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Lista abrevierilor
Carta Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2000/C 364/01)

CEaDO Convenția europeană a drepturilor omului

CEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului

CJUE Curtea de Justiție a Uniunii Europene

DCP Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională 
(reformare)

DPA Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale 
(reformare)

EASO Biroul European de Sprijin pentru Azil

Eurodac Baza de date Eurodac 

Regulamentul de punere 
în aplicare

Regulamentul (CE) nr. 1560/2003 al Comisiei din 2 septembrie 2003 de stabilire 
a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire 
a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de 
examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un 
resortisant al unei țări terțe, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere 
în aplicare (UE) 118/2014 al Comisiei din 30 ianuarie 2014.

Regulamentul Dublin III Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 
iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru 
responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate în 
unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un 
apatrid (reformare)

Regulamentul Eurodac II Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea 
amprentelor în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de 
stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil 
de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentată într-unul dintre 
statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid 
și privind cererile autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol 
de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii și de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene 
pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de 
libertate, securitate și justiție

Regulamentul VIS Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 
iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între 
statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere

SECA Sistemul european comun de azil

SIS II Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 
20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de 
Informații Schengen din a doua generație

State membre Statele membre ale Uniunii Europene, plus Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, 
care aplică Regulamentul Dublin III

UE Uniunea Europeană

UNHCR Înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați

VIS Sistemul de informații privind vizele
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Introducere

De ce a fost creat acest ghid practic? Ghidul practic al EASO privind punerea în aplicare a Regulamentului 
Dublin III – Interviul personal și evaluarea probelor este un instrument practic conceput să vină în sprijinul 
practicienilor sistemului Dublin din toate statele membre ale Uniunii Europene (UE), plus Elveția, Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia, care aplică Regulamentul Dublin III (statele membre) în activitatea lor de zi cu zi. Ghidul 
este un instrument de convergență fără caracter obligatoriu, care reflectă standardele comune.

Acest ghid practic are un dublu scop. Ghidul ajută cititorul să efectueze interviul personal în cadrul procedurii 
Dublin cu un solicitant de protecție internațională și sprijină utilizatorul să efectueze o evaluare individuală 
obiectivă și imparțială a probelor prin aplicarea în egală măsură a criteriilor legale și a standardelor comune. 
Acest lucru se realizează pentru a se stabili care stat membru este responsabil de examinarea cererii de 
protecție internațională depusă într-unul dintre statele membre de un resortisant al unei țări terțe sau de un 
apatrid.

Principalele instrumente juridice pentru acest ghid sunt Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului 
membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele 
membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) (Regulamentul Dublin III) 
și Regulamentul (CE) nr. 1560/2003 al Comisiei din 2 septembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare 
a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre 
de către un resortisant al unei țări terțe (Regulamentul Dublin II), modificat prin Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) 118/2014 al Comisiei din 30 ianuarie 2014 (Regulamentul de punere în aplicare). Ghidul își propune 
să transpună cerințele juridice cu privire la interviul personal și evaluarea probelor în orientări concise pentru 
practicieni.

Care este domeniul de aplicare al acestui ghid practic? Ghidul de față se concentrează pe informațiile care 
trebuie furnizate solicitantului în legătură cu aplicarea Regulamentului Dublin III, precum și pe interviul personal 
cu solicitantul realizat în cadrul procedurii Dublin și pe evaluarea probelor efectuată de practician pentru 
a determina statul membru responsabil.

Conținutul acestui ghid se referă la prevederile Regulamentului Dublin III și se bazează pe acestea. La elaborarea 
ghidului, se purtau negocieri cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri 
de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe 
sau un apatrid (reformare). În momentul lecturii, utilizatorul ar trebui să utilizeze și să fie informat de acest ghid în 
legătură cu prevederile corespunzătoare ale instrumentului juridic respectiv aflat în vigoare.

Cine trebuie să utilizeze acest ghid practic? Acest ghid este destinat în principal personalului care lucrează în 
unitățile Dublin, responsabililor cu înregistrarea, responsabililor de caz și polițiștilor de frontieră, care realizează 
interviuri cu solicitanții și efectuează evaluarea pentru a determina statul membru responsabil în numele 
autorităților competente naționale. În plus, ghidul poate fi un instrument util și pentru alți actori implicați în 
procedura Dublin, cum ar fi funcționari de poliție, magistrați, reprezentanții legali, lucrătorii sociali, precum și 
orice persoană interesată de aceste aspecte de punere în aplicare a Regulamentului Dublin III.

Ghidul practic urmărește să răspundă nevoilor practicienilor cu diferite grade de experiență: de la responsabilii 
de caz începători la cei cu ani de experiență. Nivelurile acestui ghid (orientări, liste de verificare și referințe) și 
conținutul pot fi utilizate sub diferite forme, în funcție de nevoile utilizatorului.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1560&qid=1606748083479&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1560&qid=1606748083479&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0118&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0118&from=ro
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Cum trebuie utilizat acest ghid practic? Ghidul practic este structurat pe trei niveluri, care pot fi utilizate 
independent sau în mod interconectat.

Liste de verificare

Orientări Referințe

 ► de utilizat ca atenționări practice de cei 
care sunt deja familiarizați cu tematica 
interviului personal și a evaluării probelor 
în contextul sistemului Dublin

 ► trimiteri la legislație, la jurisprudența 
relevantă și la resurse suplimentare

 ► scurte orientări vizuale pentru parcurgerea 
diferitelor elemente ale interviului individual și ale 
evaluării probelor în contextul sistemului Dublin

Pe lângă furnizarea de orientări structurate, acest ghid practic poate fi considerat un sprijin în realizarea 
autoevaluării și/sau în efectuarea evaluării calității.

Acest ghid practic conține bune practici, sugerate în casete galbene, și trimiteri la jurisprudență, în casete 
albastre. La începutul fiecărei secțiuni există o trimitere la prevederile legale relevante din tabelele roșii. Totuși, 
această trimitere nu este destinată să limiteze sfera de aplicare a paragrafului următor la articolele menționate, 
ci este concepută să reprezinte o trimitere la prevederea legală care ar putea avea relevanță pentru cazul 
în discuție. În casetele gri se fac trimiteri la instrumentele EASO existente sau la modulele de instruire EASO 
relevante.

Cum a fost creat acest ghid practic? Ghidul a fost creat de un grup de lucru format din experți din statele 
membre, facilitat de Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) și cu contribuția valoroasă din partea Comisiei 
Europene și a Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR). Înainte de finalizarea 
sa, ghidul a făcut obiectul consultărilor cu toate statele membre.

Cum se raportează acest ghid practic la alte instrumente de sprijin ale EASO? Misiunea EASO constă în 
sprijinirea statelor membre, printre altele, prin formare comună și calitate comună. Asemenea tuturor 
instrumentelor de asistență ale EASO, Ghidul practic privind punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III: 
interviul personal și evaluarea probelor se bazează pe standardele comune ale sistemului european comun de 
azil (SECA). Se înțelege că nu toate statele membre participante intră sub incidența obligațiilor SECA. Țările 
cărora nu li se aplică obligațiile trebuie să țină seama de trimiterile la directivele SECA specifice de mai jos numai 
acolo unde prevederile sunt aplicabile. Acest ghid este construit în cadrul SECA precum alte ghiduri practice și 
trebui interpretat ca o completare la alte instrumente EASO disponibile. Un considerent primordial l-a constituit 
coerența acestui ghid cu instrumentele respective, mai ales în raport cu modulele înrudite din programa de 
pregătire a EASO cu privire la Regulamentul Dublin III. Ghidurile practice ale EASO privind interviul personal și 
evaluarea probelor au constituit, de asemenea, surse valoroase de informații în dezvoltarea acestui instrument.

Este un ghid practic elaborat folosind metodologia EASO pentru matricea de calitate și trebuie utilizat împreună 
cu alte instrumente practice disponibile: https://www.easo.europa.eu/practical-tools.

https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/3f545362-a3bf-11e5-b528-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/4e3c4539-173a-4db7-9c4f-ad39a493809f
https://www.easo.europa.eu/practical-tools
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LISTE DE VERIFICARE

 ► care trebuie utilizate ca atenționări practice de cei care sunt deja 
familiarizați cu tematica interviului personal și a evaluării probelor 
în contextul sistemului Dublin
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Cadrul juridic al sistemului Dublin
 □ Aplicați prevederile legale în funcție de faptele materiale
 □ Aveți în vedere domeniul de aplicare teritorială al Regulamentului Dublin III
 □ Rețineți că beneficiarii de protecție internațională nu intră sub incidența Regulamentului Dublin III

1. Aplicarea Regulamentului Dublin III
 □ Cererea de protecție internațională a fost depusă pentru prima dată
 □ Ierarhizarea criteriilor este respectată
 □ Sunt luate în considerare considerente specifice privind dependența

2. Furnizarea informațiilor
 □ Conținutul corespunzător al informațiilor este furnizat:

 □ obiectivele Regulamentului Dublin III;
 □ consecințele formulării unei alte cereri într-un alt stat membru;
 □ ierarhizarea criteriilor de responsabilitate;
 □ interviul personal;
 □ posibilitatea de a transmite informații cu privire la procedura de determinare a responsabilității;
 □ posibilitatea de a contesta o decizie de transfer;
 □ statele membre pot face schimb de date ale solicitanților;
 □ solicitanții au dreptul să acceseze datele care îi privesc;

 □ Informațiile sunt furnizate:
 □ în scris;
 □ „într-o limbă pe care solicitantul o înțelege sau se presupune în mod rezonabil că o înțelege”;
 □ dacă este necesar, informațiile sunt furnizate pe cale orală;
 □ informațiile sunt furnizate prin broșurile comune cuprinse în anexele X și XI din Regulamentul de punere 

în aplicare;
 □ broșurile sunt completate cu informații specifice statului membru;

3. Interviul personal în cadrul procedurii Dublin: obiective, cerințe și tehnici de intervievare
 □ Cerințele interviului sunt îndeplinite:

 □ se desfășoară în timp util;
 □ se efectuează înainte de luarea oricărei decizii de transfer al solicitantului;
 □ se realizează într-o limbă pe care solicitantul o înțelege sau se presupune în mod rezonabil că o înțelege;
 □ are loc în condiții care asigură confidențialitatea;
 □ este realizat de o persoană calificată.

