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Ce este protecţia 
internaţională?

Persoanelor care au nevoie de protecție internațională 
nu li se garantează drepturile fundamentale ale 
omului și securitatea fizică în țările lor de origine; 
acestea au fost forțate să fugă de riscul persecuțiilor, 
al tratamentelor inumane sau degradante sau al 
altor încălcări grave ale drepturilor omului. Prin 
urmare, comunitatea internațională trebuie să 
intervină și să își îndeplinească obligația pe care o are 
în conformitate cu legislația internațională și a UE de 
a  acorda protecție internațională persoanelor care 
nu beneficiază de protecție în țările lor de origine.

Acquis-ul UE în materie de azil prevede două 
forme de protecție internațională: statutul 
de refugiat și statutul conferit prin protecție 
subsidiară. În baza principiului unui statut uniform 
pentru refugiați și persoanele eligibile pentru 
protecție subsidiară, beneficiarii statutului conferit 
prin protecție subsidiară ar trebui să beneficieze 
de aceleași drepturi și beneficii de care se bucură 
refugiații și ar trebui să li se aplice aceleași condiții 
de eligibilitate. În plus, statul dumneavoastră poate 
oferi și alte forme de protecție, din motive umanitare.

Accesul la siguranță și la procedura de azil 
corespunzătoare constituie un element esențial 
pentru garantarea faptului că persoanele 
care au nevoie de protecție internațională se 
bucură de drepturile care li se cuvin. În calitate de 
funcționar de prim contact, vă revine un rol crucial în 
asigurarea accesului la protecție pentru persoanele 
care au nevoie de aceasta.

1



2

Ce este nereturnarea și 
cui i se aplică?

Conceptul de nereturnare se referă la obligația 
statelor membre de a  nu expulza sau returna 
nicio persoană, sub nicio formă, la frontierele 
teritoriilor sau în orice loc în care se poate 
confrunta cu persecuții, cu pedeapsa cu moartea, 
cu tortura sau cu alte pedepse sau tratamente 
inumane sau degradante, chiar dacă este un migrant 
în situație neregulamentară. În contextul azilului, 
principiul nereturnării atrage după sine obligația 
de a  acorda persoanelor care solicită protecție 
internațională accesul la teritoriu și la proceduri 
de azil echitabile și eficiente, pentru a  stabili 
dacă persoanei i  se va acorda sau nu protecție 
internațională.

Interdicția returnării se aplică oricărei forme de 
îndepărtare forțată, inclusiv prin deportare, 
expulzare, extrădare, prin transfer neoficial sau 
„predări”, precum și neprimire la frontieră. Aceasta 
include și returnarea indirectă, care înseamnă 
întoarcerea unei persoane într-o țară terță 
unde există riscul de returnare. Niciun solicitant 
de azil nu ar trebui returnat într-o țară terță pentru 
examinarea cererii fără garanții suficiente în fiecare 
caz în parte. Printre aceste garanții se numără și 
faptul că persoana va fi readmisă în țara respectivă, 
va beneficia de o  protecție efectivă împotriva 
returnării, va avea posibilitatea de a  solicita și de 
a beneficia de azil și va fi tratată în conformitate cu 
standardele internaționale acceptate.

A se vedea secțiunea „Rolul esențial al 
funcționarilor de prim contact” din ghidul practic.
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Cui i se acordă  
protecţie internaţională 
în UE?

Acquis-ul UE în materie de azil prevede două forme 
de protecție internațională: statutul de refugiat 
și statutul conferit prin protecție subsidiară. În 
plus, statul dumneavoastră poate oferi și alte forme de 
protecție, din motive umanitare.

• Refugiatul este o  persoană care a  fost obligată 
să fugă din țara de cetățenie sau, în cazul 
persoanelor apatride, din țara în care își avea 
reședința obișnuită, din cauza unei temeri bine 
întemeiate de persecuție pe motive de rasă, religie, 
naționalitate, opinii politice sau apartenență la un 
anumit grup social și care nu poate sau, din cauza 
acestei temeri, nu dorește să se întoarcă acolo.

• Protecția subsidiară se acordă persoanelor 
care nu îndeplinesc condițiile pentru dobândirea 
statutului de refugiat, dar care au, totuși, nevoie 
de protecție internațională. Pe tot teritoriul UE, 
se oferă protecție subsidiară persoanelor care 
se confruntă cu un risc real de a suferi vătămări 
grave dacă se întorc în țara lor. Vătămările grave 
constau în:

• pedeapsa cu moartea sau execuția;

• tortura, tratamentele sau pedepsele 
inumane sau degradante;

• amenințările grave și individuale ca urmare 
a  violenței generalizate în caz de conflict 
armat intern sau internațional.

În calitate de funcționar de prim contact, printre 
responsabilitățile dumneavoastră se numără 
identificarea corectă și îndrumarea persoanelor care ar 
putea avea nevoie de protecție internațională, precum 
și a altor persoane cu nevoi speciale, inclusiv a copiilor și 
a victimelor traficului de persoane. Uneori, oamenii pot 
avea nevoi multiple și poate fi necesar să îi îndrumați 
către mai multe autorități.
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Rețineți că, atunci când intrați în contact cu persoane 
care ar putea avea nevoie de protecție internațională, 
reprezentați nu doar propria țară, ci și Uniunea 
Europeană în ansamblu.

