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• Crossing the border into Romania

Prin excepție, este posibilă intrarea pe teritoriul României
chiar și fără documente de identitate, în baza aplicației
pentru azil sau a unei declarații care urmează să fie verificată ulterior. Resortisanții țărilor terțe care nu au acte de
identitate valabile pot fi autorizați de un stat membru să
intre pe teritoriul său din motive umanitare(1).

Nationals of third-party countries, Ukraine
included, shall be exempted from the
obligation to have a Schengen ”C” visa for
stays of 90 days or less, within a period of
180 days.
Persons who apply for asylum can remain
in Romania all along the asylum period
plus 15 days more after the date when the
procedure ends, except for the accelerated
asylum procedure and the asylum border
procedure, when foreigners are supposed to
leave Romania’s territory at once.
Any identification paper may be used to
cross the border into Romania: biometric passports,
simple passports, identity cards or birth certificates.
As an exception, incoming refugees may enter the territory
of Romania without identification papers, based on their
application for asylum or based on a statement that will
be checked later. Nationals of third-party countries who
do not have valid identification papers may be authorised
by a member state to enter its territory for humanitarian
reasons(1).

(1) REGULAMENTUL (UE) 2016/399 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din
9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane
(Codul Frontierelor Schengen)
CONVENŢIE privind statutul refugiaților, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951

(1) REGULATION (EU 2016/399 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of
9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders
(Schengen Borders Code)
CONVENTION relating to the Status of Refugees, Geneva, 28 July 1951

Resortisanții unor state terțe, printre care și
Ucraina, sunt scutiți de obligația de a deține
o viză de scurtă ședere, pentru sejururi de
până la 90 de zile, într-o perioadă de 180 de
zile.
Cei care depun cerere de azil, pot rămâne
în România pe tot parcursul procedurii de
azil și încă 15 zile de la finalizarea acesteia,
cu excepția procedurii de azil accelerate și la
frontieră, situații în care străinul trebuie să
părăsească de îndată teritoriul României.
Se poate intra în România cu orice act de identitate:
pașaport biometric, pașaport simplu, carte de identitate
sau certificat de naștere.
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• Statutul de refugiat / protecția subsidiară și • The refugee status/subsidiary protection
cererea de azil
and application for asylum

1. condamnarea la pedeapsa cu moartea ori executarea
unei astfel de pedepse; sau
2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori
degradante; sau
3. o amenințare serioasă, individuală, la adresa vieții
sau integrității, ca urmare a violenței generalizate în
situații de conflict armat intern ori internațional, dacă
solicitantul face parte din populația civilă (2).
Statutul de refugiat și protecția subsidiară se acordă pe o
perioadă nedeterminată.
O persoană este considerată solicitant de azil din
momentul în care își exprimă voința în acest sens, în scris
sau oral, în fața autorităților competente, din care să
rezulte că aceasta solicită protecția statului român.
Cererea de azil poate fi depusă de oricare strain care se
află într-un punct de control pentru trecerea frontierei de
stat, inclusiv în zona de tranzit, aflat pe teritoriul României
și nu din afara țării.
Cererea de azil se depune la structurile Inspectoratului
General pentru Imigrări, structurile Poliției de Frontieră
Române, unitățile de poliție în cadrul cărora sunt
constituite și funcționează centre de reținere și arestare
preventivă. Solicitantul de azil va primi un formular care
poate fi completat în limba română sau într-o limbă pe
care acesta o înțelege. Cererea de azil este individuală și
se depune personal, prin curator sau reprezentant legal.

The refugee status is recognised, upon request, for (1)
the foreign citizen who - due to a well-substantiated
concern of suffering persecution on grounds of race,
religion, nationality, political opinions or membership of
a particular social group - leaves outside their country of
origin and cannot or - because of such fears - does not
want to request the protection of that specific country, as
well as for (2) the stateless persons who - being outside
the country where they have their habitual residence for
the reasons mentioned above - cannot, or due to those
fears, does not want to return in that country and to
whom the causes for exclusion from the recognition of the
refugee status mentioned under this law do
not apply.
The subsidiary protection covers foreign
citizens or stateless persons (1) who do not
comply with the conditions necessary for the
recognition of the refugee status and about
whom there are well-grounded reasons to
believe that - if they return to their country
of origin - they will be exposed to a serious
risk, or (2) who cannot or - because of that
risk - does not want the protection of that
country and to whom the reasons (provided
under this law) for exclusion from that form
of protection does not apply.
Serious risk shall be construed as:
1. sentence to capital punishment or the execution of
such sentence; or
2. torture, inhuman or degrading treatment or
punishment; or
3. a serious, individual threat to life or integrity
because of general violence in situations of internal
or international armed conflict, if the applicant is a
member of the civil population(2).
The refugee status and the subsidiary protection are
granted indefinitely.
A person is considered an asylum seeker as of the time
when they express their wish in this respect, either in
writing or orally, in front of the competent authorities,
also indicating that they request the protection of the
Romanian state.
The application for asylum may be submitted by any
foreigner who is located in a state border checkpoint,
including in the transit area that should be located within
Romanian territory and not outside this country.
The application for asylum must be submitted to the
field offices of the General Immigration Inspectorate, the
Romanian Border Police, the police stations that have
detention centres and custody centres. Asylum seekers
will receive a form which can be filled out in Romania or any
other language of the applicant’s choice. The application
for asylum is individual and shall be submitted in person
or by means of a guardian or other legal representative.