Metodologie
 □ Pregătirea
 □ Familiarizarea cu cazul
 □ Organizarea practică
 □ Responsabilul de caz și interpretul potriviți

Deschiderea interviului
 □ Întâmpinarea/prezentarea
 □ Verificați dacă interpretul și solicitantul se înțeleg
 □ Informați solicitantul cu privire la scopul și conținutul interviului
 □ Informați solicitantul cu privire la obligația de a coopera
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3. Interviul personal în cadrul procedurii Dublin: obiective, cerințe și tehnici de intervievare
Desfășurarea interviului

 □ Atitudine
 □ Neutralitate
 □ Atitudine lipsită de prejudecăți
 □ Evitați neînțelegerile cauzate de supoziții, valori sau așteptări condiționate de cultura de proveniență

 □ Gestionarea modului de desfășurare a interviului
 □ Creați și mențineți o atmosferă de încredere
 □ Concentrați-vă pe solicitant
 □ Conduceți dialogul
 □ Supervizați interpretul
 □ Încurajați solicitantul printr-o ascultare activă

 □ Tehnici de intervievare și tipuri de întrebări
 □ Rezumați-vă la întrebări simple
 □ Folosiți întrebări deschise
 □ Folosiți întrebările închise în mod adecvat
 □ Folosiți întrebări de clarificare și de reflecție
 □ Puneți întrebări corecte într-un mod corect și echitabil
 □ Puneți întrebări adecvate capacității și nivelului de studii al solicitantului
 □ Ocazia de a clarifica inconsecvențele

În timpul interviului
 □ Furnizați informații pe cale orală cu privire la aplicarea Regulamentului Dublin III
 □ Solicitanții pot cere clarificări cu privire la orice aspect al funcționării Regulamentului Dublin III pe care 

nu le înțeleg
Încheierea interviului

 □ Asigurați-vă că în cursul interviului au fost abordate elementele relevante
 □ Solicitantul este întrebat dacă există informații suplimentare pe care ar dori să le prezinte
 □ Solicitantul este informat că poate furniza documente justificative suplimentare
 □ Solicitantul este informat asupra etapelor următoare ale procesului
 □ Solicitantul este informat asupra termenelor prevăzute în Regulamentul Dublin III
 □ Solicitantul este informat cu privire la rezumatul scris și la modul de accesare a acestuia

4. Evaluarea probelor
 □ Există indicii specifice sistemului Dublin în cazul respectiv

 □ Proba este disponibilă
 □ Sunt disponibile dovezi circumstanțiale

 □ Indiciile Dublin sunt insuficiente

Criterii legate de unitatea familiei
 □ Definiții

 □ Membru de familie
 □ Rudă
 □ Minor
 □ Minor neînsoțit
 □ Relație de dependență
 □ Familie în sens mai larg

 □ Minori neînsoțiți (articolul 8)
 □ Membru de familiei, care beneficiază de protecție internațională (articolul 9)
 □ Membru de familie care solicită protecție internațională (articolul 10)
 □ Reguli pentru cereri simultane (articolul 11)
 □ Persoane aflate în îngrijire (articolul 16)
 □ Clauze discreționare (articolul 17)

 □ Articolul 17 alineatul (1), clauza de suveranitate
 □ Articolul 17 alineatul (2), clauza discreționară
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 □ Mijloace de probă și dovezi circumstanțiale
 □ Copil neînsoțit și membri de familie
 □ Copil (adult) aflat în îngrijire, frate/soră, părinte

 □ Mijloace de probă în cazul articolelor 8, 9, 10
 □ Confirmare scrisă a informațiilor de către statul membru
 □ Extrase din registre
 □ Permise de ședere/autorizații de ședere temporară eliberate pentru membrul de familie
 □ Dovada că persoanele sunt înrudite
 □ Test ADN sau test de sânge
 □ Consimțământul persoanelor în cauză

 □ Dovezi circumstanțiale în cazul articolelor 8, 9, 10
 □ Informații verificabile primite de la solicitant
 □ Declarații ale membrilor de familie în cauză
 □ Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de o organizație internațională, precum UNHCR

Criterii legate de reședință, intrare și ședere
 □ Definiții

 □ Permis de ședere
 □ Permis de ședere valabil
 □ Permise de ședere multiple
 □ Permise de ședere expirate

 □ Viză
 □ Viză valabilă
 □ Viză multiplă
 □ Viză expirată

 □ Intrare ilegală
 □ Ședere neîntreruptă într-un stat membru timp de cel puțin cinci luni
 □ Intrare fără obligația de a deține viză
 □ Cerere formulată într-o zonă de tranzit internațional a unui aeroport

 □ Mijloace de probă în cazuri de documente de ședere sau vize valabile sau expirate
 □ Document de ședere
 □ Viză
 □ Rezultat pozitiv în VIS
 □ Extrase din registre cu străini sau din registre similare
 □ Rapoarte/confirmări ale informațiilor de către statul membru care a eliberat documentul de ședere sau 

viza
 □ Dovezi circumstanțiale în cazuri de documente de ședere sau vize valabile sau expirate

 □ Declarații detaliate, verificabile ale solicitantului
 □ Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de statul membru care nu a eliberat permisul de 

ședere
 □ Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de o organizație internațională, precum UNHCR
 □ Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de membrii familiei, însoțitori de călătorie

 □ Mijloace de probă în caz de intrare fără obligația de a deține viză și de intrare ilegală
 □ Ștampilă de intrare pe un pașaport
 □ Ștampilă de ieșire
 □ Bilete de călătorie care atestă în mod neechivoc intrarea pe la o frontieră externă
 □ Rezultat pozitiv obținut de Eurodac
 □ Amprente digitale

 □ Mijloace de probă în caz de ședere timp de cel puțin cinci luni
 □ Permise de ședere
 □ Solicitări de părăsire a teritoriului sau ordin de expulzare eliberate la date aflate la cel puțin cinci luni 

distanță sau care nu au fost executate
 □ Extras din evidența unor spitale, penitenciare, centre de detenție
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Criterii legate de reședință, intrare și ședere
 □ Dovezi circumstanțiale în caz de intrare scutită de viză, intrare ilegală, ședere într-un stat membru timp de 

cel puțin 5 luni
 □ Declarații detaliate, verificabile ale solicitantului
 □ Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de un alt stat membru sau o țară terță
 □ Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de o organizație internațională, precum UNHCR
 □ Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de membrii familiei, însoțitori de călătorie
 □ Amprente digitale
 □ Bilete de călătorie, facturi de hotel, carduri de acces etc.

Cerere anterioară de protecție internațională
 □ A fost depusă anterior o cerere de azil într-un alt stat membru
 □ Regulamentul Dublin III este aplicabil
 □ Obligația de reprimire a unui solicitant pentru a examina cererea de protecție internațională
 □ Obligația de reprimire a solicitantului pentru a efectua procedura Dublin
 □ Mijloace de probă în cazul procedurii de reprimire

 □ Rezultat pozitiv obținut de Eurodac
 □ Formular depus de solicitant (formular de cerere)
 □ Raport oficial întocmit de autorități
 □ Amprente digitale prelevate în legătură cu o cerere
 □ Extrase din registrul cu străini sau din registre similare
 □ Raport scris al autorităților care atestă că a fost depusă o cerere

 □ Dovezi circumstanțiale în cazul procedurii de reprimire
 □ Informații detaliate și verificabile furnizate de solicitant
 □ Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de o organizație internațională, precum UNHCR
 □ Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de membrii familiei, însoțitori de călătorie

Încetarea responsabilităților – ieșire de pe teritoriu și expulzări
 □ Încetarea responsabilității
 □ Mijloace de probă în cazul încetării responsabilității

 □ Ștampila de ieșire
 □ Extrase din registre ale unor țări terțe
 □ Bilete de călătorie care să stabilească neechivoc ieșirea sau intrarea pe la o frontieră externă
 □ Raport/confirmare al/a statului membru care atestă că solicitantul a părăsit teritoriul statelor membre
 □ Dovada scrisă din partea autorităților care atestă expulzarea efectivă a străinului
 □ Confirmarea informațiilor privind expulzarea de către țara terță
 □ Ștampila unei țări terțe limitrofe unui stat membru
 □ Amprente digitale

 □ Dovezi circumstanțiale în cazul încetării responsabilității
 □ Informații detaliate și verificabile furnizate de solicitant
 □ Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de o organizație internațională, precum UNHCR
 □ Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de membrii familiei, însoțitori de călătorie
 □ Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de un alt stat membru
 □ Ștampila de ieșire
 □ Amprente digitale
 □ Bilete de călătorie, facturi de hotel, carduri de acces etc.
 □ Alte probe

Considerații specifice cu privire la transferurile efectuate în cadrul procedurii Dublin
 □ Evaluarea probelor



 Ghid practic al EASO privind punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III – 13

Cadrul juridic al sistemului Dublin [înapoi la lista de verificare]

Sistemul Dublin este piatra de temelie a SECA și are ca scop determinarea efectivă a statului membru responsabil 
pentru examinarea unei cereri de protecție internațională.

Sistemul Dublin este alcătuit din trei regulamente:

Regulamentul Dublin III

Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 
2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil 

de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele 
membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare)

Regulamentul de punere în aplicare

Regulamentul (CE) nr. 1560/2003 al Comisiei din 2 septembrie 2003 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor 
de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-
unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe, astfel cum a fost modificat 

prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 118/2014 al Comisiei din 30 ianuarie 2014

Regulamentul Eurodac II

Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea 
sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) 
nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de 

examinarea unei cereri de protecție internațională prezentată într-unul dintre statele membre de către un 
resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților de aplicare a legii din 
statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii 

și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea 
operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție (reformare)

În ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III, atât Sistemul de informații privind vizele (VIS), 
cât și Sistemul de informații Schengen (SIS II) prezintă relevanță.
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Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul 
de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere 
(Regulamentul VIS) stabilește, la articolul 2 litera (b), modalități de:

... îmbunătățire a punerii în aplicare a politicii comune în materie de vize ... și a consultărilor care au loc 
între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor, prin facilitarea schimbului de date între statele 
membre cu privire la cererile de viză și la deciziile aferente, ... pentru a preveni eludarea criteriilor de 
stabilire a statului membru competent să examineze o anumită cerere.

Regulamentul VIS se aplică tuturor statelor Schengen (Danemarca a decis să îl aplice). Cu toate acestea, este 
important de menționat că nu toate statele membre care aplică Regulamentul Dublin III intră sub incidența 
Regulamentului VIS.

SIS II este definit în următoarele instrumente juridice: Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații 
Schengen din a doua generație (SIS II) și Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) 
în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și de abrogare 
a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei.

SIS II este un sistem de informații pentru securitatea și gestionarea frontierelor în Europa. Fiecare stat membru 
dispune de un birou național SIRENE (solicitări de informații suplimentare la intrarea pe teritoriul național), 
care servește ca unic punct de contact pentru schimbul de informații. Sistemul ajută autoritățile din Europa să 
protejeze securitatea internă în absența controalelor la frontierele interne. 

SIS II funcționează în 26 de state membre (cu excepția Irlandei și Ciprului) și în 4 țări asociate. Unele state membre 
au un regim special: Bulgaria, România și Croația nu fac încă parte din spațiul Schengen, dar atât România cât și 
Bulgaria folosesc SIS, în vreme ce Croația are acces restricționat la sistem. Regatul Unit nu face parte din spațiul 
Schengen, însă utilizează SIS II.

În plus, atunci când aplică sistemul Dublin, responsabilii de caz trebuie să țină cont de dispozițiile prevăzute 
de Directiva 2013/32/UE din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției 
internaționale (DPA), dacă este cazul. Dispozițiile DPA „se aplică în plus și fără a aduce atingere dispozițiilor 
privind garanțiile procedurale reglementate în temeiul regulamentului [Dublin], astfel cum se menționează la 
considerentul 12 din Regulamentul Dublin III și la considerentul 54 din APD.

Jurisprudență

„Sistemul Dublin ... urmărește, după cum rezultă din considerentele 4 și 5, să facă posibilă, în special, 
determinarea rapidă a statului membru responsabil, astfel încât să se garanteze accesul efectiv la procedurile 
pentru acordarea protecției internaționale și să nu se compromită obiectivul procesării rapide a acestor 
cereri”.

Hotărârea CJUE din 16 februarie 2017, C. K. și alții/Republika Slovenija, C-578/16 PPU, p. 57

Domeniul de aplicare teritorială al Regulamentului Dublin III

Dezvoltat din Convenția de la Dublin din 1990, sistemul Dublin a fost încorporat în dreptul Uniunii Europene 
prin Regulamentul Dublin II și prin Regulamentul (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului din 11 decembrie 2000 privind 
instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției 
de la Dublin. În 2001, Norvegia și Islanda s-au alăturat ca țări asociate. Danemarca a decis să participe printr-un 
acord din 2006 și a confirmat punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III printr-o decizie a Parlamentului din 
decembrie 2013. Elveția și Liechtenstein au aderat ca țări asociate în 2008, respectiv în 2011.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2725&qid=1606745882619&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2725&qid=1606745882619&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2725&qid=1606745882619&from=RO
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Prin urmare, regulamentul se aplică pentru 32 de state membre:

State membre ale Regulamentului Dublin

Țări „asociate” Regulamentului Dublin

Uniunea Europeană

Domeniul personal de aplicare al Regulamentului Dublin III

Regulamentul Dublin III se aplică resortisanților țărilor terțe [definiți la articolul 2 litera (a) din Regulamentul 
Dublin III] sau apatrizilor care au solicitat protecție internațională într-unul dintre statele membre. Domeniul de 
aplicare al Regulamentului Dublin III cuprinde solicitanții de protecție internațională. Beneficiarii de protecție 
internațională nu intră sub incidența Regulamentului Dublin III. Termenul „solicitant” este definit la articolul 2 
litera (c) din Regulamentul Dublin III.

