adresează funcțio-
narilor care lucrează la  
înregistrarea cererilor de 
protecție internațională și 
constă în sesiuni temati-
ce față în față cu exerciții 
practice. În funcție de ne-
voile de pe teren, sesiunea 
de pregătire este concepu-
tă să dureze o zi sau două.

În primul rând, pregătirea 
urmărește să le ofere 

responsabililor cu înregistrarea informații relevante legate de cadrul juridic 
al UE, adică o prezentare generală a sistemului european comun de azil, cu 
accent pe accesul la procedura de azil și pe relevanța drepturilor fundamentale 
(în special nereturnarea și dreptul la azil) în procesul de înregistrare. În al 
doilea rând, programul include sesiuni tematice cu exerciții practice menite 
să îi pregătească cât mai bine pe responsabilii cu înregistrarea pentru a-și 
îndeplini sarcinile și să asigure respectarea tuturor drepturilor și obligațiilor 
solicitanților de protecție internațională. Aceste sesiuni se axează pe subiecte 
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precum tehnicile de comunicare, identificarea solicitanților vulnerabili (inclusiv 
a minorilor neînsoțiți și a victimelor traficului de persoane), identificarea 
eventualelor cazuri care intră sub incidența Regulamentului Dublin și informațiile 
privind țara de origine. În sfârșit, programul include o sesiune privind procedura 
națională de înregistrare a cererilor de protecție internațională, precum și 
exerciții practice cu instrumentele, modelele și platformele utilizate pentru 
înregistrarea cererilor de protecție internațională la nivel național.

6. Pregătire operațională privind Regulamentul Dublin III

Bazată pe modulul Re-
gulamentul Dublin III din 
cadrul programei de pre-
gătire a EASO, pregătirea 
operațională se adresea-
ză autorităților naționale 
implicate în procedurile 
Dublin din diferite pers-
pective – de exemplu, 
responsabilii din unitățile 
Dublin, responsabilii cu 
înregistrarea, responsabi-
lii de caz, responsabilii cu 
primirea, reprezentanții 
instituțiilor locale (de exemplu, ai primăriilor) – care se pot ocupa de solicitanții 
de protecție internațională.

În funcție atât de nevoile grupului-țintă, cât și de nevoile de pe teren, pregătirea 
operațională privind Regulamentul Dublin III este concepută să abordeze fie 
o parte specifică a procedurii Dublin, cum ar fi identificarea eventualelor cazuri 
care intră sub incidența Regulamentului Dublin (a), fie întreaga procedură 
definită în Regulamentul Dublin III (b):

(a) Pregătirea operațională privind identificarea potențialelor cazuri care 
intră sub incidența Regulamentului Dublin (față în față, cu durata de 
o zi) cuprinde sesiuni cu exerciții practice care vizează trecerea în revistă 
a sistemului Dublin (procedură și aplicare practică, formulare și termene), 
indicatorii pentru identificarea cazurilor care ar putea să intre sub incidența 
Regulamentului Dublin (pe baza criteriilor de determinare a responsabilității 
din Regulamentul Dublin) și mecanismul Dublin de sesizare la nivel național.
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(b) Pregătirea operațională privind Regulamentul Dublin III (față în față, cu 
durata de două zile) le oferă cursanților o imagine de ansamblu asupra 
procedurii Dublin, de la etapa de identificare până la etapa de transfer, și 
constă în sesiuni referitoare la: identificarea cazurilor care ar putea să intre 
sub incidența Regulamentului Dublin, mecanismul de sesizare, aplicarea 
criteriilor de responsabilitate, normele și instrumentele procedurale. 
Pregătirea operațională mai include și sesiuni privind practicile naționale/
locale legate de aplicarea Regulamentului Dublin III (mecanisme de sesizare, 
modele).