(2) Legea 122/2006 privind azilul în România

(2) Law 122/2006 on asylum in Romania

Statutul de refugiat se recunoaște, la cerere, cetățeanului
străin care, în urma unei temeri bine întemeiate de a fi
persecutat pe motive de rasă, religie, naționalitate, opinii
politice sau apartenență la un anumit grup social, se află
în afara țării de origine și care nu poate sau, din cauza
acestei temeri, nu dorește să solicite protecția respectivei
țări, precum și apatridului care, aflându-se din motivele
menționate anterior în afara țării în care avea reședința
obișnuită, nu poate sau, din cauza acestei temeri, nu
dorește să se întoarcă în respectiva țară și cărora nu li se
aplică cauzele de excludere de la recunoașterea statutului
de refugiat, prevăzute de prezenta lege.
Protecția subsidiară se acordă cetățeanului
străin sau apatridului care nu îndeplinește
condițiile pentru recunoașterea statutului
de refugiat și cu privire la care există motive
întemeiate să se creadă că, în cazul returnării
în țara de origine, respectiv în țara în care își
avea reședința obișnuită, va fi expus unui risc
serios, care nu poate sau, din cauza acestui
risc, care nu dorește protecția acelei țări și
căruia nu i se aplică cauzele de excludere
de la acordarea acestei forme de protecție,
prevăzute de prezenta lege.
Prin risc serios se intelege:
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• Drepturile persoanelor care solicită azil (3)

• Rights of asylum seekers(3)

Drepturile persoanelor care solicită azil sunt prevăzute în
Legea nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România și în
reglementările internaționale.
Acestea sunt:
• Dreptul de a fi asistat de un avocat în orice fază a
procedurii de azil;
• Dreptul de a i se furniza, la cerere, informații juridice
și procedurale, inclusiv informații privind procedura
în fază administrativă, în condițiile legislației privind
ajutorul public judiciar în materie civilă, luând în
considerare situația personală a străinului;
• Dreptul de a i se furniza, la cerere, în condițiile
legislației privind ajutorul public judiciar în materie
civilă, luând în considerare situația personală a
străinului, informații cu privire la motivele hotărârii de
respingere a cererii de azil, la procedura de contestare
a ordonanței prin care a fost dispusă măsura plasării
într-un spațiu închis special
amenajat,
precum
și
referitoare la posibilitatea
de contestare a deciziei
prin care a fost dispusă
acordarea, limitarea sau
retragerea
condițiilor
materiale de primire;
• Dreptul de a fi informat, în
momentul depunerii cererii
sau ulterior, în termen de
maximum 15 zile de la
depunerea cererii, într-o
limbă pe care o înțelege
sau pe care se presupune
în mod rezonabil că o înțelege, cu privire la procedura
de urmat, drepturile pe care le are și obligațiile ce îi
revin pe parcursul procedurii de azil, cu privire la
consecințele nerespectării acestor obligații și ale
lipsei cooperării cu autoritățile competente, precum
și cu privire la consecințele unei retrageri explicite sau
implicite a cererii;
• Dreptul de a i se elibera un document temporar de
identitate, cu excepția persoanelor strict prevăzute
de lege, a cărui valabilitate va fi prelungită periodic
de Oficiul Român pentru Imigrări. Solicitantul care nu
dispune de mijloacele materiale necesare pentru plata
taxei aferente eliberării sau prelungirii documentului
temporar de identitate este scutit de plata acestei
taxe. În lipsa unor documente care să certifice
identitatea solicitantului, în documentul temporar de
identitate va fi menționată identitatea declarată.
Pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege,
Inspectoratul General pentru Imigrări atribuie
solicitanților de azil un cod numeric personal, care se
înscrie în documentul temporar de identitate;