Capitolul V din Regulamentul Dublin III, în special articolul 18 alineatul (1) litera (b), se referă la solicitanții a căror 
cerere este în curs de examinare, articolul 18 alineatul (1) litera (c) se referă la un resortisant al unei țări terțe sau 
un apatrid care „și-a retras cererea aflată în curs de examinare și care a depus o cerere în alt stat membru” sau 
„care se află pe teritoriul altui stat membru fără permis de ședere”. Articolul 18 alineatul (1) litera (d) se referă 
la „un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid a cărui cerere a fost respinsă și care a depus o cerere în al stat 
membru sau care se află pe teritoriul altui stat membru fără permis de ședere”.

În ceea ce privește solicitanții respinși printr-o primă decizie sau o decizie definitivă de către un alt stat membru 
care nu au depus o nouă cerere în statul membru în care se află, articolul 24 din Regulamentul Dublin III permite 
statelor membre să decidă să aplice fie Regulamentul Dublin III, fie Directiva 2008/115/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele 
membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (Directiva privind 
returnarea).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&qid=1606749320206&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&qid=1606749320206&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&qid=1606749320206&from=RO
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Începută cu o cerere de protecție internațională depusă în statul membru A, procedura Dublin în statul membru 
B poate fi descrisă schematic după cum urmează:

Cerere de protecție 
internațională în statul 

membru A

Statul membru A 
examinează cererea 

de azil

Statul membru B 
examinează cererea 

de azil

Informarea solicitantului

Cerere de reprimire/
preluare adresată 
statului membru B

Evaluarea 
probelor de către statul 

membru A

Cerere de 
reexaminare

Răspunsul statului 
membru B

Hotărârea privind 
apelul

Răspunsul statului 
membru B

Interviul cu solicitantul

Cerere de informații 
adresată statului 

membru B

Statul membru A decide să 
transfere solicitantul în statul 

membru B
Informarea solicitantului

Notificare adresată 
statului membru B 
înainte de transfer

Transfer în statul 
membru B

Indicații insuficiente în 
cadrul sistemului Dublin

Indicații în cadrul sistemului 
Dublin (probe/dovezi 

circumstanțiale)

Fără indicații

Transferul poate avea loc

Transferul nu poate fi efectuat

Cerere 
de apel

Nu

Da

Fără apel

Pozitiv

Negativ

Indicații neconfirmate

Indicații confirmate
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ORIENTĂRI

 ► scurte orientări vizuale care parcurg diferitele elemente atunci când 
se realizează interviul personal și evaluarea probelor în contextul 
sistemului Dublin
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1. Aplicarea Regulamentului Dublin III [înapoi la lista de verificare]

Pentru a determina statul membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională depusă de 
un resortisant al unei țări terțe sau de un apatrid, articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul Dublin III obligă statele 
membre să aplice criteriile prevăzute la capitolul III („ierarhizarea criteriilor”) atunci când cererea este depusă 
pentru prima dată.

Regulamentul Dublin III

Capitolul III

Există două seturi de criterii:

1) criterii concepute pentru a proteja unitatea familiei (articolele 8-11, 16-17); și
2) criterii referitoare la responsabilitatea „statului membru care a jucat rolul cel mai important în facilitarea 

intrării sau șederii unui solicitant pe teritoriul unui stat membru” (1) (articolele 12-15).

„Ierarhizarea criteriilor” pentru determinarea statului membru responsabil, prevăzută în capitolul III din 
Regulamentul Dublin III, înseamnă că aceste criterii trebuie aplicate în ordinea prezentată mai jos:

Unitatea familiei

• Minor neînsoțit (articolul 8)
• Membri de familie care beneficiază de protecție internațională (articolul 9)
• Membri de familie care solicită protecție internațională (articolul 10)
• Procedura familială (articolul 11)

Rolul cel mai 
important în ceea 

ce privește intrarea 
sau șederea

• Emiterea permisului de ședere sau a vizei (articolul 12)
• Intrare sau ședere ilegală (articolul 13)
• Intrare fără obligația de a deține viză (articolul 14)
• Cerere formulată într-o zonă de tranzit internațional a unui aeroport (articolul 15)

Statul membru responsabil „este determinat pe baza situației existente în momentul în care solicitantul 
a prezentat prima oară cererea sa de protecție internațională unui stat membru” [articolul 7 alineatul (2) din 
Regulamentul Dublin III]. Acest stat membru trebuie să ia în considerare toate probele disponibile referitoare la 
membrii familiei, rude sau alte relații de rudenie ale solicitantului [articolul 7 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 
Dublin III].

Statele membre aplică Regulamentul Dublin III în conformitate cu obligațiile europene și internaționale în 
materia drepturilor omului, inclusiv Convenția din 1951 privind statutul refugiaților, în special Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene (Carta), Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEaDO) și jurisprudența 
relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), precum și cea a Curții Europene a Drepturilor Omului 
(CEDO).

Pentru o punere în aplicare eficientă a Regulamentul Dublin III, statele membre stabilesc o cooperare solidă în 
cadrul regulamentului și aplică principiul încrederii reciproce în politica de azil.

Scopul sistemului Dublin este de a garanta că pentru fiecare cerere de azil depusă în oricare dintre statele 
membre va exista întotdeauna un singur stat responsabil:

• Dacă nu se aplică niciunul dintre criteriile enumerate în capitolul III, primul stat membru „în care a fost 
prezentată cererea de protecție internațională este responsabil de examinarea acesteia” [articolul 3 alineatul 
(2) primul paragraf].

• Dacă un transfer nu poate fi efectuat din cauza unor „deficiențe sistemice ale procedurii de azil și ale condițiilor 
de primire a solicitanților” în statul membru responsabil [articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf] sau 
deoarece autoritățile din statul membru care efectuează transferul pot prevedea în mod rezonabil că transferul 

(1) Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului 
membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări 
terțe sau un apatrid (reformare) [COM(2008) 820 final].

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008PC0820&qid=1606746194441&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008PC0820&qid=1606746194441&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008PC0820&qid=1606746194441&from=RO
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ar duce la un risc real de încălcare a articolului 4 din cartă, determinarea responsabilității va exclude statul 
membru în care poate să apară riscul.

Considerații specifice: persoană aflată în întreținere și clauze discreționare

Regulamentul Dublin III Regulamentul de punere în aplicare

Articolele 16 și 17 Articolul 11 

În plus față de criteriile de mai sus, Regulamentul Dublin III poate stabili responsabilitatea pe baza persoanei 
aflate în întreținere și a clauzelor discreționare.

Articolul 16 menționează posibilitatea de a reuni solicitantul aflat în îngrijirea copilului, fratelui, surorii sau 
a părintelui său cu reședința legală pe teritoriul unui stat membru, cu persoana respectivă. De asemenea, 
conține posibilitatea de a reuni copilul, fratele/sora sau părintele solicitantului, care are reședința legală într-unul 
dintre statele membre, în condițiile în care persoana respectivă se află în îngrijirea solicitantului, pe motive de 
graviditate, nou-născut, boală gravă, handicap sever sau vârstă înaintată.

Jurisprudență

În hotărârea sa din 6 noiembrie 2012, K/Bundesasylamt, C-245/11, CJUE a clarificat următoarele:

„O legătură de dependență este decisivă pentru determinarea responsabilității, dacă nu există circumstanțe 
excepționale care să împiedice aplicarea acesteia. Prin urmare, articolul 16 reprezintă un «cvasi criteriu» 
suplimentar”.

Articolul 17 Regulamentul Dublin III stabilește clauzele discreționare. Clauza de suveranitate [articolul 17 
alineatul (1)] permite statelor membre să își asume responsabilitatea pentru o cerere care îi este prezentată, chiar 
dacă nu este statul membru responsabil conform criteriilor. Clauza umanitară [articolul 17 alineatul (2)] poate fi 
aplicată la cererea unui stat membru „pentru a reuni orice persoane aflate în relații de natură familială din motive 
umanitare bazate în special pe considerente familiale sau culturale”.



20 – Ghid practic al EASO privind punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III 

2. Furnizarea informațiilor [înapoi la lista de verificare]

Regulamentul Dublin III

Articolul 4

Dreptul solicitantului la informații, prevăzut la articolul 4 din Regulamentul Dublin III, este o condiție esențială 
pentru a garanta echitatea procedurală. În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul Dublin III, de 
îndată ce o cerere de protecție internațională este prezentată într-un stat membru, autoritățile sale competente 
informează solicitantul asupra aplicării regulamentului și, în special, referitor la:

• obiectivele Regulamentului Dublin III și consecințele depunerii unei alte cereri într-un alt stat membru, 
precum și consecințele mutării dintr-un stat membru în altul pe durata procedurii Dublin sau pe durata 
examinării cererii de protecție internațională;

• ierarhizarea criteriilor de responsabilitate, inclusiv posibilitatea ca o cerere de protecție internațională 
depusă într-un stat membru să aibă drept consecință ca acel stat membru să devină responsabil, chiar 
dacă această responsabilitate nu decurge din respectivele criterii;

• interviul individual și posibilitatea de a transmite informații referitoare la procedura de determinare 
a responsabilității, inclusiv informații privind prezența în statele membre a unor membri de familie, 
rude, sau alte persoane aflate în relații de natură familială cu solicitantul;

• posibilitatea de a contesta o decizie de transfer și, după caz, de a depune o cerere de suspendare 
a transferului, precum și termenele pentru căile de atac disponibile;

• posibilitatea ca statul membru în care se află în prezent solicitantul să poată face schimb de date cu alte 
state membre pentru a determina responsabilitatea;

• dreptul de acces la datele care îl privesc și dreptul de rectifica orice date inexacte sau de a șterge 
datele dacă au fost prelucrate în mod ilegal, precum și procedurile de urmat pentru exercitarea acestor 
drepturi.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2), informațiile sunt furnizate:
• în scris;
• „într-o limbă pe care solicitantul o înțelege sau se presupune, în mod rezonabil, că o înțelege”;
• dacă este necesar (în cazul persoanelor cu nevoi procedurale speciale), pentru o înțelegere adecvată din 

partea solicitantului, informațiile îi sunt comunicate și pe cale orală;
• aceste informații sunt furnizate prin intermediul broșurilor comune cuprinse în anexele X și XI 

la Regulamentul de punere în aplicare, astfel cum este prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din 
Regulamentul Dublin III; și

• sunt completate cu informații specifice statului membru.
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3. Interviul personal în cadrul procedurii Dublin: obiective, cerințe 
și tehnici de intervievare [înapoi la lista de verificare]

Regulamentul Dublin III DPA

Articolul 5 Articolul 14

Obiectivul interviului personal în cadrul procedurii Dublin

Regulamentul Dublin III conține o obligație pentru statul membru care îndeplinește procedura de determinare 
a statului membru responsabil de a efectua un interviu personal cu solicitantul (interviul personal „Dublin”).

Principalul scop al interviului este de a aduna toate elementele care sunt relevante pentru determinarea statului 
membru responsabil. În consecință, interviul personal „Dublin” are o sferă diferită și nu mai pune accentul pe 
interviul personal, ci pe fondul cererii de protecție internațională, în temeiul articolului 14 din DPA.