Ce este sistemul european  
comun de azil?

Sistemul european comun de azil (SECA) este un 
sistem comun bazat pe aplicarea integrală și glo-
bală a  Convenției de la Geneva. Acesta are drept 
scop asigurarea unui tratament echitabil și uman 
solicitanților de protecție internațională, armoni-
zarea sistemelor de azil și reducerea diferențelor 
dintre statele membre în temeiul legislației obli-
gatorii, precum și consolidarea cooperării practice 
între administrațiile naționale în materie de azil și 
întărirea dimensiunii externe a azilului.

SECA este format din următoarele instrumente 
juridice, care stabilesc standarde comune înalte și 
o cooperare mai strânsă pentru a se asigura acor-
darea unui tratament egal solicitanților de pro-
tecție internațională în cadrul unui sistem echi-
tabil și eficient – indiferent de locul în care solicită 
protecție:

Directiva privind procedurile de azil (reforma-
tă), care are ca scop luarea unor decizii corecte, 
rapide și de calitate în materie de azil;

Directiva privind condițiile de primire (refor-
mată), care garantează existența unor condiții 
materiale de primire umane pentru solicitanții de 
azil din întreaga UE și respectarea pe deplin a drep-
turilor fundamentale ale persoanelor în cauză;

Directiva privind calificarea (reformată), care 
clarifică temeiurile de acordare a protecției inter-
naționale. Dispozițiile sale prevăd, de asemenea, 
o  serie de drepturi și măsuri de integrare pentru 
beneficiarii protecției internaționale;

Regulamentul Dublin (reformat), care clarifică 
procesul de stabilire a statului membru responsa-
bil de examinarea cererii;

Regulamentul Eurodac (reformat), care îmbu-
nătățește funcționarea bazei de date a UE cu am-
prente digitale ale solicitanților de azil.
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4 Care este diferenţa 
dintre un migrant și 
o persoană care are 
nevoie de protecţie 
internaţională?

„Migrant” este un termen cuprinzător, care se referă 
la persoanele care părăsesc o  țară sau o  regiune 
pentru a  se stabili în alta. Unii migranți decid din 
proprie inițiativă să se deplaseze din diverse motive, 
majoritatea cărora nu sunt legate de protecție  – 
de exemplu, din cauza legăturilor de familie sau 
a  dificultăților economice. În schimb, persoanele 
care au nevoie de protecție internațională sunt 
nevoite să părăsească țara pentru a-și salva 
viața sau pentru a-și păstra libertatea. Acestea 
nu beneficiază de nicio protecție în țara lor de origine; 
de fapt, adesea propriul lor guvern este cel care le 
amenință cu persecuțiile. În cazul în care alte țări 
nu le primesc și nu le oferă protecție, ele pot expune 
aceste persoane pericolului de a  muri, de a  suferi 
persecuții sau alte încălcări grave ale drepturilor 
omului.

Modelele de migrație moderne sunt adesea mixte. 
În cadrul fluxurilor de migrație mixtă, persoanele 
care au nevoie de protecție și cele plecate din motive 
fără legătură cu protecția călătoresc împreună, 
folosind aceleași rute și mijloace de transport. Astfel 
de călătorii pot fi lungi, grele și periculoase, fiind 
adesea organizate într-un mod neregulamentar. 
Identificarea persoanelor care ar putea dori să 
solicite protecție internațională în aceste condiții 
este o sarcină dificilă, dar extrem de importantă.
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5 Este de datoria mea 
să stabilesc dacă 
o persoană are sau nu 
nevoie de protecţie 
internaţională?

Nu. Nu este responsabilitatea dumneavoastră 
să apreciați dacă o  persoană are nevoie de 
protecție internațională sau dacă relatarea 
sa este credibilă. Va avea loc o  altă procedură, 
desfășurată în altă parte, de funcționarii autorității 
decizionale în domeniul azilului, prin care se va evalua 
cererea și se va stabili, în conformitate cu legislația 
UE și internațională, dacă persoana îndeplinește 
sau nu condițiile necesare pentru a obține protecție 
internațională.

Datoria dumneavoastră este să identificați 
persoanele care ar putea dori să solicite protecție 
internațională, de a le furniza informații cu privire la 
posibilitatea de a face acest lucru și de a le îndruma 
către autoritatea competentă pe cele care și-au 
exprimat dorința de a solicita protecție.

A se vedea secțiunea „Rolul esențial al 
funcționarilor de prim contact” din ghidul practic.
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Ce drepturi au 
persoanele care ar 
putea avea nevoie de 
protecţie internaţională 
atunci când intru în 
contact cu ele?

Persoanele care ar putea avea nevoie de 
protecție internațională beneficiază de anumite 
drepturi, indiferent dacă au solicitat în mod 
explicit protecție internațională sau nu. În multe 
cazuri, va fi de datoria dumneavoastră să vă asigurați 
că aceste drepturi sunt garantate.