The rights of asylum seekers are explained in Law no. 122
of 4 May 2006 on asylum in Rights and in other relevant
international regulations.
Here are the rights:
• The right to be assisted by a lawyer at any phase of the
asylum procedure;
• The right to receive, upon request, legal and
procedural information, including information about
the administrative procedures, given as per the law
governing public judicial aid in civil matters, considering
the personal situation of that foreign person;
• The right to receive, upon request and in compliance
with the law governing public judicial aid in civil
matters, considering the personal situation of the
foreign person, information about the reasons why
the application for asylum was rejected, information
about the procedure to challenge the order whereby
the applicant was placed in a
special close confinement and
information about the possibility
to challenge the decision to
grant, limit or withdraw the
material reception conditions.
•
The right to be informed,
when submitting the application
or subsequently, within 15
days from the time when the
application is submitted, in a
language that they understand
or that they are reasonably
presumed to understand, about
the procedure to take, the
rights and obligations they have
along the asylum procedure, about the consequences
of not complying with those obligations and of not
cooperating with the relevant authorities, as well
as about the consequences of explicitly or implicitly
withdrawing the request;
• The right to receive a temporary identity document,
except for the persons who are specifically referred
to in the relevant law, the validity of which shall be
regularly extended by the Romanian Immigration
Office. The applicant who does not have the material
means to pay the fee in order to have their temporary
identification documents issued or extended shall be
exempted from these fees. If there are no documents
to certify the identity of the applicants, their declared
identities may be printed on the temporary identity
document.
In order to enjoy the rights provided under the law,
the General Immigration Inspectorate shall provide
a personal identification number to asylum seekers
and such number shall be printed on the temporary
identification document;

(3) Legea nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România (Publicată în Monitorul Oficial nr. 428 (3) Law no. 122 of 4 May 2006 on asylum in Romania (published in Official Gazette of Romania
din 18 mai 2006)
No. 428/18 may 2006)
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• Drepturile persoanelor care solicită azil
continuare

• Rights of asylum seekers
continuation

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dreptul solicitantului de protecție internațională care
nu dispune de mijloace de întreținere de a beneficia, la
cerere, pe toată durata procedurii de azil, de condiții
materiale de primire, care garantează subzistența și
protejează sănătatea fizică și mintală a acestuia;
Dreptul de a fi cazat în centrele de primire și cazare,
aflate în subordinea Oficiului Român pentru Imigrări,
până la încetarea dreptului de a rămâne pe teritoriul
României, pentru solicitantul de azil care nu dispune
de mijloacele materiale necesare pentru întreținere;
Dreptul solicitanților de azil cu nevoi speciale de
a beneficia de adaptarea condițiilor de cazare și
asistență în centrele de cazare;
Dreptul de a primi gratuit asistență medicală primară
și tratament corespunzător, asistență medicală
spitalicească de urgență, precum și asistență
medicală și tratament
gratuit în cazurile de boli
acute sau cronice care
îi pun viața în pericol
iminent, prin sistemul
național de asistență
medicală de urgență și de
prim ajutor calificat;
Dreptul de a i se asigura, în
mod gratuit, în orice fază a
procedurii de azil, inclusiv
în faza judecătorească a
procedurii prin care s-a
dispus măsura restrictivă
a plasării în spații închise
special amenajate, un interpret apt să asigure o
comunicare corespunzătoare;
Dreptul de a contacta și a fi asistat de un funcționar
al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru
Refugiați (UNHCR) în orice fază a procedurii de azil;
Dreptul de a fi consiliat și asistat de un reprezentant
al organizațiilor neguvernamentale, române sau
străine, în orice fază a procedurii de azil;
Dreptul de a avea acces, personal sau prin reprezentant,
la informații conținute de dosarul personal, cu excepția
situației în care divulgarea informațiilor sau a surselor
de la care au fost obținute ar periclita securitatea
națională, a organizațiilor sau a persoanelor care
au furnizat respectivele informații sau în cazul în
care s-ar prejudicia examinarea cererii de protecție
internațională. Accesul la informații din dosarul
personal se face pe bază de cerere adresată structurii
specializate pe probleme de azil a Inspectoratului
General pentru Imigrări. La cererea solicitantului de
protecție internațională pot fi eliberate, în mod gratuit,
copii ale unor documente de la dosarul personal,
potrivit prevederilor prezentei legi.