Interviul personal „Dublin” are un dublu obiectiv:

Interviul personal Dublin

Scopul interviului este de „a facilita 
procesul de determinare a statului 

membru responsabil”, având în vedere 
că informațiile obținute trebuie 

să contribuie la stabilirea factorilor 
relevanți pentru determinarea 

responsabilității.

„Interviul permite, de asemenea, 
înțelegerea corespunzătoare 

a informațiilor oferite solicitantului 
în conformitate cu articolul 4”.

În acest context, interviul personal „Dublin” poate servi mai multor scopuri:
• permite autorităților să furnizeze informații pe cale orală cu privire la aplicarea Regulamentului 

Dublin III;
• permite solicitanților să solicite clarificări cu privire la orice aspecte ale funcționării Regulamentului 

Dublin III pe care nu le înțeleg;
• permite solicitanților să furnizeze informațiile necesare pentru o determinare corectă 

a responsabilității, inclusiv privind prezența membrilor de familie într-un alt stat membru;
• permite solicitantului să își facă efectiv cunoscute opiniile;
• permite autorităților să clarifice direct aspectele legate de informațiile furnizate de solicitant într-o 

manieră eficientă.

De asemenea, statul membru care efectuează procedura de determinare a responsabilității poate decide să 
transmită o cerere de informații în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul Dublin III (vezi anexa V la 
Regulamentul de punere în aplicare) pentru a culege informații suplimentare relevante.

Această secțiune acoperă considerente de ordin general legate de interviul personal „Dublin”. Subiectele 
specifice care trebuie abordate în timpul interviului vor fi discutate pe larg în secțiunea Evaluarea probelor.

Realizarea interviului personal Dublin este obligatorie, cu câteva excepții.
Se poate renunța la interviul personal „Dublin” dacă:
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• solicitantul a dispărut; sau

• „după primirea informațiilor menționate la articolul 4, solicitantul a oferit deja, prin orice mijloace, informațiile 
relevante pentru determinarea statului membru responsabil. Statul membru care a renunțat la interviu 
îi dă solicitantului posibilitatea de a prezenta toate informațiile suplimentare care sunt relevante pentru 
determinarea statului membru responsabil înainte de luarea unei decizii de transferare a solicitantului către 
statul membru responsabil în temeiul articolului 26 alineatul (1).” [articolul 5 alineatul (2)]

Cerințe privind interviului personal

Există o serie de cerințe care trebuie îndeplinite în momentul realizării interviului personal.
Interviul trebuie să respecte următoarele cerințe:

 „se desfășoară în timp util și, în orice caz, înainte de luarea oricărei decizii de transferare 
a solicitantului spre statul membru responsabil […]”[articolul 5 alineatul (3)]

 „se desfășoară într-o limbă pe care solicitantul o înțelege sau pe care se presupune, 
în mod rezonabil, că o înțelege și în care acesta este capabil să comunice. Dacă este cazul, 

statele membre recurg la un interpret capabil să asigure o comunicare adecvată între 
solicitant și persoana care realizează interviul individual” [articolul 5 alineatul (4)]

 „are loc în condiții care asigură o confidențialitate corespunzătoare” [articolul 5 alineatul (5)]

 „este efectuat de o persoană [...] în temeiul dreptului național” [articolul 5 alineatul (5)]

Statul membru care efectuează interviul personal „Dublin” „elaborează un rezumat scris al acestuia care conține 
cel puțin principalele informații furnizate de către solicitant în cadrul interviului”. Mai mult, statul membru „se 
asigură că solicitantul și/sau consilierul juridic sau alt tip de consilier care îl reprezintă pe solicitant au acces la 
rezumat în timp util [articolul 5 alineatul (6)].

Momentul realizării interviului

Scopul principal al interviului „Dublin” este de a facilita procesul de determinare a statului membru responsabil. 
Pentru a evita prelungirea procesului de determinare sau chiar determinarea eronată a responsabilității, 
se recomandă efectuarea interviului la scurt timp după depunerea cererii de protecție internațională, în 
conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul Dublin III. Momentul cel mai potrivit pentru 
desfășurarea interviului este înainte de trimiterea către celălalt stat membru a cererii de preluare sau de 
reprimire a solicitantului. Acest lucru ar asigura și înțelegerea adecvată din partea solicitantului a structurii și 
a regulilor sistemului Dublin, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul Dublin III.

Cu toate acestea, Regulamentul Dublin III nu menționează exact momentul în care ar trebui să aibă loc interviul, 
ci doar că interviul trebuie să se desfășoare în timp util și înainte de luarea deciziei de transfer. În consecință, 
interviul trebuie programat cel târziu după ce statul membru solicitat a acceptat preluarea sau reprimirea 
solicitantului.
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În funcție de configurarea sistemului național de azil, interviul personal „Dublin” poate fi integrat în interviul de 
înregistrare, cu condiția îndeplinirii cerințelor pentru interviul personal. Cu toate acestea, întrucât informațiile 
relevante pentru determinarea responsabilității sunt, în practică, culese prin intermediul bazei de date Eurodac, 
ar trebui să se asigure că responsabilul de caz care realizează interviul cunoaște rezultatul evaluării comparative 
a amprentelor cu datele existente în Eurodac. Dacă nu se întâmplă astfel, trebuie efectuat un al doilea interviu 
personal „Dublin”, dacă sistemul central transmite un rezultat pozitiv în conformitate cu articolul 9 alineatul (5), 
articolul 15 alineatul (2) sau articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul Eurodac II, pentru a adresa solicitantului 
întrebări suplimentare în legătură cu informațiile pe baza cărora un alt stat membru este considerat a fi 
responsabil, deoarece ar putea exista circumstanțe individuale care pot influența procedura de determinare.

Metodologie

Pregătirea

Pregătirea reprezintă cheia unui interviu eficient. Cu cât responsabilul de caz este mai bine pregătit, cu atât sunt 
mai relevante întrebările puse și, astfel, cu atât mai eficient este interviul. Lipsa pregătirii duce adesea la întrebări 
irelevante și la necesitatea culegerii de informații suplimentare și, eventual, la necesitatea efectuării unui interviu 
suplimentar.

Un interviu eficace care duce la culegerea de probe relevante cu privire la aspectele esențiale ale determinării 
responsabilității este esențial pentru determinarea statului membru responsabil.

Familiarizarea cu cazul

Elementul de bază pentru familiarizarea cu cazul este culegerea de informații și de documente importante înainte 
de interviu.

Dacă procedura națională permite acest lucru, înainte de interviu:
• Verificați bazele de date disponibile (Eurodac, VIS, sistemul național)

Informațiile deținute în bazele de date sau în sistemele disponibile sunt relevante pentru evaluarea 
responsabilității unui alt stat membru. Aceste informații pot cuprinde: informații despre membrii familiei, viză, 
permisul de ședere, intrare, rezultatul pozitiv în Eurodac, proceduri anterioare.

• Verificați informațiile suplimentare relevante pentru determinarea statului membru responsabil 
(formulare de înregistrare, alte documente, documente transmise de solicitant etc.)

Pot fi deja disponibile, în special, informații sau documente suplimentare referitoare la identitatea, naționalitatea, 
situația familială, circumstanțele personale și istoricul de migrație ale solicitantului.

Organizarea practică

Pentru ca interviul să decurgă fără probleme, responsabilul de caz trebuie să se asigure că toată organizarea 
preliminară s-a realizat până la momentul stabilit pentru interviu, creând astfel un mediu sigur și prietenos. Un 
astfel de mediu de interviu va ajuta la obținerea informațiilor necesare pentru determinarea responsabilității.

În funcție de legislația și practicile naționale, responsabilul de caz trebuie să facă pregătirile necesare împreună 
cu reprezentantul legal al solicitantului sau cu alte persoane care ar putea fi admise la interviu, cum ar fi un 
reprezentant al UNHCR sau o persoană care oferă asistență juridică sau de altă natură, emoțională sau medicală. 
Acest lucru poate fi deosebit de relevant dacă solicitantul necesită proceduri speciale.

Responsabilul de caz și interpretul potriviți

Conform articolului 5 din Regulamentul Dublin III, „interviul individual are loc în condiții care asigură 
o confidențialitate corespunzătoare. Interviul este efectuat de o persoană calificată în temeiul dreptului național”.

Persoana care efectuează interviul trebuie să fie competentă să țină seama de toate circumstanțele generale și 
personale relevante aferente cererii. La cererea solicitantului și oricând este posibil, se recomandă ca persoana 
care efectuează interviul și interpretul să fie de același sex cu solicitantul.
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Desfășurarea interviului

Modul în care responsabilul de caz desfășoară interviul are un impact semnificativ asupra calității și cantității 
globale a informațiilor pe care le obține. Printre elementele cărora trebuie să li se acorde atenție se numără 
atitudinea responsabilului de caz și comunicarea verbală și nonverbală a acestuia.

Module de instruire EASO privind tehnicile de intervievare și Regulamentul Dublin III

Administrațiile naționale pot să analizeze dacă personalul care efectuează interviurile personale „Dublin”, 
inclusiv polițiștii de frontieră și responsabilii cu înregistrarea urmează modulele de instruire EASO privind 
tehnicile de intervievare și Regulamentul Dublin III. Scopul acestui modul este de a ajuta ofițerii de caz să 
acumuleze cunoștințele, deprinderile și comportamentele care să le permită să deruleze interviuri personale în 
mod profesionist. Modulul de instruire EASO privind Regulamentul Dublin III oferă participanților cunoștințe și 
deprinderi privind anumite aspecte fundamentale referitoare la aplicarea Regulamentului Dublin III și la modul 
de aplicare a acestuia. Cursanții au ocazia de a se familiariza și cu baza de date Eurodac, precum și cu rețeaua 
electronică „Dublinet”. Pe lângă dobândirea de cunoștințe referitoare la scopul și conținutul regulamentului, 
participanții învață și cum să aplice anumite aspecte specifice ale acestuia, cum ar fi reîntregirea familiei sau 
garanțiile pentru minorii neînsoțiți.

Atitudine

Neutralitate. Responsabilul de caz trebuie să fie neutru. Acesta trebuie să încerce să fie cât mai obiectiv și cât mai 
clar. Nu trebuie să se lase influențat de alte cazuri sau de propriile sale convingeri sau opinii.

Atitudine lipsită de prejudecăți. Responsabilul de caz trebuie să folosească un ton adecvat în timpul interviului, 
să aibă o atitudine lipsită de prejudecăți și să rămână imparțial și curios în abordarea sa și în reacțiile față de 
declarațiile solicitantului, inclusiv în cazul în care există, de exemplu, indicii ale unor inconsecvențe, ale unor 
documente falsificate sau ale unor acte de natură să fie excluse.

Evitați neînțelegerile cauzate de supoziții, valori sau așteptări condiționate de cultura de proveniență. Chiar 
dacă responsabilul de caz are cunoștințe suficiente despre cultura și tradițiile solicitantului, aceasta nu înseamnă 
că responsabilul de caz și solicitantul se înțeleg în mod automat. Conștiința de sine și autoreflecția sunt factori 
importanți care contribuie la o atmosferă deschisă și la captarea faptelor relevante din punctul de vedere al 
solicitantului.

Gestionarea modului de desfășurare a interviului

Creați și mențineți o atmosferă de încredere. Articolul 5 alineatul (5) din Regulamentul Dublin III subliniază 
importanța confidențialității și a încrederii în toate interviurile, inclusiv în interviurile personale derulate în cadrul 
sistemului Dublin. Această cerință trebuie respectată.