Ca atare, principiul nereturnării se aplică tuturor 
persoanelor, indiferent dacă statutul lor a fost stabilit 
în mod oficial sau nu. Statele membre au obligația de 
a nu returna o persoană în niciun loc în care aceasta 
poate suferi persecuții, tratamente sau pedepse 
inumane sau degradante, inclusiv tortură, chiar dacă 
este un migrant în situație neregulamentară.

Printre alte drepturi se numără accesul efectiv la 
procedura de azil, dreptul la informare despre 
posibilitatea de a  solicita protecție, într-o limbă pe 
care persoana o poate înțelege, inclusiv accesul la un 
interpret, precum și posibilitatea de a comunica 
cu UNHCR sau cu alte organizații care le oferă 
solicitanților consultanță juridică sau consiliere.

Rețineți că toate persoanele trebuie tratate cu 
respect deplin pentru demnitatea umană și 
în conformitate cu drepturile fundamentale și 
cu drepturile omului, inclusiv prin furnizarea de 
asistență medicală de urgență și satisfacerea nevoilor 
de bază. Persoanele vulnerabile, inclusiv copiii și 
victimele traficului de persoane, trebuie identificate 
și îndrumate către procedurile corespunzătoare.

A se vedea secțiunea „Rolul esențial al 
funcționarilor de prim contact” din ghidul practic.
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7 Ce responsabilitate 
am faţă de persoanele 
vulnerabile?

Persoanele vulnerabile sunt în special copiii, copiii 
neînsoțiți, persoanele cu dizabilități, persoanele în 
vârstă, femeile însărcinate, părinții singuri cu copii, 
victimele traficului de persoane, persoanele cu boli 
grave sau cu tulburări psihice și persoanele care au 
fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de 
violență psihologică, fizică sau sexuală.

Punctele de trecere a frontierei și locurile de detenție 
se numără printre principalele amplasamente în care 
pot fi declarate sau detectate nevoile speciale ale 
persoanelor vulnerabile. În calitate de funcționar din 
prima linie, aveți responsabilitatea de a  identifica 
nevoile speciale ale persoanelor vulnerabile și de 
a le îndruma către o evaluare suplimentară și/sau 
către obținerea de sprijin din partea autorităților 
naționale și a altor părți interesate, cum ar fi ONG-urile 
și UNHCR, care sunt specializate și mandatate 
să răspundă nevoilor acestora în conformitate cu 
legislația și practica națională. Asigurați-vă că sunteți 
la curent cu procedurile naționale de sesizare și că 
aveți la îndemână datele de contact relevante.

Întotdeauna, problemele urgente de sănătate și 
nevoile de bază ar trebui abordate imediat și ar 
trebui să aibă prioritate față de preocupările legate 
de migrație. Ar trebuie păstrată unitatea familiei 
în măsura în care este posibil, iar copiii nu ar trebui 
separați de părinți sau de rudele lor.

A se vedea secțiunea „Acordați atenție 
vulnerabilităților” din ghidul practic.
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Ce responsabilitate 
am faţă de un copil 
sau o persoană care 
pretinde a fi copil?

În conformitate cu standardele și cu legislația 
europeană și internațională relevantă, prin copil 
se înțelege orice ființă umană cu vârsta sub 
18  ani, exceptând cazul în care legislația aplicabilă 
copiilor prevede că vârsta majoratului este mai 
mică. Chiar dacă nu știți sigur dacă persoana care 
pretinde a  fi copil chiar este, aceasta tot trebuie 
îndrumată către autoritatea responsabilă pentru 
determinarea vârstei, în conformitate cu legislația și 
practica națională.

Copiii sunt în mod inerent vulnerabili și este 
foarte important să fiți deosebit de sensibil 
la nevoile lor speciale, mai ales în cazul în care 
aceștia sunt neînsoțiți sau separați. Copiii 
neînsoțiți și cei separați ar trebui identificați și 
îndrumați către autoritățile responsabile cât mai 
repede posibil, în conformitate cu legislația și practica 
națională și cu garanțiile prevăzute de dreptul UE. 
Asigurați-vă că aveți cunoștință despre procedurile 
naționale de sesizare și că aveți la îndemână datele 
de contact ale serviciilor specializate de protecție 
a copilului și ale altor factori interesați responsabili.

Rămâneți întotdeauna atent și acordați atenție 
eventualelor indicii privind traficul de persoane. 
Este ceva neobișnuit în legătură cu situația pe 
care o  observați? Copilul este tăcut, absent/
rezervat, incoerent, speriat sau indispus? Copilul 
este așteptat de cineva sau caută cu privirea un alt 
adult? În orice moment, dacă există o  suspiciune 
rezonabilă că respectivul copil poate fi expus riscului 
de a fi traficat sau are nevoie de protecție în alt fel, 
mecanismul de sesizare și investigația inițială trebuie 
să se aplice imediat, în conformitate cu legislația și 
practica națională.
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Nu uitați să comunicați într-o manieră adecvată 
copilului, ținând cont de vârsta și de maturitatea 
acestuia. Informați permanent copilul despre ce 
se întâmplă și ce urmează să se întâmple. Asigurați-i 
accesul la servicii de bază.