•

•

•

•

•

•
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The right of the requesters of international protection
who do not have means of self-support to enjoy upon
request material reception conditions that guarantee
their subsistence and protect their physical and mental
state all along the asylum procedure duration;
The right of the requesters who do not have means of
self-support to get accommodation in the reception
and accommodation centres that operate under the
umbrella of the Romanian Immigration Office, until the
time when their right to stay on Romanian territory is
discontinued;
The right of asylum seekers having special needs to have
the accommodation and assistance facilities available in
the accommodation centres adapted to their needs;
The right to enjoy free of charge primary health care
and the associated treatments, emergency medical
attention in hospitals, as well
as medical assistance and free
treatment for acute or chronic
diseases that generate imminent
life-threatening risks, in the
national emergency medical
assistance and qualified first aid
system;
•
The right to be assisted
by an interpreter qualified to
provide proper communication,
free of charge and at any stage in
the asylum procedure, including
during the court-based stage
of the procedure whereby the
measure to restrict the placement in a special close
confinement;
The right to be contacted and assisted by an officer of
the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) at
any phase of the asylum procedure;
The right to be advised and assisted by a representative
of Romanian or foreign NGOs at any phase of the
asylum procedure;
The right to access either personally or by representative
information stored in the personal file, except for the
circumstances where the disclosure of the information
or sources of the information would jeopardise the
national security, the organisations or persons who
supplied that information, or if the evaluation of the
international protection request may be harmed in
any way. The information stored in the personal file
may be accessed based on a request submitted to the
structure specialised in asylum matters which is part of
the General Immigration Inspectorate. If requested by
the international protection requester, copies of certain
documents in the personal file may be released, as per
the provisions of this here law.

• Drepturile persoanelor care solicită azil
continuare

• Rights of asylum seekers
continuation

•

•

•

•

•

•

•

•

Dreptul de a primi asistență socială în condițiile
prevăzute de Legea asistenței sociale nr. 292/2011,
cu modificările ulterioare;
Dreptul de a primi acces la piața forței de muncă
în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii
români, după expirarea unei perioade de 3 luni de
la data depunerii cererii de azil, dacă în cazul cererii
sale nu a fost luată o hotărâre în faza administrativă
a procedurii, iar întârzierea nu poate fi imputată
acestuia, precum și pe perioada derulării procedurii de
azil în faza judecătorească. Solicitanții de azil care la
data depunerii unei cereri de azil au un drept de ședere
pe teritoriul României și sunt încadrați legal în muncă
pot desfășura în continuare activitatea lucrativă;
Dreptul solicitanților de azil care au acces la piața
forței de muncă, de a beneficia de măsuri de
stimulare
a
ocupării
forței de muncă, precum
și de protecție în cadrul
sistemului
asigurărilor
pentru șomaj, în condițiile
prevăzute de lege pentru
cetățenii români;
Dreptul
solicitanților
de azil minori de a avea
acces la învățământul
ante-preșcolar, preșcolar
și școlar obligatoriu, în
aceleași condiții ca și
minorii cetățeni români,
cât timp nu se pune în
executare o măsură de îndepărtare a acestora sau a
părinților lor de pe teritoriul României;
Dreptul la decontarea, pe bază de cerere, a
cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea
solicitanților de azil la instanța de judecată pentru
a participa la termenele de judecată, dacă procesul
se desfășoară în altă localitate decât cea în care
este cazat, iar deplasarea se realizează cu mijloace
de transport auto, feroviar, la clasa a doua sau
naval. Decontarea cheltuielilor se asigură de către
Ministerul Afacerilor Interne, prin bugetul alocat
Inspectoratului General pentru Imigrări în acest sens,
pe baza documentelor justificative;
Dreptul de a fi vizitați de membrii familiei,
reprezentanți ai organizațiilor și organismelor
neguvernamentale naționale sau internaționale
cu atribuții în domeniul azilului sau al respectării
drepturilor omului, autorizate și acreditate în
condițiile legii, precum și de reprezentantul legal;
Alte drepturi prevăzute de legea de Legea nr.
122 din 4 mai 2006 privind azilul în România și de
reglementările internaționale.

•

•

•

•
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The right to be assisted by a social worker as per the
Social Assistance Law no. 292/2011, as amended;
The right to have access to the labour market
according to the legal conditions available to
Romanian citizens after the expiry of a period of 3
months from the time when the application of asylum
was first submitted, if - in the case of their request
- no decision was made during the administrative
phase of the procedure and if the delay cannot be
blamed on the asylum seeker, as well as while the
asylum procedure is being handled by a court of law.
Asylum seekers who at the time when they submit
their asylum application have the right of residence
on Romanian territory and have a legal job can
continue to work;
•
The right of asylum
seekers who have access to
the labour market to enjoy
employment incentives and
receive unemployment benefits,
just like Romanian citizens do;
•
The right of minor
asylum seekers to have access to
the mandatory preparatory preschool education, pre-school
education and school education
based on the same conditions
as Romanian minors do, as long
as no action is officially taken to
have them or their parents removed from Romanian
territory;
The right to get refunds - based on their request - for
the transport fares that asylum seekers pay to attend
court hearings, if the trial takes place in a community
different from the one where the asylum seekers
are based and if they travel to the court and back on
second-class buses or trains or by ship. The Ministry
of Internal Affairs shall refund the eligible expenses
out of the budget appropriated to the General
Immigration Inspectorate for that purpose, based on
supporting documents;
The right to be visited by family members,
representatives of national and international NGOs
that have attributions in matters of asylum or
compliance with human rights, which are authorised
and accredited as per the law, as well as by the legal
representative;
Any other rights that are specified in Law No. 122/4
May 2006 on asylum in Romania and in other relevant
international regulations.