În cadrul interviului personal „Dublin”, responsabilul de caz culege informații precise și fiabile despre itinerarele 
solicitantului, cererile de protecție internațională depuse în orice alt stat membru și situația personală/familială. 
Modul în care responsabilul de caz gestionează comunicarea interpersonală în cadrul interviului poate influența 
semnificativ atât calitatea, cât și cantitatea informațiilor obținute. Responsabilul de caz are responsabilitatea de 
a crea o atmosferă de siguranță și încredere. Adoptarea unei atitudini profesioniste este esențială, iar un plus de 
empatie poate ajuta în acest sens. Crearea unei atmosfere de comunicare favorabile, în care toate persoanele 
implicate se simt în siguranță și interacționează într-o manieră pozitivă, ajută solicitantul să reducă sentimentele 
de stres, anxietate sau neîncredere și îl încurajează să ofere informații. Reflectarea subtilă a limbajului corporal, 
a posturii și a ritmului (tempoului) vorbirii solicitantului poate contribui la crearea unei atmosfere de încredere.

Puneți accentul pe solicitant Interviul trebuie considerat un dialog în care solicitantul trebuie să fie cel 
care vorbește cel mai mult. Comunicarea verbală și nonverbală a responsabilului de caz trebuie să îi arate 
clar solicitantului că el se află în centrul atenției. De asemenea, responsabilul de caz trebuie să își adapteze 
modul de comunicare în funcție de nevoile solicitantului. În practică, aceasta înseamnă utilizarea unui limbaj 
adecvat, furnizarea de informații într-un mod pe care solicitantul să îl poată înțelege, observarea semnelor din 
comunicarea nonverbală și luarea în considerare a tuturor aspectelor interculturale.
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Conduceți dialogul Responsabilul de caz răspunde de obținerea informațiilor esențiale în timpul interviului și 
acordă asistență solicitantului în prezentarea tuturor elementelor relevante pentru procedura de determinare 
a responsabilității. Responsabilul de caz poate să urmărească un plan de interviu (pe baza unei structuri logice, 
cronologice sau tematice), dar este important și să rămână flexibil.

Supervizați interpretul Interpretul joacă un rol important în derularea interviului. Abilitățile lingvistice ale 
interpretului și gestionarea situațiilor sensibile sunt două elemente esențiale. Interpretul traduce direct ceea ce 
se discută. Totuși, este important ca responsabilul de caz să i se adreseze solicitantului în mod direct (la persoana 
întâi), nu prin intermediul interpretului folosind o exprimare la persoana a treia cu privire la solicitant. Interpretul 
nu trebuie să își exprime părerea sau să ofere sfaturi responsabilului de caz sau solicitantului. Interpretul nu 
trebuie să aibă nicio legătură cu solicitantul.

Responsabilul de caz trebuie să confirme că interpretul ales are aptitudinile și cunoștințele necesare și este 
capabil să ofere o traducere exactă și imparțială a relatării solicitantului, în conformitate cu procedurile naționale. 
Responsabilul de caz trebuie să se asigure că interpretul acționează în mod neutru și imparțial. Dacă responsabilul 
de caz are vreo îngrijorare cu privire la capacitatea interpretului, acest lucru trebuie abordat în conformitate cu 
procedurile naționale.

Încurajați solicitantul printr-o ascultare activă Responsabilul de caz trebuie să îl asculte pe solicitant și să 
îi direcționeze atenția în mod verbal și non-verbal pentru a îmbunătăți abilitățile de comunicare și a ajuta la 
evitarea neînțelegerilor. Întrucât acesta nu este interviul menit să examineze calificarea solicitantului pentru 
protecție internațională, ci urmărește aplicarea Regulamentului Dublin III, responsabilul de caz trebuie să rămână 
concentrat pe subiectele relevante. Responsabilul de caz trebuie să demonstreze că îl ascultă în mod activ pe 
solicitant pe parcursul interviului; încercați să jucați un rol mai activ dacă solicitantul are dificultăți în a vorbi 
liber; introduceți un subiect de fiecare dată când apare unul nou; acordați solicitantului suficient timp pentru a se 
concentra și a reflecta. Dacă solicitantul se îndepărtează de la subiect, responsabilul de caz trebuie să încerce să-l 
readucă la subiectul discuției cu delicatețe.

Tehnici de intervievare și tipuri de întrebări

Responsabilul de caz trebuie să utilizeze toate tehnicile de intervievare indicative atunci când efectuează un 
interviu „Dublin” și să le adapteze la obiectivul specific. Principala diferență între un interviu personal conform 
articolului 14 din DPA și un interviu personal „Dublin” este faptul că acesta din urmă – având în vedere scopul 
său mai limitat – nu beneficiază neapărat de faza discursului liber. În schimb, toate subiectele discutate în timpul 
interviului trebuie prezentate solicitantului într-un mod clar.

Tehnicile de intervievare trebuie aplicate după cum urmează:

Formulați întrebări scurte, simple și ușor de înțeles

Nivelul limbajului utilizat și modul în care responsabilul de caz pune întrebările pot duce la neînțelegeri majore 
și la concluzii greșite. Întrebările adresate în timpul interviului trebuie să fie cât mai simple. Trebuie evitată 
formularea mai multor întrebări în același.

Folosiți întrebări deschise

Este important ca solicitantul să ofere cât mai multe informații despre un eveniment sau o situație anume, după 
cunoștința sa, dacă sunt relevante pentru determinarea responsabilității.

Folosiți întrebările închise în mod adecvat

Responsabilul de caz trebuie să se bazeze în principal pe întrebări deschise, iar pentru a primi informații specifice 
trebuie utilizate întrebări închise. Întrucât interviul „Dublin” se realizează pentru a obține informații specifice, 
utilizarea întrebărilor închise este, de asemenea, foarte importantă. Cu toate acestea, responsabilul de caz 
trebuie să fie totuși prudent să nu dea impresia solicitantului că trebuie să răspundă doar la o serie de întrebări 
închise, care seamănă cu un tip specific de interogatoriu al poliției. Întrebările deschise vor ajuta solicitantul să 
înțeleagă că interviul îi dă posibilitatea să-și exprime propriile opinii.



26 – Ghid practic al EASO privind punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III 

Folosiți întrebări de clarificare și de reflecție

Aceste întrebări sunt importante atunci când responsabilul de caz trebuie să obțină din partea solicitantului 
o descriere verificabilă a evenimentului.

Puneți întrebări într-un mod corect și echitabil

Întrebările trebuie adresate în mod echitabil și fără subînțelesuri.

Puneți întrebări adecvate capacității și nivelului de studii al solicitantului

Întotdeauna responsabilul de caz trebuie să verifice mai întâi nivelul de studii sau capacitatea solicitantului de 
a înțelege anumite noțiuni, pentru a preveni apariția unei breșe de comunicare din cauza unui limbaj care este fie 
prea simplu, fie prea dificil și prea complex.

Oferiți oportunitatea de a clarifica neconcordanțele și contradicțiile

Responsabilul de caz trebuie să ofere solicitantului posibilitatea de a clarifica posibilele discrepanțe, contradicții și 
neconcordanțe.

Deschiderea interviului

Întâmpinarea/prezentarea

Este esențial ca responsabilul de caz să îl întâmpine pe solicitant în mod profesionist, să-i prezinte toate 
persoanele care participă la interviu și să explice rolul acestora. În plus, explicând rolul fiecărei persoane prezente 
și al fiecărei etape și acțiuni din cadrul procesului, responsabilul de caz poate reduce tensiunea și anxietatea.

Verificarea dacă interpretul și solicitantul se înțeleg

Responsabilul de caz trebuie să îl întrebe pe solicitant dacă se înțelege cu interpretul și invers.

Informarea solicitantului cu privire la scopul și conținutul interviului, precum și la 
procedura Dublin

Este important ca solicitantul să înțeleagă procedura Dublin, precum și etapele următoare. Prin urmare, este 
important să i se ofere informații. Responsabilul de caz trebuie să explice informațiile relevante, luând în 
considerare nivelul de înțelegere al solicitantului. Este esențial să oferiți informațiile relevante la deschiderea 
interviului. Furnizarea la timp a informațiilor relevante oferă solicitantului o imagine de ansamblu asupra 
procedurii.

Este deosebit de important să informați solicitantul cu privire la:
• durata interviului și rezultatele posibile;
• confidențialitate;
• scopul interviului:

a. furnizarea de informații privind Regulamentul Dublin III;
b. determinarea responsabilității.

• rezumatul scris;
• etapele ulterioare ale procedurii;
• orice alte clarificări pe care solicitantul le solicită referitor la procedura Dublin. În acest context, este 

important ca statele membre să abordeze informațiile inexacte sau înșelătoare care circulă între 
comunitățile de refugiați, inclusiv prin utilizarea mediatorilor culturali.

Este important ca responsabilul de caz să se asigure că solicitantul a înțeles informațiile furnizate și să ofere 
informații suplimentare dacă este necesar.
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Obligația de a coopera

Solicitantul este obligat să coopereze cu autoritățile pentru ca acestea să îi stabilească identitatea, vârsta, 
trecutul, inclusiv a rudelor relevante, identitatea, cetățenia (cetățeniile), țara (țările), precum și localitatea 
(localitățile) în care a avut reședința anterioară, cererile anterioare de azil, itinerarul, documentele de identitate 
și de călătorie, precum și motivele care justifică cererea de protecție internațională (articolul 13 din DPA sau altă 
legislație națională relevantă). Solicitantul va trebui să fie informat în continuare cu privire la alte obligații care 
pot fi impuse în măsura în care astfel de obligații sunt necesare pentru procesarea cererii în conformitate cu 
legislația națională (de exemplu, obligația de raportare, predarea documentelor etc.).

Responsabilul de caz trebuie să explice de ce este utilă furnizarea tuturor informațiilor relevante și exacte pentru 
luarea unei decizii corecte. De asemenea, este important de semnalat că pot exista consecințe negative numai în 
cazul în care solicitantul furnizează informații false cu bună știință.

Responsabilul de caz trebuie să îi aducă la cunoștință solicitantului și faptul că, atunci când nu cunoaște răspunsul 
la o întrebare, trebuie să spună acest lucru, fără să încerce să dea un răspuns bazat pe presupuneri.

Conținutul interviului

Pentru a realiza un interviu personal „Dublin” eficient, responsabilul de caz trebuie să abordeze toate aspectele 
relevante pentru punerea în aplicare a criteriilor Regulamentului Dublin III. Tehnicile de interviu nu pot fi luate în 
considerare izolat, fără înțelegerea conținutului care trebuie discutat în cadrul interviului. Scopul acestei secțiuni 
a Ghidul practic al EASO privind punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III: este de a permite responsabilului 
de caz să strângă informații corecte și fiabile despre posibila punere în aplicare a Regulamentului Dublin III în 
cazul individual al solicitantului.

Trebuie abordate două categorii principale de subiecte:
• În primul rând, toate subiectele care țin de situația personală a solicitantului și de legăturile de rudenie.
• În al doilea rând, toate subiectele care au legătură cu itinerarul solicitantului.

Întrucât declarațiile solicitanților sunt, în multe cazuri, singura sau principala dovadă, un tablou mai detaliat 
despre cum trebuie abordate aceste două subiecte în timpul interviului poate fi găsită în partea relevantă 
a capitolului Evaluarea probelor de mai jos. Aceste tablouri de ansamblu prezintă aspectele care ar putea fi 
abordate în timpul interviului, în funcție de circumstanțele particulare ale cererii, pentru a culege informațiile 
necesare pentru determinarea responsabilității.

• Aspecte care trebuie abordate în timpul interviului cu privire la unitatea familiei (accesați Domenii de 
abordat în timpul interviului: legăturile de familie)

• Aspecte care trebuie abordate în timpul interviului cu privire la reședință, viză, intrare și ședere ilegală, 
cereri de azil anterioare și încetarea responsabilităților (consultați Domenii de abordat în timpul 
interviului: intrarea, șederea și cereri anterioare)

Încheierea interviului

Faza de închidere se referă în principal la asigurarea faptului că toate informațiile relevante pentru caz au fost 
examinate în mod corespunzător și că solicitantul a primit toate informațiile necesare în etapele următoare, 
înainte de a încheia interviul.