În toate măsurile și deciziile care vizează copii trebuie 
să se țină seama, în primul rând, de interesul superior 
al copilului. Ca regulă generală, copiii nu ar trebui 
despărțiți de părinții sau de rudele care îi însoțesc, cu 
excepția cazului în care există suspiciuni rezonabile 
că nu este în interesul lor superior să rămână cu 
aceștia. În aceste cazuri, serviciile specializate de 
protecție a  copilului ar trebui informate imediat, în 
conformitate cu legislația și practica națională.

Se aplică principiul nereturnării. În cazul în care 
are loc returnarea, se respectă garanțiile privind 
copiii prevăzute la articolul 10 din Directiva 
privind returnarea.

A se vedea secțiunea „Copiii neînsoțiți sau 
separați” din ghidul practic.

Pentru informații suplimentare, consultați 
Manualul Vega privind copiii al agenției Frontex1.

1 http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_
Children_Handbook.pdf

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf
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Este posibil ca 
o victimă a traficului 
de persoane să aibă 
nevoie şi de protecţie 
internaţională?

În cazul în care există motive pentru a  crede că 
o persoană poate fi o victimă a traficului de persoane, 
aceasta ar trebui îndrumată către autoritățile și 
serviciile responsabile în conformitate cu legislația 
și practica națională, pentru asistență și sprijin 
corespunzător. Asigurați-vă că sunteți la curent cu 
procedurile naționale de îndrumare a  victimelor 
traficului de persoane și că aveți la îndemână datele 
de contact relevante.

Există însă și cazuri în care victimele traficului de 
persoane ar putea avea nevoie și de protecție 
internațională și li se va acorda acces la procedura 
de azil. În orice caz, toate victimele traficului de ființe 
umane ar trebui informate în mod corespunzător cu 
privire la dreptul lor de a solicita azil.

Țineți cont de faptul că traficantul poate fi încă în 
apropiere. Este important ca toată lumea să aibă 
posibilitatea de a  vorbi cu dumneavoastră în nume 
propriu, în mod liber și în particular. Asigurați-vă că 
nimeni nu intervine și/sau nu răspunde la întrebări 
în numele altei persoane, cu excepția cazului în care 
acționează în interesul acesteia. Ar trebui acordată 
o atenție deosebită eventualelor indicii ale traficului 
în cazul copiilor neînsoțiți sau separați.
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În cazul femeilor și al fetelor, ar trebui să se asigure 
prezența unui funcționar de prim contact de sex 
feminin, dacă este posibil. Femeile și fetele nu 
ar trebui să fie îndemnate să vorbească despre 
incidentele sau infracțiunile din sfera exploatării sau 
a violenței sexuale. Dacă este cazul, având în vedere 
vârsta lor, femeile ar trebui întrebate, cu delicatețe, 
dacă este posibil să fie însărcinate și, dacă este 
necesar, ar trebui informate cu privire la asistența 
disponibilă.

A se vedea secțiunea „Persoanele cu nevoi de 
protecție multiple” din ghidul practic.
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10 Cine poate 
solicita protecţie 
internaţională?

Orice persoană are dreptul să solicite protecție 
internațională

Dreptul la azil este recunoscut în Convenția de 
la Geneva, în Carta drepturilor fundamentale 
a  Uniunii Europene și în alte instrumente juridice 
internaționale și europene. Acest lucru nu înseamnă 
însă că fiecare persoană care solicită protecție 
internațională o va și primi. În toate sistemele de azil, 
unele cereri vor fi respinse, iar altele acceptate, însă 
toate trebuie evaluate în conformitate cu legislația 
europeană și internațională.

Accesul la siguranță și la proceduri adecvate 
reprezintă un element esențial al exercitării efective 
a  dreptului la azil. În calitate de funcționar de 
prim contact, vă revine rolul crucial de a  identifica 
persoanele care ar dori să solicite protecție 
internațională și de a le asigura accesul la procedura 
de azil.

A se vedea secțiunea „Cine poate dori să 
formuleze o cerere?” din ghidul practic.
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11 Poate o persoană 
cu documente 
frauduloase sau 
fără documente să 
solicite protecţie 
internaţională?

Da. Oricine are dreptul de a  solicita protecție 
internațională, indiferent dacă a intrat în statul 
membru sau se găsește pe teritoriul acestuia 
în mod ilegal, folosind documente false sau 
frauduloase sau fără a avea vreun document.

Majoritatea persoanelor care au nevoie de protecție 
internațională se confruntă cu acte de violență 
care le pun viața în pericol și care rareori le lasă 
posibilitatea de a  aduna documentația necesară 
pentru a  beneficia de acces în UE prin intermediul 
canalelor legale.

Conform Convenției de la Geneva și Codului 
Frontierelor Schengen, solicitanții de protecție 
internațională nu pot fi sancționați din cauza 
intrării sau a  prezenței lor ilegale, dacă se prezintă 
fără întârziere în fața autorităților. Chiar și în cursul 
investigării documentelor false și frauduloase, 
persoana poate solicita protecție internațională. În 
acest caz, ancheta poliției se oprește și se inițiază 
procedura de azil.