• Obligațiile solicitanților de azil potrivit Legii • Obligations of asylum seekers as per
122/2006 privind azilul în România:
Romania’s Asylum Law No. 122/2006:
• Obligația de a prezenta organelor teritoriale ale
Ministerului Administrației și Internelor, în scris, cererea
motivată cuprinzând datele indicate de organul la care
o depune, precum și de a se supune fotografierii și
amprentării. Amprentarea nu este efectuată în cazul
străinilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
• Obligația de a prezenta autorităților competente
informații complete și reale cu privire la persoana și la
cererea sa de azil;
• Obligația de a depune toate documentele pe care
le are la dispoziție și care au relevanță cu privire la
situația sa personală;
• Obligația de a preda documentul pentru trecerea
frontierei de stat, urmând să primească documentul
temporar de identitate;
• Obligația de a urmări stadiul
procedurii și de a informa
Inspectoratul
General
pentru
Imigrări cu privire la schimbarea
reședinței, în termen de cel mult 5
zile de la ivirea situației;
• Obligația de a răspunde la solicitările
organelor cu atribuții în domeniul azilului;
• Obligația de a nu părăsi localitatea de
reședință fără autorizarea Oficiului Român
pentru Imigrări. Autorizația va fi emisă de Oficiul
Român pentru Imigrări în urma unei analize individuale,
obiective și imparțiale;
• Obligația de a se prezenta la examenele medicale ce îi
sunt stabilite, precum și de a se supune vaccinării, după
caz, în scopul protejării sănătății publice. Vaccinarea
se realizează conform prevederilor legale în vigoare,
la solicitarea Inspectoratului General pentru Imigrări,
adresată direcțiilor de sănătate publică județene sau a
municipiului București, după caz;
• Obligația ca, la solicitarea autorităților competente, să
se supună controlului corporal și al obiectelor pe care
străinul le are asupra sa. Fără a aduce atingere verificărilor
efectuate din motive de securitate, controlul corporal
se efectuează de o persoană de același sex cu persoana
controlată, cu respectarea deplină a principiului demnității
umane și al integrității fizice și mentale;
• Obligația de a respecta legile statului român, precum
și măsurile dispuse de organele române competente
în materie de azil;
• Obligația de a părăsi teritoriul României în termen de
15 zile de la finalizarea procedurii de azil, în cazul în
care solicitantul nu a obținut protecție internațională în
România, cu excepția situației în care cererea de azil a
fost respinsă ca evident nefondată în urma soluționării
acesteia în procedură accelerată, caz în care străinul
trebuie să părăsească teritoriul statului român de îndată
ce procedura de azil a fost finalizată. Obligația nu subzistă
dacă străinul are un drept de ședere reglementat potrivit
legislației privind regimul străinilor în România.

• The obligation to submit to the field structures of
the Ministry of Administration and Interior a written
and substantiated request that must include the date
requested by the receiving body, and to accept being
photographed and fingerprinted. No fingerprints shall
be collected from foreigners of 14 years or less;
• The obligation to present complete and real
information about the asylum seeker and their asylum
application to the relevant authorities;
• The obligation to submit all documents that asylum
seekers have and are relevant for their personal
situation;
• The obligation to hand over the document necessary
for crossing the state border, when getting the
temporary identity document in exchange;
• The obligation to follow the status of
the procedure and to inform the General
Immigration Inspectorate of any change
in residence, within 5 days from such
occurrence;
•
The obligation to respond to the
requests of the authorities that have
competence in asylum matters;Tthe
obligation to refrain from leaving the
community of residence unless they have
the clearance of the Romanian Immigration
Office. The clearance shall be issued by the
Romanian Immigration Office after an individual,
objective and impartial analysis.
• The obligation to present themselves to the medical
examinations that are scheduled for them, as well as
the obligation to take any vaccines, as applicable, in
order to protect the public health. Asylum seekers
shall take their vaccine shots according to the
applicable provisions, further to the request of the
General Immigration Inspectorate that should be
submitted to the county public healthcare directorate
or the directorate having jurisdiction in Bucharest, as
applicable;
• The obligation of foreigners to accept body
search and search of the objects they have in their
possession, if requested by the competent authorities.
Notwithstanding the checking done for security
reasons, the body search shall be conducted by a
person of the same gender as the checked person, in
full compliance with the principles of human dignity,
and physical and mental integrity;
• The obligation to be compliant with the laws of the
Romanian state that are relevant in matters of asylum;
• The obligation to leave the Romanian territory within
15 days from the time when the asylum procedure is
finalised, if the requester failed to get international
protection in Romania, except for the circumstance
where the asylum application was denied as clearly
ungrounded after being processed in an accelerated
procedure, in which case the foreigner should leave
the territory of the Romanian state as soon as the
asylum procedure is completed. This obligation
shall not be maintained if the foreigner has a right
of residence which is regulated as per the legislation
governing foreigners in Romania.
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• Regimul solicitanților de azil minori

