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Sumar 
 

 

Baza de date cu informații privind azilul (Asylum Information Database-AIDA) este o bază de 

date gestionată de Consiliul European pentru Refugiați și Exilați (ECRE), care conține 

informații detaliate despre sistemele naționale de azil din 23 de țări. Aceasta include 19 state 

membre ale Uniunii Europene (UE) (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Germania, Spania, 

Franța, Grecia, Croația, Ungaria, Irlanda, Italia, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, 

România, Suedia, Slovenia) și 4 țări non-UE (Elveția, Serbia, Turcia, Regatul Unit). 

 

Scopul general al bazei de date este de a contribui la îmbunătățirea politicilor și practicilor în 

materie de azil în Europa și a situației solicitanților de azil, oferind tuturor actorilor relevanți 

instrumente și informații adecvate pentru a sprijini eforturile acestora ȋn cadrul activităţilor de 

advocacy și ȋn cadrul litigilor, atât la nivel național, cât și european.  

 

Raportul de țară privind România urmărește evoluțiile recente în domeniul procedurilor de azil, 

condițiilor de recepţie, detenției solicitanților de azil și conținutului protecției internaționale. 

Raportul a fost scris de Felicia Nica și, în final, editat de ECRE. 

 

Acest document oferă o traducere a principalelor schimbări din sistemul național de azil de la 

publicarea raportului anterior în aprilie 2021. Raportul complet este disponibil în limba engleză 

aici. 

 

Informațiile din acest raport sunt actualizate  pȃnă la 31 decembrie 2021, dacă nu se specifică 

altfel. 

 

 

 

The report is part of the Asylum Information Database (AIDA), funded by the European Programme for 

Integration and Migration (EPIM), a collaborative initiative by the Network of European Foundations, and 

the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).  

 

http://www.asylumineurope/
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/05/AIDA-RO_2021update.pdf


 

Prezentare generală a principalelor modificări de la actualizarea precedentă a raportului 

 

Procedura de azil 

 

 Accesul la teritoriu: UNHCR România, pe baza statisticilor primite de la IGI-DAI, 

corelate cu cele primite de la Poliția de Frontieră Română, a raportat că 69.589 de 

persoane au fost împiedicate să intre în țară in perioada ianuarie-noiembrie 2021. În 

2020, UNHCR Serbia a raportat că 13.409 de persoane au fost expulzate colectiv din 

România în Serbia în perioada 1 ianuarie și 31 decembrie, cel mai mare număr de 

respingeri înregistrat din primăvara anului 2016, de când UNHCR Serbia a început să 

monitorizeze cazurile de push-backs. Cifre mai mari fiind înregistrate în a doua 

jumătate a anului 2020. Potrivit Poliției de Frontieră, interpretarea la punctele de trece 

a frontierei necesara pentru acordarea informațiilor privind azilul este in continuare 

absentă. Solicitanții de azil au raportat ca au fost supuşi relelor tratamente la frontieră 

din partea polițiștilor de frontieră şi/ sau jandarmilor. 

 

 Solicitanți de azil: în 2021 au fost ȋnregistrate 9.591 cereri de azil numărul 

solicitanților de azil crescând cu 64,2% faţă de anul precedent când au fost 

ȋnregistrate 6.158.  Numărul minorilor neȋsoţiţi solicitanţi de azil înregistrați în 2021 -

1.551- fiind, de asemenea mult mai mare, față de 980  înregistrați în 2021. 

 

  Interpretare: Disponibilitatea interpretilor și calitatea interpretării au rămas o 

problemă. 

 

 Videoconferință: interviurile și ședințele de judecată au fost desfaşurate şi prin 

videoconferință. 

 

 Procedura accelerată: în 2021 numărul cererilor de azil analizate ȋn procedura 

accelerată a fost 1.968, față de 885 în 2020 și 315 în 2019. Până în august 2021, 

cererile de azil depuse de cetățeni afgani au fost, analizate şi ȋn procedură accelerată. 