A se vedea secțiunea „Cine poate dori să 
formuleze o cerere?” din ghidul practic.
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12 Cum îmi dau seama 
că o persoană 
ar putea dori să 
solicite protecţie 
internaţională?

Multe persoane care ar putea avea nevoie de protecție 
internațională nu solicită în mod activ azil în țara 
în care sosesc. Este posibil ca o  mare parte dintre 
acestea să nu își cunoască drepturile și obligațiile sau 
să aleagă să nu solicite protecție din cauza situației 
lor specifice sau din cauza dezinformării de către alții, 
inclusiv de către traficanții de persoane, cu privire la 
opțiunile lor.

Prin urmare, este important să se observe și să 
se acorde atenție indiciilor conform cărora 
o  persoană ar putea dori să solicite protecție 
internațională.

Indiciile că o  persoană ar putea dori să solicite 
protecție internațională pot apărea în diferite feluri. 
Este posibil să le observați, să le aflați prin contact 
direct cu persoana sau cu alte persoane, să le deduceți 
din documentele pe care le prezintă persoana și/sau 
să le întâlniți în alte circumstanțe. Pentru a detecta 
indiciile mai rapid și mai precis, acordați atenție 
deosebită următoarelor elemente:

1.  cine este persoana (vârsta, genul, situația 
familială, etnia, religia și naționalitatea)

2.  de unde vine persoana (țara de origine, 
circumstanțele generale ale sosirii)
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3.  ce spune/de ce se teme persoana:

 � de a fi ucisă sau executată
 � de persecuție
 � de tortură
 � de război
 � de returnare

4.  ce dorește persoana:

 � ajutor
 � protecție
 � să consulte un reprezentant al ONU/

UNHCR/un avocat

5.  ce puteți observa (înfățișarea și 
comportamentul):

 � se apropie de funcționar/evită 
funcționarul

 � teamă, stres sau tăcere neobișnuită
 � comportament și/sau atitudine 

neobișnuită
 � înfățișarea (răni, cicatrici, îmbrăcăminte, 

lucruri personale etc.)

Furnizarea informațiilor reprezintă un element 
esențial în asigurarea unui acces efectiv la procedura 
de azil. În calitate de funcționar de prim contact, rolul 
dumneavoastră este de a  vă asigura că persoanele 
care ar dori să solicite protecție internațională o pot 
face. Prin urmare, trebuie să le furnizați în mod 
proactiv informații privind dreptul de a  solicita azil, 
inclusiv privind drepturile și obligațiile pe care acesta 
le atrage după sine.

A se vedea secțiunea „Listă neexhaustivă de 
indicii” din ghidul practic.
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Când și cum ar trebui 
să furnizez informaţii 
persoanelor care 
ar putea dori să 
solicite protecţie 
internaţională?

În calitate de funcționar de prim contact, rolul 
dumneavoastră este de a  vă asigura că persoanele 
care ar putea dori să solicite protecție internațională 
pot să o  facă. Prin urmare, trebuie să le furnizați în 
mod proactiv informații privind dreptul de a solicita 
azil, inclusiv privind drepturile și obligațiile pe 
care acesta le atrage după sine. Scopul principal al 
furnizării informațiilor este de a  se asigura accesul 
efectiv la procedura de azil al persoanelor care ar 
putea avea nevoie de protecție internațională.

În general, informațiile cu privire la posibilitatea 
de a  solicita protecție internațională trebuie 
furnizate în locurile de detenție și la punctele de 
trecere a  frontierei, inclusiv în zonele de tranzit 
de la frontierele externe. Cu toate acestea, poate 
fi considerată o  bună practică furnizarea acestor 
informații și în momentul în care persoanele care 
încearcă să eludeze punctele de trecere a  frontierei 
sunt oprite de către autoritățile responsabile cu 
supravegherea frontierelor.

Asigurați-vă că știți ce informații trebuie oferite 
în conformitate cu legislația și practica națională 
și în conformitate cu legislația UE. Informațiile 
ar trebui furnizate în timp util și ar trebui să fie 
cât mai complete. Este necesar să comunicați 
într-o limbă pe care persoana o  înțelege. Dacă 

13



18

este necesar, trebuie să se asigure interpretarea. 
Limbajul și comunicarea ar trebui adaptate în 
funcție de genul, vârsta, starea fizică și psihică 
și/sau nivelul de studii al persoanei din fața 
dumneavoastră. În cazul femeilor și al fetelor, ar 
trebui să se asigure prezența unui funcționar de 
prim contact de sex feminin și a unei interprete, dacă 
este posibil.

A se vedea secțiunea „Listă neexhaustivă de 
indicii” din ghidul practic.
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14 Când devine 
o persoană solicitant 
de protecţie 
internaţională?