Asigurați-vă că au fost abordate elementele relevante în cursul interviului

Responsabilul de caz trebuie să se asigure că solicitantului i s-a oferit o oportunitate adecvată de a prezenta toate 
elementele relevante.



28 – Ghid practic al EASO privind punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III 

Întrebați solicitantul dacă există informații suplimentare pe care ar dori să le adauge

Faptul că solicitantul este întrebat dacă are ceva de adăugat îi dă acestuia sentimentul că responsabilul de caz 
îl tratează corect și îl ascultă. Chiar dacă responsabilul de caz este de părere că au fost culese toate informațiile 
relevante, trebuie să rămână deschis și flexibil la orice elemente suplimentare.

Informați asupra posibilității de a furniza documente justificative suplimentare

Responsabilul de caz trebuie să informeze solicitantul despre oportunitatea de a prezenta toate informațiile 
suplimentare relevante pentru a determina corect statul membru responsabil înainte de luarea unei decizii 
de a-l transfera în statul membru responsabil. Termenele de depunere a documentelor sau dovezilor trebuie 
comunicate solicitantului.

Informați solicitantul cu privire la etapele următoare ale procesului

În cele mai multe cazuri, nu va fi posibilă avansarea unei date exacte pentru emiterea unei decizii, însă 
responsabilul de caz trebuie să furnizeze cel puțin un interval de timp estimativ în care se va întâmpla acest lucru. 
Solicitantul trebuie să fie informat asupra modului în care va primi informațiile referitoare la rezultatul procesului.

Informați solicitantul asupra termenelor prevăzute în Regulamentul Dublin III

Faptul de a nu ști când i se va elibera decizia îi poate induce stres solicitantului. Pentru a evita o astfel de situație, 
poate fi util să se explice în general termenele menționate în regulament. În funcție de caz, acest lucru ar putea 
include: data cea mai îndepărtată la care o cerere de reprimire/preluare trebuie adresată celuilalt stat membru și 
intervalul de timp în care statul membru solicitat trebuie să răspundă solicitării, precum și limita de timp pentru 
efectuarea transferului. În orice caz, solicitantul trebuie informat cu privire la termenul de depunere a unei căi de 
atac împotriva deciziei de transfer, odată ce aceasta îi este comunicată.

Informați solicitantul cu privire la rezumatul scris și la modul de accesare a acestuia

În conformitate cu articolul 5 alineatul (6) din Regulamentul Dublin III, statul membru care realizează interviul 
individual elaborează un rezumat scris al acestuia care conține cel puțin principalele informații furnizate de 
solicitant în cadrul interviului. Sintetizarea informațiilor de bază furnizate de solicitant este o modalitate eficientă 
de a verifica dacă responsabilul de caz a parcurs, în raportul scris sau în formularul standard, toate subiectele 
necesare pentru efectuarea evaluării. Dacă solicitantul are nelămuriri legate de cele discutate, i se va da 
posibilitatea de a face observații, de a corecta sau de a oferi clarificări.

În funcție de sistemul național, responsabilul de caz poate fi, de asemenea, persoana potrivită pentru a se asigura 
că solicitantul și/sau consilierul juridic sau un alt tip de consilier care îl reprezintă pe solicitant au acces la rezumat 
în timp util, în conformitate cu articolul 5 alineatul (6).

Considerații specifice privind persoanele cu nevoi speciale

Înainte de a determina responsabilitatea pe baza ierarhizării criteriilor descrisă în capitolul III, precum și în alte 
dispoziții din Regulamentul Dublin III (inclusiv considerații umanitare, încetarea responsabilității și transferul 
responsabilității din cauza termenelor expirate), responsabilul de caz trebuie să verifice dacă se aplică anumite 
considerente care influențează determinarea responsabilității.

Nevoile procedurale speciale, în conformitate cu articolul 24 din DPA, pot influența structura interviului personal. 
Pentru copii, Regulamentul Dublin III oferă garanții specifice la articolul 6. Pentru copiii neînsoțiți, articolul 8 din 
Regulamentul Dublin III prevede un criteriu specific care stabilește regulile pentru determinarea responsabilității 
în aceste cazuri.

Importanța identificării nevoilor speciale

Un solicitant vulnerabil este un solicitant a cărui capacitate de a-și înțelege și de a-și prezenta situația în mod 
eficace sau de a participa pe deplin la procedură este limitată din cauza circumstanțelor individuale. Experiențele 
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trăite de solicitant fie în țara de origine, fie în timpul călătoriei sau în țara de azil pot avea o influență puternică 
asupra vulnerabilității. De exemplu, bariera lingvistică sau sentimentul de excluziune socială cu care se confruntă 
îl pot pune într-o situație de vulnerabilitate sporită.

În conformitate cu articolul 22 din DCP, statele membre evaluează dacă solicitantul este o persoană cu nevoi 
speciale de primire. Această obligație este valabilă și pentru persoanele care fac obiectul procedurii Dublin. 
Conform articolului 24 din DPA, statele membre se asigură că, în situația în care au fost identificați solicitanți care 
au nevoie de garanții procedurale speciale, acestora li se furnizează sprijin adecvat pentru a li se permite să își 
exercite drepturile și să respecte obligațiile prevăzute pe toată durata procedurii de azil.

Trebuie remarcat faptul că identificarea unui solicitant vulnerabil este relevantă nu numai din perspectiva 
inițierii unor mecanisme de trimitere corespunzătoare sau a efectuării interviului într-un mod adecvat, dar 
vulnerabilitatea poate avea și un impact direct asupra procesului de determinare a responsabilității în contextul 
articolelor 16 și 17 Regulamentul Dublin III, precum și o legătură cu o posibilă încălcare a articolului 4 din cartă. 
Acest lucru este discutat în continuare în secțiunea Evaluarea probelor.

Identificarea vulnerabilităților este, de asemenea, relevantă în scopul realizării unui schimb de informații medicale 
în timpul transferului efectuat în cadrul sistemului Dublin, așa cum este descris la articolul 32 din Regulamentul 
Dublin III.

Jurisprudență: situația medicală și realizarea transferului în cadrul sistemului Dublin

CJUE a hotărât că, deși nu există motive serioase pentru a considera că există deficiențe sistemice în cadrul 
procedurii de azil și în ceea ce privește condițiile de primire a solicitanților de azil, un transfer în sine ar 
putea implica un risc real de tratament inuman sau degradant în sensul articolului 4 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. Acest lucru s-ar putea întâmpla îndeosebi în situațiile în care transferul unui 
solicitant de azil, cu o stare fizică sau psihică deosebit de gravă, ar avea ca rezultat un risc real și dovedit pentru 
sănătatea solicitantului, care se deteriorează în mod semnificativ și permanent.

Autoritățile unui stat membru trebuie să țină seama de factori obiectivi, precum certificate medicale, care 
sunt în măsură să demonstreze gravitatea deosebită a bolii unei persoane și consecințele semnificative și 
iremediabile pe care un transfer le poate implica pentru acea persoană. Rămâne apoi în sarcina autorităților 
respective să elimine orice îndoială serioasă cu privire la impactul transferului asupra stării de sănătate 
a persoanei în cauză, asigurându-se că solicitantul de azil este însoțit în timpul transferului efectiv de 
personalul medical corespunzător care dispune de echipamentul, resursele și medicamentele necesare, pentru 
a preveni agravarea sănătății sale sau orice act de violență față de el sau terțe persoane. De asemenea, statele 
membre trebuie să se asigure că solicitantul de azil primește îngrijiri la sosirea în statul membru responsabil.

Dacă este necesar, un stat membru trebuie să suspende executarea unui transfer atât timp cât starea de 
sănătate a solicitantului nu îl face capabil de un asemenea transfer. De asemenea, statul membru solicitant 
poate alege să examineze cererea de protecție internațională utilizând „clauza discreționară”, în conformitate 
cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul Dublin III. În cazul în care starea de sănătate a solicitantului de 
azil nu permite statului membru solicitant să transfere solicitantul într-o perioadă de șase luni, statul membru 
responsabil este exonerat de obligația de a prelua sau reprimi persoana în cauză, iar responsabilitatea se 
transferă statului membru solicitant, în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul Dublin III.

(Hotărârea CJUE din 16 februarie 2017, C. K. și alții/Republika Slovenija, C-578/16 PPU)

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&jur=C%2CT%2CF&num=C-578/16&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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Cele mai frecvente categorii de persoane vulnerabile sunt:

Copii însoțiți și neînsoțiți

Femei însărcinate

Persoane cu handicap

Părinți singuri cu copii

Persoane care au fost supuse 
torturii, violului sau altor 
forme grave de violență 

psihologică, fizică sau sexuală

Persoane în vârstă

Victime ale traficului de persoane

Pentru identificarea persoanelor cu nevoi speciale, consultați instrumentul IPSN al EASO. Obiectivul principal 
al instrumentului IPSN constă în facilitarea identificării prompte a persoanelor cu nevoi procedurale și/sau 
de primire speciale. Acesta poate fi utilizat în orice etapă a procedurii de azil și în orice fază a procesului 
de primire. Este un instrument de sprijin practic destinat funcționarilor implicați în procedurile de azil și de 
primire, iar utilizarea sa nu presupune cunoștințe de specialitate în medicină, psihologie sau alte discipline din 
afara procedurii de azil. Instrumentul ajută ofițerii de caz să pună la dispoziție garanțiile procedurale necesare.

Considerații specifice: interesului superior al copilului

Regulamentul Dublin III Regulamentul de punere în aplicare

Considerentul 13, articolele 6, 8 Articolul 12

Intervievarea copiilor

Intervievarea copiilor necesită un set și tehnici și competențe specifice. Această situație specifică este explicată 
mai detaliat în Ghidul practic al EASO privind interesul superior al copilului în procedurile de azil, publicat în 2019.

Modulul de pregătire al EASO privind intervievarea copiilor

Pentru intervievarea copiilor sunt necesare deprinderi și cunoștințe specifice, deoarece percepția mediului de 
către un copil, memoria sa și simțul timpului sunt considerabil diferite față de cele ale unui adult. Prin urmare, 
este esențial ca responsabilii de caz să fie pe deplin conștienți de aceste diferențe atunci când desfășoară un 
interviu individual cu un copil. EASO a elaborat un modul de pregătire privind intervievarea copiilor. Obiectivul 
acestui modul îl constituie punerea la dispoziția participanților a unor cunoștințe și deprinderi privind etapele 
de dezvoltare ale copilului, a unor tehnici specifice privind intervievarea copiilor și a unor cunoștințe și 
deprinderi privind modul de evaluare a informațiilor oferite de un copil.

https://ipsn.easo.europa.eu/ro
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Garanții procedurale – interesul superior al copilului

În tot Regulamentul Dublin III se evidențiază faptul că interesul superior al copilului este un considerent 
primordial în toate procedurile care vizează minori atunci când se aplică regulamentul. Articolul 6 alineatul (1) 
din Regulamentul Dublin III subliniază în mod expres acest lucru. Aplicarea principiului interesului superior al 
copilului, prevăzut la articolul 6 din Regulamentul Dublin III, include și dreptul minorului la informare și dreptul de 
a fi audiat. Articolul 6 alineatul (3) Regulamentul Dublin III, precum și articolul 12 din Regulamentul de punere în 
aplicare stabilesc factorii care trebuie luați în considerare „în special”:

(a) posibilitățile de reîntregire a familiei;
(b) bunăstarea și dezvoltarea socială a minorului;
(c) considerente privind siguranța și securitatea, în special când există riscul ca respectivul minor să fie 

victimă a traficului de ființe umane;
(d) opinia minorului, în conformitate cu vârsta și maturitatea acestuia.