• Rules applicable to minor asylum seekers

• Minorul neînsoțit va fi primit pe teritoriul României
și i se va numi reprezentant legal, care îl va sprijini
în procedurile de azil. Cererea de azil a unui minor
neînsoțit se analizează cu prioritate.
• Minorii beneficiază de aceeași protecție oferită, în
condițiile legii, minorilor români aflați în dificultate.
• Solicitanților de azil minori au dreptul de a avea acces
la învățământul ante-preșcolar, preșcolar și școlar
obligatoriu, în aceleași condiții ca și minorii cetățeni
români.
• În vederea facilitării accesului la sistemul de învățământ
românesc, solicitanții de azil minori beneficiază, în
mod gratuit, de un curs pregătitor
intensiv în vederea înscrierii
în sistemul național de
învățământ. Înscrierea se
efectuează în termen de
3 luni de la data depunerii
cererii de azil. Concomitent,
solicitantul de azil minor
poate fi înscris ca audient
în
anul
de
studii
corespunzător.
• Pentru minori nu este
necesar acordul părinților
sau al celuilalt părinte
care nu îl însoțește,
pentru a intra pe teritoriul
României.

• Unattended minors shall be received on Romanian
territory, and a legal representative shall be assigned
to them who shall support the minor during the asylum
procedures. Asylum applications of unattended
minors shall be handled as a priority.
• Minors enjoy the same level of protection which
Romanian minors in difficulty enjoy as per the laws in
force.
• Minor asylum seekers shall have access to the
mandatory preparatory pre-school education, preschool education and school education based on the
same conditions as Romanian minors do;
• In order to facilitate the access to the Romanian
educational system, minor asylum seekers shall be
offered a free crash course before they can enrol in the
national education system. Foreign minors should enrol
within 3 months from the time when the application
of asylum is submitted. At the same time, the minor
asylum seeker may be enrolled as an audient in
their corresponding year of
study.
• Minors do not need the
consent of the parents or the
consent of the parent who is
not accompanying them in
order to get on Romanian
territory.

• Alte persoane care beneficiază de protecție • Other persons who can enjoy protection
•

•

În baza deciziilor adoptate la nivelul Uniunii Europene, •
Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul
General pentru Imigrări, poate propune preluarea de
către România a următoarelor categorii de străini,
chiar dacă nu au făcut cerere de azil în România:
a) refugiați aflați pe teritoriul unor state terțe, al
căror statut a fost recunoscut potrivit Convenției
de la Geneva;
b) solicitanți de azil sau beneficiari ai protecției
subsidiare acordate de un stat membru al Uniunii
Europene.
Aceste persoane au aceleași drepturi și obligații în •
România ca și solicitanții care au depus o cerere de
azil în România, respectiv beneficiarii de protecție
internațională în România.

• Reglementări:
•
•

Based on the decisions adopted by the European
Union, the Ministry of Internal Affairs, through the
General Immigration Inspectorate, can propose that
Romania should accept the following categories of
foreigners, although they may not have submitted an
application for asylum in Romania:
a) refugees located on the territory of third-party
countries the status of which was recognised
according to the Geneva Convention;
b) asylum seekers or beneficiaries of the subsidiary
protection provided by an EU member state.
These persons shall have the same rights and
obligations in Romania as the requesters who
submitted an asylum application in Romania, more
specifically the persons who enjoy international
protection in Romania.

• Regulations:

Legea nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România (Publicată în Monitorul Oficial • Law no. 122 of 4 May 2006 on asylum in Romania (published in Official Gazette of
nr. 428 din 18 mai 2006)
Romania No. 428/18 may 2006)
DECIZIA NR. 565/2014/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din • DECISION NO. 565/2014/EU of the European Parliament and of the Council of 15
15 mai 2014 de introducere a unui regim
May 2014 introducing a simplified regime for the control of persons at the external
simplificat de control al persoanelor
borders based on the unilateral recognition
la frontierele externe, bazat pe
by Bulgaria, Croatia, Cyprus and Romania
recunoașterea unilaterală de către
of certain documents as equivalent to their
Bulgaria, Croația, Cipru și România a
national visas for transit through or intended
anumitor documente ca fiind echivalente
stays on their territories not exceeding 90 days
cu vizele naționale ale acestora pentru
tranzitul sau șederea preconizată pe
in any 180-day period and repealing Decisions
teritoriile lor pentru o perioadă care nu
No 895/2006/EC and No 582/2008/EC
depășește 90 de zile în orice perioadă de
•
REGULATION (EU 2016/399 OF THE
180 de zile și de abrogare a Deciziilor nr.
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
895/2006/CE și nr. 582/2008/CE
dedicat exclusiv refugiaților COUNCIL of 9 March 2016 on a Union Code on
REGULAMENTUL (UE) 2016/399 AL
the rules governing the movement of persons
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
ucraineni
across borders (Schengen Borders Code)
CONSILIULUI din 9 martie 2016 cu
виключно для українських •
privire la Codul Uniunii privind regimul de
CONVENTION relating to the Status of
trecere a frontierelor de către persoane
Refugees, Geneva, 28 July 1951
біженців