O persoană devine solicitant de protecție 
internațională atunci când formulează o cerere. 
În conformitate cu acquis-ul UE în materie de azil, se 
consideră că o persoană formulează o cerere atunci 
când își exprimă, sub orice formă și în fața 
oricărei autorități, dorința de a solicita protecție 
internațională sau în cazul în care se poate 
înțelege că aceasta încearcă să obțină protecție 
internațională. Nu este necesar să se folosească 
exact termenul „azil” sau „refugiat”. Solicitanților de 
protecție internațională li se acordă toate drepturile 
și obligațiile aferente acestui statut.

În calitate de funcționar de prim contact, sunteți de 
multe ori primul reprezentant al țării dumneavoastră 
cu care intră în contact o  persoană care poate 
avea nevoie de protecție internațională. În multe 
cazuri, aceste persoane vor avea pentru prima dată 
ocazia să își exprime dorința de a  solicita protecție 
internațională în fața dumneavoastră.

Rețineți că multe persoane care ar putea avea 
nevoie de protecție internațională se tem să nu fie 
persecutate de funcționarii din propria țară sau au 
fost supuse unor rele tratamente de către funcționarii 
din alte țări, pe parcursul călătoriei. În multe cazuri, 
este posibil ca ele să nu vă abordeze în mod direct 
sau să nu solicite în mod activ azilul. Funcționarii 
de prim contact joacă un rol esențial în crearea 
unei atmosfere de încredere și în identificarea 
proactivă a  persoanelor care ar dori să solicite 
protecție internațională, oferindu-le informații 
relevante privind dreptul de a  solicita azil și 
îndrumându-le către procedurile adecvate.

A se vedea secțiunea „Ce trebuie făcut în 
continuare în cazul în care o persoană solicită 
protecție internațională” din ghidul practic.



20

15 Cum îmi dau seama 
că o persoană 
solicită protecţie 
internaţională?

În calitate de funcționar de prim contact, veți fi de 
multe ori primul reprezentant al țării dumneavoastră 
cu care vor intra în contact cetățenii țărilor terțe care 
ajung pe teritoriul UE, precum și prima persoană în 
fața căreia aceștia au posibilitatea de a-și exprima 
dorința de a solicita azil.

Aveți în vedere faptul că oamenii își pot exprima 
intenția de a  solicita protecție internațională într-o 
varietate de moduri. Exprimarea în orice mod 
a  temerii de persecuții sau de vătămări grave 
în caz de refuz al intrării, efectuată verbal sau 
în scris, reprezintă o  astfel de cerere. Nu este 
necesar să se folosească exact termenul „azil” sau 
„refugiat”.

Printre cuvintele, expresiile sau mesajele principale 
care pot semnala faptul că o persoană ar putea dori să 
solicite protecție internațională se numără: teama 
de a  fi ucis(ă), de persecuții, de tortură, război 
și/sau teama de a  fi returnat(ă). De asemenea, 
persoana poate cere ajutor, protecție sau ar putea 
dori o întâlnire cu biroul ONU sau biroul UNHCR, cu 
un avocat etc.

Orice persoană care și-a exprimat dorința 
de a  solicita protecție internațională devine 
solicitant de protecție, cu toate drepturile și 
obligațiile aferente acestui statut, și trebuie 
îndrumată către autoritățile responsabile pentru 
o  evaluare suplimentară. Rețineți că aprecierile 
dumneavoastră la punctul de intrare au o importanță 
crucială și critică. Consultați-vă superiorul ori de câte 
ori aveți îndoieli cu privire la intențiile persoanei 
aflate în fața dumneavoastră.

A se vedea secțiunea „Recunoașteți formularea 
unei cereri de protecție internațională” din 
ghidul practic.
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Ce ar trebui să fac 
dacă o persoană 
și-a exprimat în 
faţa mea dorinţa de 
a solicita protecţie 
internaţională?

De îndată ce o  persoană și-a exprimat dorința de 
a  solicita protecție internațională, aceasta devine 
solicitant de protecție și trebuie îndrumată 
către autoritățile responsabile pentru o  evaluare 
suplimentară. În calitate de responsabil din cadrul 
autorității care poate primi cereri de protecție 
internațională, aveți datoria de a informa solicitantul 
despre locul și modul de depunere a cererii.

Solicitanții de protecție internațională 
beneficiază de anumite drepturi și garanții 
aferente acestui statut, inclusiv dreptul de a rămâne, 
dreptul la condiții de primire materiale de bază, sprijin 
corespunzător în caz de nevoi procedurale și/sau de 
primire speciale, dreptul de a  primi informații mai 
detaliate privind procedura de azil în limba pe care 
o înțeleg și garanții în caz de detenție. Ca funcționar 
de prim contact, aveți responsabilitatea de 
a contribui la asigurarea acestor drepturi, de exemplu 
prin îndrumarea solicitanților către autoritățile și 
organizațiile relevante.

Odată formulată, cererea trebuie înregistrată.

• Dacă lucrați pentru o  autoritate care are 
competența de a înregistra cererea, sunteți 
obligat să o  înregistrați în termen de trei 
zile lucrătoare.

• Dacă lucrați pentru altă autoritate, ar 
trebui să transmiteți cererea la autoritatea 
competentă, în vederea înregistrării, în 
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termen de cel mult șase zile lucrătoare de la data 
formulării cererii. Se recomandă să consemnați 
în scris primirea cererii, în conformitate cu 
legislația și practica națională.