7. Pregătire operațională în materie de primire

Bazată pe modulul 
Condiții de primire din 
cadrul programei de 
pregătire a EASO, această 
pregătire operațională 
de o zi se adresează în 
principal responsabililor 
cu primirea, precum 
și asistenților sociali și 
medicali care se ocupă de 
solicitanții de protecție 
internațională. Programul 
le oferă cursanților 
o imagine de ansamblu 
asupra procedurii de 

azil din UE și asupra standardelor UE în materie de primire a solicitanților de 
protecție internațională. Există, de asemenea, sesiuni tematice cu exerciții 
practice referitoare la nevoile speciale în materie de primire, la sănătatea 
mintală și la vulnerabilitate, la atitudinea profesională, la codul de conduită și 
la comunicarea interculturală.
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8. Pregătire operațională pentru șefii de echipă

Un curs specific de pregătire operațională a fost elaborat pentru experții 
EASO detașați ca șefi de echipă, în special în cadrul operațiunilor EASO din 
grecia. Această pregătire operațională constă în sesiuni față în față cu durata 
de aproximativ două zile, care cuprind o parte teoretică și exerciții practice. 
Anumite segmente sunt abordate în mod repetat pe durata pregătirii și 
formează coloana vertebrală a programului de pregătire operațională a șefilor 
de echipă – de exemplu, sesiunile privind abilitățile manageriale, feedbackul 
privind calitatea și aspectele procedurale conform procedurilor operaționale 
standard. Conținutul acestor segmente este adaptat în funcție de necesitățile 
de pe teren, de feedbackul primit de la participanți și de cele mai recente 
rapoarte de feedback privind calitatea. În pregătire s-ar putea include și alte 
segmente, pe baza evaluării continue a nevoilor. Printre aceste componente 
variabile se numără, de exemplu, sesiuni privind tehnicile de intervievare, 
evaluarea probelor, vulnerabilitatea și condițiile de excludere.

9. Pregătire operațională privind interpretarea în contextul 
azilului

Pregătirea operațională a EASO privind interpretarea în contextul azilului 
urmărește să sprijine interpreții detașați în cadrul operațiunilor EASO în 
îndeplinirea rolului lor în cadrul procedurii de azil, și anume facilitarea 
procesului de comunicare între resortisanții țărilor terțe sau apatrizi și 
funcționarii naționali/experții detașați ai EASO, în conformitate cu standardele 
acquis-ului UE în materie de azil. Pregătirea se desfășoară sub formă de sesiuni 
față în față cu exerciții practice, cu durata de 1-1,5 zile. Pregătirea abordează 
următoarele teme:

• cadrul juridic al UE în materie de azil;
• aspectele generale și specifice ale interpretării în contextul azilului;
• rolul și codul de conduită al interpretului în procedura de azil;
• interpretariatul sau interpretarea lingvistică în contexte specifice azilului 

(interviul individual, oferirea de informații, interpretariatul pentru persoane 
cu nevoi speciale, interpretariatul pentru grupuri).
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10. Pregătire operațională în materie de îndrumare

Datorită necesității de a oferi îndrumare experților care lucrează pe teren, 
EASO elaborează în prezent un program de pregătire în materie de îndrumare. 
Pentru ca îndrumătorii să aibă o flexibilitate cât mai mare în conceperea și 
desfășurarea sesiunilor, pregătirea nu își propune să le pună la dispoziție un 
model rigid de îndrumare, ci să le ofere tehnici și instrumente din care să poată 
alege, în funcție de nevoi. Pregătirea cuprinde elemente cum ar fi:

• stabilirea unei relații cu participanții;
• tehnici de feedback productiv;
• reacționarea la situații „dificile” de îndrumare;
• facilitarea discuțiilor de grup;
• facilitarea evaluărilor colegiale;
• conceperea unei strategii de îndrumare etc.

11. Alte tipuri de pregătire operațională oferite de EASO 
(sesiuni de pregătire personalizate)

Pregătirea operațională poate fi organizată și ad-hoc pentru a răspunde la 
o nevoie specifică de pe teren care nu poate fi abordată în cadrul programelor 
de pregătire existente. Aceste sesiuni se bazează pe materialele de pregătire 
operațională existente și pe modulele programei de pregătire a EASO. Ele sunt 
de cele mai multe ori specifice fiecărui stat membru. Exemple de astfel de 
tipuri de pregătire: pregătirea privind primirea minorilor neînsoțiți și pregătirea 
tutorilor voluntari, ambele desfășurate în Italia.
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