Tel Verde
0374025000

•
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LISTA AVOCAȚI TELEFOANE ASISTENȚĂ REFUGIAȚI *
LIST OF LAWYERS, PHONES FOR REFUGEE ASSISTANCE *
* Toți avocații vorbesc limba română
* All lawyers speak Romanian
Lista in curs de actualizare. Pentru lista actualizata accesati codul QR
The list is being constantly updated. For the updated list, access the QR code

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nume și prenume
First name, name

Baroul
Bar /
County

Telefon
Phone

Olah Aura
Solcanu Andreea
Sopoian Andreea Silvia
Remes Anca
Takacs Claudia
Bodoni Giovanna
Mesaros Tomoiaga Andreea
Cherhat Alexandra
Dancos Vlad
Ciocan Lavinia
Domsa Angelica
Ursu Carmina
Dan Sorina
Marincas Raluca
Chis Corina
Vlaika Ionela
Ban Stefania Rita
Stan Ovidiu
Lauruc Maria
Borcutean Amelia
Ona Dana Maria
Sofineti Maria
Balas Marinel
Bîrsan Ionuț
Bodrug Liliana
Burlacu Dan

Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Maramureș
Iași
Iași
Iași

0040742123417
0040756226721
0040747346240
0040755622154
0040741413358
0040754336946
0040744771787
0040752027930
0040755764904
0040748773724
0040740558466
0040756438897
0040752667017
0040743464373
0040760537735
0040728309777
0040723324631
0040746330935
0040744591374
0040742949526
0040745603549
0040756577235
0040748783239
0040722455991
0040745610210
0040758514992

Limba
străină
Spoken
language
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză

Limba
străină
Spoken
language

Limba
străină
Spoken
language

Limba
străină
Spoken
language

Maghiară
Italiană
Ucraineană

Rusă
Rusă
Engleză

Limba
străină
Spoken
language

Limba
străină
Spoken
language

Limba
străină
Spoken
language

Limba
străină
Spoken
language

Nr.
crt.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Nume și prenume
First name, name

Baroul
Bar /
County

Telefon
Phone

Cernit Taisia
Chiriac Luminița
Colea Călina
Gherghe Ioana‐Laura
Grigoraș Bogdan
Lupu Iustina
Lupu Geta
Macovei Ioana
Negru Andrei
Pavel Florin Bogdan
Raihel‐Arnăutu Irina
Tătaru Amalia
Trofimciuc Adriana
Tomescu Alin
Ursu Mădălina Andreea
Ursu Oana
Bogdan Mihail
Tovarnițchii Nicolai
Crăciunescu George
Cușnir Rodica
Sofronie Sebastien
Nimigean Denisa
Vargan Dragoș
Zovea Bogdan
Ștefănoaia Mihai
Maerean Cătălin
Apetrei Ovidiu
Cojocaru Alexandru
Bulboacă Ioan
Vasiloschi Mihai
Balan Sandela
Grosu Vlad
Brădățan Laura
Șerban Diana
Turtureanu Mircea Octavian

Iași
Iași
Iași
Iași
Iași
Iași
Iași
Iași
Iași
Iași
Iași
Iași
Iași
Iași
Iași
Iași
Iași
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava

0040722444321
0040747544811
0040743937303
0040744523883
0040723652039
0040745718322
0040740648836
0040740250273
0040757951863
0040746701336
0040745757340
0040747581349
0040740763948
0040765252900
0040758514876
0040741048497
0040744122866
0040756342371
0040740352794
0040757037532
0040730753100
0040747813067
0040740139779
0040745965596
0040744891750
0040728900311
0040723675645
0040744973855
0040744774865
0040745925474
0040745585009
0040742021210
0040744624979
0040743407385
0040741703504

Limba
străină
Spoken
language

Limba
străină
Spoken
language

Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză

Limba
străină
Spoken
language
Rusă

Rusă

Ucraineană
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză

Limba
străină
Spoken
language

Limba
străină
Spoken
language

Limba
străină
Spoken
language

Limba
străină
Spoken
language

Limba
străină
Spoken
language

Italiană
Italiană
Italiană
Italiană

Franceză
Franceză
Franceză

Spaniolă

Greacă

Franceză
Franceză

Spaniolă
Spaniolă

Rusă
Rusă

Rusă
Engleză
Engleză
Engleză

Franceză

Ucraineană

Rusă
Rusă
Rusă

Nr.
crt.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Nume și prenume
First name, name