Rețineți că solicitanții de protecție inter-
națională nu trebuie sancționați din cauza 
intrării sau a prezenței lor ilegale dacă se prezintă 
fără întârziere în fața autorităților.

A se vedea secțiunea „Ce trebuie făcut în 
continuare în cazul în care o persoană solicită 
protecție internațională” din ghidul practic.
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17 Ce ar trebui să fac 
dacă există indicii 
că o persoană ar 
putea avea nevoie de 
protecţie, dar nu și-a 
exprimat dorinţa de 
a o solicita?

Multe persoane care ar putea avea nevoie de 
protecție internațională nu solicită în mod activ azil. 
De exemplu, este posibil ca acestea să nu își cunoască 
dreptul sau procedurile de solicitare, să fie victime ale 
traficului de persoane sau să sufere traume legate de 
persecuții sau de călătoria dificilă. În plus, persoanele 
care au nevoie de protecție internațională de 
multe ori nu au informații cu privire la drepturile și 
obligațiile lor, au rude în alte state membre, cărora 
speră să li se alăture sau au fost dezinformate de 
alte persoane, inclusiv de traficanții de persoane, cu 
privire la opțiunile lor. Este nerealist să ne așteptăm 
ca aceste persoane să aibă cunoștințe complexe 
privind procedurile de azil și procedurile Dublin și să 
aibă încredere deplină în autorități ca să își exprime 
în mod direct temerile la frontiere sau în locurile 
de detenție, sau să cunoască cuvintele și expresiile 
potrivite prin care le-ar putea fi acordat accesul la 
procedură.

Furnizarea informațiilor reprezintă un element 
esențial în asigurarea accesului efectiv la 
procedura de azil al persoanelor care ar putea 
avea nevoie de protecție internațională și în 
luarea unor decizii în cunoștință de cauză dacă să se 
solicite sau nu protecție internațională.



Rețineți că face parte din obligația dumneavoastră 
să vă asigurați că nicio persoană  – chiar dacă 
nu a  solicitat protecție internațională  – nu este 
returnată într-un loc în care poate suferi persecuții, 
pedepse sau tratamente inumane sau degradante, 
inclusiv tortură, chiar dacă este un migrant în situație 
neregulamentară. Eventualele returnări ar trebui 
să urmeze procedurile stabilite, inclusiv garanțiile și 
protecțiile juridice necesare.

Consultați-vă superiorul ori de câte ori aveți 
îndoieli cu privire la intențiile persoanei din fața 
dumneavoastră, mai ales în cazul în care întoarcerea 
acesteia în țara de origine sau de tranzit ar constitui 
o  posibilă încălcare a  legislației europene sau 
internaționale.

A se vedea secțiunea „Ce trebuie făcut în 
continuare în cazul în care o persoană care ar putea 
avea nevoie de protecție nu dorește să solicite 
protecție internațională” din ghidul practic.
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18 Ce se întâmplă 
dacă o persoană 
a solicitat azil, dar 
eu bănuiesc că 
încearcă doar să 
abuzeze de sistem?

Orice persoană care și-a exprimat dorința de 
a  solicita protecție internațională devine solicitant 
de protecție, cu toate drepturile și obligațiile aferente 
acestui statut, și trebuie îndrumată către autoritățile 
responsabile pentru o evaluare suplimentară.

Rețineți că nu este sarcina dumneavoastră să 
apreciați dacă o  persoană are nevoie de protecție 
internațională sau dacă relatarea sa este credibilă. 
Aceasta este responsabilitatea autorității 
competente în materie de azil. În toate sistemele de 
azil, unele cereri vor fi respinse, iar altele acceptate, 
însă toate trebuie evaluate în conformitate cu 
legislația europeană și internațională.

Totuși, poate fi util să vă consultați superiorul sau să 
informați autoritatea responsabilă despre motivele 
îndoielilor dumneavoastră.

A se vedea secțiunea „Cine poate dori să 
formuleze o cerere?” din ghidul practic.
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Ce se întâmplă 
dacă nu reușesc 
să identific 
o persoană 
care dorește să 
solicite protecţie 
internaţională?

O identificare incorectă și neîndrumarea persoanei 
către autoritățile competente pot avea consecințe 
grave asupra persoanei respective. Aceasta ar 
putea fi returnată într-o țară în care i-ar fi 
amenințată viața sau libertatea sau în care 
ar risca să fie persecutată, ucisă, supusă unui 
tratament degradant, crud și inuman sau altor 
încălcări grave ale drepturilor omului.

În calitate de funcționar de prim contact, vă revine un 
rol crucial în asigurarea accesului la protecție pentru 
persoanele care au nevoie de aceasta. Consultați-vă 
superiorul ori de câte ori aveți îndoieli cu privire la 
intențiile persoanei aflate în fața dumneavoastră.
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20 Uneori mă simt 
epuizat sau chiar 
furios pe persoanele 
cu care am de-a face 
zi de zi. Este normal?