 

 Integrarea beneficiarilor unei forme de protecţie: În 2021, 986 de beneficiari de 

protecție internațională au fost înscriși în programul de integrare. 

 

 Reunificarea familiei: în 2021 au fost depuse în total 405 cereri de reunificarea 

familiei, din care 180 au fost admise și 7 au fost respinse, față de 212 cereri depuse 

în 2020. 

 Încetarea şi anularea formei de protecţie: În 2021, IGI-DAI a emis 34 de decizii de 

încetare și 15 decizii de anulare. 

 

Conditii de receptie 

 

 Condiții de recepţie: În 2021, condițiile de igienă au continuat să se deterioreze în 

toate centrele, cu excepția centrului regional de cazare şi proceduri din Giurgiu, în 

parte din cauza numărului mare de solicitanți de azil cazați. Condițiile au fost descrise 

de mai multe părți intervievate ca fiind murdare, cu echipamente, mobilier și lenjerie 

de pat uzate. Însă au fost demarate lucrări de renovare în centrele regionale de 

cazare si proceduri Vasile Stolnicu din București și Timișoara. Datorită acestor lucrări 

de renovare capacitatea totală a centrelor a fost redusă de la 1.100 de locuri la 751 

de locuri. Pentru creşterea numărului de locuri de cazare în centrele regionale, IGI-

DAI îşi propune să extindă capacitatea de cazare cu 500 de locuri în 3 centre, cu 



sprijunul fondurilor AMIF, astfel: Timişoara şi Rădăuţi vor avea 100 de locuri în plus, 

iar Galaţi alte 300 de locuri. În plus, IGI-DAI, a preluat o clădire publică, administrată 

de Ministerul Afacerilor Externe, pentru a o transforma într-un centru de cazare pentru 

solicitanții de azil. Imobilul este situat în Crevedia, județul Dâmbovița și va avea o 

capacitate de 500 de locuri. 

 

 Condiții de recepţie în detenție: Capacitatea penitenciarului Arad urmează să fie 

mărită: în mai 2021, autoritățile au început construcția unui alt centru, cu o capacitate 

de 240 de locuri de cazare, un teren de sport și spații de recreere. Construcția unității 

este finanțată prin fondurile AMIF. Lucrările de construcție vor fi finalizate în iunie-

august 2022, potrivit directorul centrului de custodie publică. 

 

Returnarea 

 

 Returnarea în Serbia: În 2021, România a continuat să returneze persoane în Serbia 

în baza acordului de readmisie. 475 de persoane (în principal cetățeni afgani, 

pakistanezi și indieni) au fost returnate în Serbia din centrul de detenție Arad și 

aproximativ 200 din centrul de detenție Otopeni. 

 

Războiul din Ucraina 

 

 Războiul în Ucraina: De la începutul crizei și până la 19 aprilie 2022, 751.951 de 

cetățeni ucraineni au intrat în România. Potrivit UNHCR România, 85.000 au rămas în 

țară. 

 

 Prevederi legislative: La 27 februarie 2022, Guvernul României a adoptat Ordonanța 

de Urgență 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul 

român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona 

conflictului armat din Ucraina, modificată ulterior prin Ordonanța de Urgență 22/2022. 

La 18 martie 2022 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 367 privind stabilirea 

unor condiții de asigurare a protecției temporare, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniul străinilor 

 Accesul pe teritoriu: cetăţenii ucraineni care pot prezenta un paşaport valabil la 

punctul de trecere a frontierei pot intra în România şi pot sta până la 90 de zile. 

Protecția temporară se acordă pe o perioadă de un an și se va putea prelungi 

automat pe perioade de 6 luni, pentru maximum un an suplimentar, dacă situația 

conflictuală persistă. Intrarea fără viză cu pașaport biometric rămâne posibilă. Dacă 

cetățenii ucraineni solicită azil în România, pot intra în țară și pe baza unui alt tip de 

document de identitate (document național de identitate, certificat de naștere etc.), 

sau pe baza identității lor declarate, fără act de identitate, din motive umanitare. 