Baroul
Bar /
County

Telefon
Phone

Nichitean Sergiu
Danileț Alina Nicoleta Sica
Gaftoneanu Marcel
Andronachi Traian
Chira Narcis Gabriel
Cojocar Florin
Cojocar Mihaela
Kreisel Kriclevit Carmen
Dascălu Constantin
Muha Anca
Ghețău Daiana
Orhean Daniela
Ion Daria
Lovin Șerban
Proorocu Carmen
Manica Betty
Bobeanu Razvan
Clapon Ana Maria
Florea Ana Andreea
Hurghes Liliana
Mihaila Nicoleta
Prichici Patricia
Sandu Ancuța‐Niculina
Cioroi Mirela
Damian Angelica
Dogaru Ionut
Dumitriu Dragos
Grama Diana
Ilas Luminita
Jalba Rodica
Onose Laurentiu
Oprea Cosmina
Palade Dragos
Panturu Stefan
Plesa Gabriela

Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Neamț
Neamț
Neamț
Neamț
Neamț
Neamț
Neamț
Galați
Galați
Galați
Galați
Galați
Galați
Galați
Galați
Galați
Galați
Galați
Galați

0040740139776
0040741080558
0040741034741
0040745047718
0040743949031
0040745606988
0040740353126
0040745590091
0040726339116
0040757589734
0040766402252
0040756204044
0040770659509
0040722210092
0040726183363
0040722671311
0040726200508
0040742515159
0040740516186
0040743198360
0040728289799
0040768638504
0040745051081
0040745136560
0040757172725
0040723316266
0040741097660
0040755423558
0040728178676
0040745660742
0040724609103
0040732674158
0040747591348
0040758450480
0040743139380

Limba
străină
Spoken
language

Limba
străină
Spoken
language

Limba
străină
Spoken
language

Limba
străină
Spoken
language

Limba
străină
Spoken
language

Engleză

Limba
străină
Spoken
language

Franceză

Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză

Limba
străină
Spoken
language

Italiană
Franceză

Franceză
Franceză

Rusă
Italiană
Italiană

Franceză

Spaniolă

Limba
străină
Spoken
language

Nr.
crt.
97.
98.
99.
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Nume și prenume
First name, name

Baroul
Bar /
County

Telefon
Phone

Ropotan Mihaela
Steriopol Octavia
Zeca Cerasela
Alina Todosiciuc
Cadis Ioana
Chiorean Lavinia
Pop Adrian
Nistor Dana
Silaghi Felicia
Rusu Alexandra
Oros Diana
Szabo Biborka
Baculescu Vlad
Tită Violeta Dana
Tită Constantin Cezar
Udrea Andreea Iuliana
Andronache Magda
Gheorghiu Liliana
Gireada Dodita Ilinca
Ghinet Alin
Lungu Elena Daniela
Lupascu Simona
Olaru Mariana
Petrovici Bogdan
Podaru Anca
Rotaru Simona
Saleh Ali Monica
Timpau Marius

Galați
Galați
Galați
București
Satu‐Mare
Satu‐Mare
Satu‐Mare
Satu‐Mare
Satu‐Mare
Satu‐Mare
Satu‐Mare
Satu‐Mare
Satu‐Mare
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea
Botoșani
Botoșani
Botoșani
Botoșani
Botoșani
Botoșani
Botoșani
Botoșani
Botoșani
Botoșani
Botoșani
Botoșani

0040758947745
0040745515413
0040723634391
0040724346587
0040723323986
0040746701686
0040745354247
0040730608505
0040723689927
0040729052954
0040748094106
0040770431876
0040744201694
0040740857071
0040744700196
0040752505797
0040740300344
0040744594003
0040757113426
0040745533585
0040727339825
0040749107500
0040740012072
0040745652116
0040746073079
0040741108277
0040742064998
0040720190755

Limba
străină
Spoken
language
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză

Limba
străină
Spoken
language

Limba
străină
Spoken
language

Limba
străină
Spoken
language

Limba
străină
Spoken
language

Limba
străină
Spoken
language
Franceză

Italiană

Limba
străină
Spoken
language

Limba
străină
Spoken
language

Spaniolă
Franceză

Italiană
Italiană
Italiană

Franceză
Franceză
Franceză
Franceză

Italiană

Franceză

Maghiară
Maghiară

Germană
Franceză
Franceză

Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză

Italiană

Franceză

Italiană

Franceză
Franceză

Italiană
Engleză

Engleză
Engleză
Engleză

Franceză

Rusă