Fiecare funcționar de prim contact trebuie să își 
îndeplinească sarcinile în condiții dificile, întâlnind 
în mod frecvent oameni din culturi și medii sociale 
diferite și cu experiențe de viață diferite. Acest 
mediu de lucru interesant, dar extrem de solicitant, 
poate avea un impact asupra stării dumneavoastră 
psihice. În îndeplinirea sarcinilor pe care le aveți, 
puteți resimți emoții variate, de la compasiune până 
la indiferență și chiar la respingerea persoanelor de 
care vă ocupați în fiecare zi. Acest lucru, la rândul 
său, vă poate afecta eficiența și calitatea muncii, 
precum și capacitatea de a  lua deciziile și măsurile 
corespunzătoare.

Este important să fiți conștient de acești factori, 
precum și de circumstanțele dumneavoastră 
personale, și să faceți un efort constant pentru 
a  reduce la minimum impactul lor. Dacă este 
necesar, nu ezitați să cereți ajutorul colegilor sau al 
superiorilor sau să solicitați consiliere profesională.

A se vedea secțiunea „Fiți conștient de 
circumstanțele dumneavoastră personale” din 
ghidul practic.



Oricine poate fi refugiat
Oricine poate avea nevoie de protecție, indiferent 
de țara sa de origine, de etnie, de înfățișare sau 
de comportament.

1
Orice persoană are dreptul la protecţie 
împotriva returnării
Nimeni nu poate fi expulzat sau returnat într-un loc 
unde s-ar putea confrunta cu riscul de persecuție, de 
pedeapsă cu moartea, de tortură sau de alte tratamente 
sau pedepse inumane sau degradante. Această regulă 
se aplică și neprimirii la frontieră și oricărei forme de 
îndepărtare forțată.

2

Persoanele vulnerabile trebuie 
identificate și sprijinite în mod 
corespunzător
Măsurile luate la punctele de trecere a frontierei și în 
locurile de detenție constituie momentul crucial în 
care pot fi declarate sau detectate nevoile speciale 
ale persoanelor vulnerabile, inclusiv ale copiilor și ale 
victimelor traficului de persoane.

3

Interesul superior al copilului are 
prioritate în toate acţiunile care 
privesc copiii
În evaluarea interesului superior al copilului trebuie 
să se țină cont, în funcție de cazul respectiv, de factori 
precum siguranța și securitatea, posibilitățile de 
reîntregire a familiei, bunăstarea copilului și opiniile 
sale, în conformitate cu vârsta și maturitatea acestuia.

4

Orice persoană care ar putea dori să 
solicite protecţie internaţională trebuie 
informată cu privire la dreptul său de 
a face acest lucru
Informațiile referitoare la dreptul la azil trebuie 
furnizate tuturor persoanelor care ar putea avea nevoie 
de protecție internațională, pentru ca acestea să aibă 
efectiv acces la procedura de azil.

5

Accesul la procedura de azil

 ▶ Toate fiinţele umane trebuie preţuite 
și respectate

 ▶ Asistenţa medicală de urgenţă și nevoile 
de bază trebuie să constituie întotdeauna 
o prioritate



6 Orice persoană are dreptul să solicite 
protecţie internaţională
Nimănui nu îi poate fi refuzat accesul la procedura de 
azil, chiar dacă nu a îndeplinit toate condițiile de intrare.

7 Orice semn sau exprimare a fricii 
pot fi înţelese drept o solicitare 
de protecţie internaţională
Oamenii își pot exprima intenția de a solicita protecție 
internațională într-o varietate de moduri. Exprimarea 
în orice mod a temerii de persecuții sau de vătămări 
grave în caz de refuz al intrării – efectuată verbal sau în 
scris – reprezintă o astfel de cerere. Nu este necesar să 
se folosească termenul „azil” sau „refugiat”.

8 Solicitanţii de protecţie internaţională 
nu trebuie sancţionaţi pentru intrare sau 
prezenţă ilegală
Cei care se prezintă fără întârziere în fața autorităților 
nu trebuie sancționați ca urmare a intrării sau 
a prezenței ilegale.

9 Fiecare cerere trebuie înregistrată 
sau trimisă spre înregistrare 
la autoritatea responsabilă
Odată formulată, cererea trebuie înregistrată de 
către autoritatea responsabilă. Înregistrarea ar trebui 
finalizată cât mai curând, în termenele prevăzute de lege.

10 Trebuie garantat principiul nereturnării, 
chiar și atunci când persoana 
nu solicită azil
Eventualele returnări ar trebui să urmeze procedurile 
stabilite, inclusiv garanțiile și protecțiile juridice 
necesare. Nimeni nu poate fi returnat într-o țară în care 
este expus riscului de a fi supus torturii, tratamentelor 
sau pedepselor inumane sau degradante, chiar dacă se 
află într-o situație de migrație neregulamentară.
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Puteți consulta versiunea electronică a instrumentului pe 
paginile de internet ale EASO și Frontex, unde veți găsi și 
alte instrumente practice privind accesul la procedura de 
azil pentru funcționarii de prim contact: 

http://easo.europa.eu/accesstoprocedure

http://frontex.europa.eu/publications/?c=training
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