Acești factori pot fi decisivi pentru determinarea responsabilității, mai ales având în vedere o eventuală încălcare 
a articolului 4 din cartă sau a articolului 3 din CEaDO privind interzicerea torturii sau a tratamentului inuman sau 
degradant. În hotărârea CEDO din 4 noiembrie 2014, Tarakhel/Elveția (2) referitor la o familie afgană cu patru 
copii minori, CEDO a statuat că un transfer din Elveția în Italia nu ar fi legal în temeiul articolului 3 din CEaDO, 
dacă solicitanții ar urma să fie „returnați în Italia fără ca autoritățile elvețiene să fi obținut mai întâi garanții 
individuale de la autoritățile italiene că solicitanții vor fi preluați într-o manieră adaptată vârstei copiilor și că 
familia va fi menținută împreună”. În lumina cauzei Tarakhel, este clar că interesul superior al copilului trebuie 
luat în considerare atât pentru copiii însoțiți, cât și pentru copiii neînsoțiți. Acest lucru este reflectat în mod clar la 
articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul Dublin III.

Mai mult, articolul 6 din Regulamentul Dublin III prevede mai multe garanții și acțiuni suplimentare care trebuie 
realizate pentru minorii neînsoțiți. Aceste garanții sunt prevăzute la articolul 6 alineatele (2) și (4) care prevăd că:

• Statele membre se asigură că un reprezentant reprezintă și/sau acordă asistență unui minor neînsoțit 
pe parcursul tuturor procedurilor prevăzute de Regulamentul Dublin III. Reprezentantul trebuie să 
aibă calificările și expertiza necesare pentru a garanta luarea în considerare, în mod corespunzător, 
a interesului superior al minorului este luat în considerare în mod corespunzător.

• Reprezentantul „are acces la conținutul documentelor relevante din dosarul solicitantului, inclusiv la 
broșura specială destinată minorilor neînsoțiți”.

• Statul membru în care este depusă cererea, „întreprinde, cât mai curând posibil, acțiunile 
corespunzătoare pentru a identifica membrii de familie, frații, surorile sau rudele minorului neînsoțit 
aflați pe teritoriul statelor membre, protejând, în același timp, interesul superior al copilului”.

• Este necesar ca tot personalul autorităților competente care tratează cereri privind minorii neînsoțiți să 
fi primit și să continue să primească o instruire adecvată cu privire la nevoile specifice ale minorilor.

Cerința unei cooperări strânse între statele membre pentru evaluarea interesului superior înseamnă că atât statul 
membru solicitant, cât și cel solicitat trebuie să coopereze pentru a evalua în mod eficient interesul superior al 
copilului, reunind cunoștințele de care dispun și, atunci când este necesar, să facă schimb de informații relevante 
cu privire la evaluarea interesului superior al copilului.

Articolul 12 din Regulamentul de punere în aplicare prevede la alineatul (3) că reprezentantul se implică în 
identificarea membrilor familiei în cea mai mare măsură posibilă. Alineatul (4) menționează schimbul de 
informații între statele membre pentru determinarea statului membru responsabil de examinarea cererii unui 
minor neînsoțit. Concret, atunci când statul membru deține informații care permit începerea identificării și/sau 
a localizării unui membru al familiei, a fratelui/surorii sau a rudei, statul membru respectiv consultă celelalte state 
membre, după caz, și face schimb de informații, în scopul:

• de a identifica membrii de familie, frații/surorile sau rudele minorului neînsoțit prezente pe teritoriul 
statelor membre;

• de a stabili existența legăturilor de rudenie dovedite;
• de a evalua capacitatea unei rude de a avea grijă de minorul neînsoțit, inclusiv în cazul în care membrii 

de familie, frații/surorile sau rudele minorului neînsoțit locuiesc în mai multe state membre.

(2) Hotărârea CEDO din 4 noiembrie 2014, Tarakhel/Elveția, nr. 29217/12.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148070
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Practicile și procedurile naționale ale statelor membre în ceea ce privește evaluarea interesului superior 
al copilului pot varia semnificativ, iar scopul acestui ghid practic nu este de a aborda în profunzime toate 
aspectele evaluării interesului superior. Cu toate acestea, se poate evidenția că:

• Evaluarea interesului superior trebuie realizată individual în fiecare caz, ținând cont de circumstanțele 
specifice ale copilului în cauză. Circumstanțele specifice includ factori precum mediul și experiențele 
culturale ale copilului, vârsta și maturitatea, genul, identitatea de gen, nivelul de educație și orice 
eventuală vulnerabilitate, inclusiv problemele de sănătate fizică și psihică și traumele.

• Evaluarea interesului superior reprezintă o evaluare generală a tuturor elementelor relevante ale 
interesului superior al copilului.

• În practică, la evaluarea interesului superior al copilului în contextul aplicării Regulamentului Dublin III, 
este deosebit de importantă culegerea de informații despre circumstanțele specifice ale copilului, 
luarea în calcul a posibilităților de reîntregire a familiei (familia sau rudele din zona statelor membre), 
lăsarea copilului să-și prezinte propriile opinii autorităților, precum și asigurarea siguranței și protecției 
copilului împotriva tuturor formelor de violență și asigurarea sănătății și îngrijirilor sale de bază. 
Îndrumări privind evaluarea vârstei pot fi găsite în Ghidul practic al EASO privind evaluarea vârstei.

• În plus, este important ca statele membre să caute și să țină seama, în cea mai mare măsură posibilă, 
de opiniile reprezentantului copilului, în paralel cu implicarea reprezentantului în procesul de 
determinare a responsabilității. De asemenea, poate fi solicitată și luată în considerare opinia altor 
actori naționali relevanți în îngrijirea copilului sau în protecția copilului, atunci când este cazul.

Ghidul practic al EASO privind interesul superior al copilului în procedurile de azil contribuie la identificarea și 
evidențierea principalelor etape și repere necesare pentru punerea în aplicare a principiului interesului superior 
al copilului. Demersul este menit să sprijine statele membre în aplicarea principiului interesului superior și în 
consolidarea garanțiilor oferite copiilor în cadrul procedurilor de azil.

Determinarea statului membru responsabil în cazul copiilor neînsoțiți: 
articolul 8 din Regulamentul Dublin III

Articolul 8 stabilește trei principii de bază pentru determinarea responsabilității pentru copiii neînsoțiți.
• Principiul interesului superior al copilului ca element primordial este evidențiat în conținutul tuturor 

alineatelor articolului. Aplicarea unuia dintre aceste alineate de articole se exercită în condițiile în care 
acesta este în interesul superior al copilului.

• Principiul alăturării unui copil minor familiei, fratelui/surorii sau rudei sale prezentă legal în zona 
statelor membre este evidențiat ca fiind un criteriu principal pentru determinarea responsabilității.

• Principiul potrivit căruia în situațiile în care copilul minor nu are familie sau rude prezente în statele 
membre, este de o importanță primordială să se garanteze că acesta are acces rapid la o procedură 
de acordare a protecției internaționale și, de regulă, să nu fie transferat copilul. Prin urmare, atunci 
când nu există o familie sau rude în statele membre, statul membru responsabil este în mod normal cel 
în care este prezent copilul și în care acesta a solicitat protecție internațională. Acest lucru rezultă din 
hotărârea CJUE din 6 iunie 2013 în cauza MA și alții/Secretary of State for the Home Department (3) care, 
cu condiția să fie în interesul superior al minorului, statuează că:

... în cazul în care un minor neînsoțit care nu are niciun membru al familiei sale legal prezent pe teritoriul 
unui stat membru a depus cereri de azil în mai multe state membre, statul membru în care respectivul 
minor este prezent după ce a depus o cerere de azil acolo trebuie să fie desemnat „statul membru 
responsabil”.

În consecință, interesul superior al copilului încă trebuie evaluat. Această evaluare este o condiție prevăzută la 
articolul 8 alineatul (4): dacă nu este în interesul minorului să rămână în statul membru în care se află, statul 
membru în care este în interesul minorului să revină ar trebui să fie statul membru responsabil.

(3) Hotărârea CJUE din 6 iunie 2013, MA și alții/Secretary of State for the Home Department, C-648/11.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-on-age-assesment-v3-2018.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical-Guide-Best-Interests-Child-EN.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138088&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15582080
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4. Evaluarea probelor [înapoi la lista de verificare]

Regulamentul Dublin III Regulamentul de punere în aplicare

Articolul 20 alineatul (1), 
articolul 22 alineatele (2)-(5)

Anexa II

Introducere

Odată ce sunt compilate toate informațiile relevante, începe procesul de evaluare a probelor pentru a determina 
responsabilitatea. Interviul personal „Dublin” este o sursă importantă de informații, de aici și motivul pentru 
care este strâns legat de evaluarea probelor. Scopul exact al interviului personal „Dublin” este acela de a culege 
informații precise și fiabile despre posibila aplicare a Regulamentului Dublin III în cazul individual al solicitantului. 
Aspectele relevante care trebuie abordate în cadrul interviului se referă în principal la criteriile pentru 
determinarea statului membru responsabil (capitolul III din Regulamentul Dublin III), prevederile referitoare la 
persoanele aflate în întreținere și clauzele discreționare (capitolul IV din Regulamentul Dublin III), itinerarul, orice 
cerere anterioară, precum și încetarea responsabilității (capitolul V din Regulamentul Dublin III), astfel cum este 
prezentat mai jos. Responsabilul de caz trebuie să abordeze toate aspectele relevante pentru evaluarea criteriilor 
Regulamentului Dublin III.

Informațiile culese în timpul interviului și din bazele de date (de exemplu, documente personale, Eurodac, VIS) și 
orice informații furnizate de solicitant sau obținute din alte surse relevante (de exemplu, membri de familie, ONG-
uri etc.) trebuie să fie evaluate.

Importanța evaluării probelor

Comisia Europeană a descris importanța evaluării probelor în propunerea sa din 2001 de Regulament Dublin II, 
după cum urmează:

„Mecanismul pentru a determina care stat membru este responsabil nu va funcționa decât dacă statele membre 
stabilesc un sistem de cooperare echitabilă, în vederea colectării dovezilor necesare, a prelucrării cererilor în 
termenele convenite și a organizării transferurilor în cele mai bune condiții.” [COM(2001) 447 final, punctul 3.3].

Utilizarea probelor este esențială pentru procedura Dublin la determinarea statului membru responsabil pentru 
cererea de protecție internațională.

Un responsabil de caz poate fi solicitat să evalueze probele în orice moment al întregii proceduri, dar mai ales în 
două situații:

• înainte de a trimite o solicitare unui alt stat membru pentru preluarea sau reprimirea unui solicitant de 
protecție internațională (așa cum este prevăzut pentru cazurile de depunere a unei cereri de preluare 
[articolul 21 alineatul (3)] și o solicitare de reprimire [articolul 23 alineatul (3) și articolul 24 alineatul (5) 
Regulamentul Dublin III]; și

• înainte de a răspunde unei astfel de solicitări [de preluare (articolul 22 alineatele (2)-(5), respectiv de 
reprimire (articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul Dublin III)].

Modul în care se realizează evaluarea probelor diferă în funcție de criteriile relevante pentru procedura de 
preluare sau reprimire utilizată.

Indicații în cadrul sistemului Dublin

Procedura Dublin începe, conform articolului 20 alineatul (1) din Regulamentul Dublin III, „imediat ce cererea 
de protecție internațională este prezentată pentru prima oară într-un stat membru”. La depunerea unei cereri 
de reprimire sau preluare, statele membre trebuie să utilizeze formularele standard indicate în Regulamentul 
de punere în aplicare și trebuie să includă probe sau dovezi circumstanțiale în cerere. Cele două liste cu probe 
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și dovezi circumstanțiale sunt definite de articolul 22 alineatul (3) din Regulamentul Dublin III. Prin această 
prevedere, Comisiei i se solicită să întocmească și să reexamineze „periodic două liste în care se specifică probele 
relevante și dovezile circumstanțiale relevante”. Anexa II a Regulamentului de punere în aplicare conține aceste 
două liste, ambele indicând, conform articolului relevant, mijloacele de probă care pot fi utilizate.

Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare:

Mijloace de probă  
(anexa II lista A)

Dovezi circumstanțiale  
(anexa II lista B)

Mijloace de probă

Probe se referă la probele formale „care determină responsabilitatea în temeiul prezentului regulament, atâta 
timp cât nu sunt respinse prin proba contrară [articolul 22 alineatul (3) litera (a) punctul (i)].

 Proba indică faptul că un alt stat membru este responsabil.

Articolul 22 alineatul (4) prevede în acest sens: „Cerința privind probele nu ar trebui să depășească ceea ce este 
necesar pentru o bună aplicare a prezentului regulament.”

Dovezi circumstanțiale

Dovezi circumstanțiale „se referă la elemente indicative care deși refutabile, pot fi suficiente, în anumite cazuri, 
în funcție de valoarea probatorie atribuită acestora”. Valoarea lor probatorie este evaluată de la caz la caz.

 Dovezile circumstanțiale pot conduce la concluzia că un alt stat membru este responsabil.

Articolul 22 alineatul (5) conține o prevedere privind utilizarea dovezilor circumstanțiale: „În absența unor probe 
formale, statul membru solicitat își recunoaște responsabilitatea dacă dovezile circumstanțiale sunt coerente, 
verificabile și suficient de detaliate pentru a stabili responsabilitatea”.

Indicații insuficiente în cadrul sistemului Dublin

Adeseori nu există nicio dovadă pentru responsabilitatea unui stat membru dat care efectuează apoi evaluarea 
oricăror dovezi circumstanțiale existente necesare pentru determinarea efectivă a statului membru responsabil. 
În cazul în care nu există dovezi, precum datele Eurodac sau VIS referitoare la solicitant, în majoritatea cazurilor, 
solicitantul de azil este principala sursă de informații pentru determinarea statului membru responsabil.

Cereri de informații

Regulamentul Dublin III Regulamentul de punere în aplicare

Articolul 34 Anexa V

Foarte des, indicațiile în cadrul sistemului Dublin într-un caz sunt insuficiente. În cazul în care probele sau dovezile 
circumstanțiale nu sunt suficiente pentru a determina responsabilitatea sau chiar pentru a stabili dacă se aplică 
sau nu Regulamentul Dublin III, statul membru care efectuează procedura Dublin ar putea solicita unui alt stat 
membru informații suplimentare relevante pentru determinarea responsabilității, în conformitate cu articolul 34 
din Regulamentul Dublin III, utilizând formularul standard din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare. Pot 
fi trimise și cereri mai specifice, mai ales dacă informațiile solicitate privesc legături de rudenie și persoane aflate 
în întreținere. În acest scop, statele membre pot folosi formularele standard din anexele VII și VIII la Regulamentul 
de punere în aplicare. Informațiile furnizate de statul membru respondent reprezintă dovezi și, prin urmare, 
constituie valoare probatorie.
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Efectuarea evaluării probelor

Principiile evaluării probelor în cadrul procedurii Dublin

Procedura Dublin este un proces obiectiv de determinare a statului membru responsabil. Evaluarea probelor în 
cadrul procedurii Dublin este foarte diferită de evaluarea probelor în cadrul procedurii de azil de fond. Cu toate 
acestea, standardul de probă cerut nu se modifică neapărat.

De asemenea, dacă se evaluează o posibilă încălcare a articolului 4 din cartă, standardele pentru evaluarea 
probelor se aseamănă mai mult cu examinarea unui obstacol în calea eliminării într-o procedură de azil de fond.

Procesul de determinare a responsabilității este o procedură comună între cele două state membre implicate. 
Cooperarea dintre statele membre este importantă în realizarea evaluării probelor pentru a determina rapid 
statul membru responsabil, respectând termenele prevăzute în regulament.

Folosirea probelor pentru evaluarea responsabilității

Odată ce au fost colectate informațiile relevante în etapa de înregistrare, în interviul personal cu solicitantul și/
sau prin schimbul de informații cu alte state membre, responsabilul de caz va efectua evaluarea probelor pentru 
a determina statul membru responsabil de examinarea cererii de protecție internațională. Evaluarea probelor se 
efectuează de la caz la caz de către responsabilul de caz, care trebuie să țină seama de natura și greutatea fiecărui 
element de probă și/sau de dovadă circumstanțială.

Așa cum s-a descris anterior, la trimiterea unei cereri de preluare sau de reprimire, statul membru solicitant 
trebuie să furnizeze probele și/sau dovezile circumstanțiale. Acesta trebuie să țină seama de dovezile prezentate 
de solicitant.

Statul membru solicitant este obligat să furnizeze o copie a tuturor probelor și dovezilor circumstanțiale 
disponibile, care să ateste că statul membru solicitat este statul responsabil. Conținutul cererii permite statului 
membru solicitat să evalueze responsabilitatea acestuia. În cazul unei cereri de preluare, această cerință este 
prevăzută la articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul Dublin III și la articolul 1 din Regulamentul de punere 
în aplicare. În cazul unei cereri de reprimire, cerința este prevăzută la articolul 23 alineatul (3) și la articolul 24 
alineatul (3), precum și la articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare.

În cazul în care responsabilitatea statului membru solicitat a încetat în conformitate cu articolul 19 alineatele (2) și 
(3) sau cu articolul 20 alineatul (5), trebuie să se stabilească faptul că acesta nu mai este responsabil.

Întrucât unul dintre obiectivele principale ale Regulamentului Dublin III este de a garanta accesul efectiv la 
o procedură de cerere de azil, statele membre trebuie să depună eforturi pentru a determina rapid un stat 
membru responsabil, pe baza probelor disponibile.

Bune practici de cooperare între statele membre

Prezența ofițerilor de legătură în alte state membre este considerată o bună practică. Ofițerii de legătură pot 
ajuta la îmbunătățirea înțelegerii comune și la accelerarea procedurilor, în special pentru cazuri specifice care 
necesită o atenție specială, cum ar fi cele care vizează copiii, sau în anumite perioade de presiune la care este 
supus un stat membru.

Observații generale privind evaluarea documentelor

Documentele constituie o parte importantă a probelor. În unele cazuri, solicitantul are documentele asupra lui. 
Procesul de evaluare a relevanței documentelor pentru evaluarea responsabilității necesită încredere reciprocă și 
cooperare între statele membre.

La efectuarea evaluării, responsabilul de caz poate analiza:
 ► Natura documentului (documentelor)
• Se referă la forma unui document: original sau copie sau un extras.



36 – Ghid practic al EASO privind punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III 

 ► Autenticitatea documentului (documentelor)
• Pentru a determina responsabilitatea unui stat membru, este esențial să se evalueze dacă 

un document este autentic sau contrafăcut. Un raport de autenticitate a documentelor nu 
este o condiție necesară prevăzută în Regulamentul de punere în aplicare. Pentru numeroase 
documente, aceste verificări pot fi imposibile (de exemplu, certificatul de naștere, certificatele de 
căsătorie).

 ► Valabilitatea documentului (documentelor)
• Sunt relevante și documentele expirate pentru determinarea unui stat membru responsabil (de 

exemplu, documentul de ședere timp de până la doi ani de la expirarea sa la data depunerii cererii, 
viza până la șase luni după expirarea sa).

 ► Originea
• Autoritatea care emite un document.

 ► Persoana în cauză
• Dacă documentul aparține solicitantului.
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Criterii legate de unitatea familiei [înapoi la lista de verificare]

Regulamentul Dublin III Regulamentul de punere în aplicare

Articolul 2 literele (g)-(j), 
articolele 8-11, articolele 16-17

Articolele 11-12 

Definiții și considerente relevante

Conform considerentelor 14, 15, 16, 17, precum și conform capitolului III și IV din Regulamentul Dublin III, unitatea 
familială este un element primordial de care trebuie să țină cont responsabilul de caz. Mai mult, responsabilul 
de caz trebuie să fie conștient de faptul că diferitele prevederi din capitolul III trebuie să fie aplicate într-o ordine 
ierarhică.

Considerente specifice privind membrii familiei, rudele

Atunci când aplică diferitele prevederi privind unitatea familială în temeiul Regulamentului Dublin III, responsabilii 
de caz trebuie să aibă în vedere diferența dintre membrii familiei și rude și orice altă relație de rudenie. Ar putea 
fi necesar să se explice solicitantului diferențele în timpul interviului personal „Dublin”.

 ► Membru de familie
În conformitate cu articolul 2 litera (g) din Regulamentul Dublin III, membrii familiei prezenți pe teritoriul 
statelor membre „în măsura în care familia exista deja în țara de origine”, sunt următorii:
 ▪ soțul solicitantului sau partenerul său necăsătorit într-o relație stabilă;
 ▪ copiii minori biologici sau adoptați ai cuplurilor de tipul celor menționate la primul punct sau ai 

solicitantului, cu condiția ca acești copii să nu fie căsătoriți;
 ▪ mama, tatăl, sau alt adult responsabil de un minor necăsătorit.

 ► Rudă
Definită la articolul 2 litera (h) din Regulamentul Dublin III, dacă solicitantul este un copil neînsoțit, ca fiind 
sora sau fratele mamei sau tatălui solicitantului, aflați la vârstă adultă, sau bunicul sau bunica solicitantului 
care sunt prezenți pe teritoriul unui stat membru, indiferent dacă solicitantul este născut din căsătorie sau 
în afara căsătoriei sau adoptat, în conformitate cu definiția din dreptul național.

 ► Minor
Conform articolului 2 litera (i), este un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid sub vârsta de 18 ani.

 ► Minor neînsoțit
Definit la articolul 2 litera (j) din Regulamentul Dublin III, ca fiind „un minor care sosește pe teritoriul 
statului membru neînsoțit de un adult responsabil pentru el în temeiul legii sau al practicii din statul 
membru în cauză și atât timp cât acesta nu este luat în întreținere efectiv de un astfel de adult; sunt incluși 
minorii care sunt lăsați neînsoțiți după ce au intrat pe teritoriul statelor membre”.

În contextul articolului 16 și al articolului 17 alineatul (2), relațiile de familie mai extinse sunt, de asemenea, 
relevante pentru determinarea responsabilității.

• Relație de dependență
În special, articolul 16 din Regulamentul Dublin III se referă la copil (adult), frate sau soră, părinte, atunci 
când există o relație de dependență.

• Familie în sens mai larg
Articolul 17 alineatul (2) se referă la orice altă relație de familie într-un sens mai larg.

Minori neînsoțiți (articolul 8)

Articolul 8 se referă la minorii neînsoțiți și prevede că statul membru responsabil trebuie să fie acela unde 
minorul are un membru de familie sau un frate care se află în mod legal. În cazul în care minorul are o rudă, 
trebuie stabilit dacă această rudă poate avea grijă de el. Capacitatea de a avea grijă de copil trebuie stabilită 
pe baza unei examinări individuale. În cazul în care solicitantul este un minor căsătorit al cărui soț/a cărui soție 
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nu este prezent(ă) în mod legal pe teritoriul statului membru, statul membru responsabil este acela unde este 
prezent în mod legal tatăl, mama sau un alt adult responsabil de minor fie în temeiul legii, fie in temeiul practicii, 
sau sora sau fratele acestuia. Cu toate acestea, responsabilul de caz trebuie să stabilească că este în interesul 
superior al copilului să fie reunit cu membrul familiei, sora sau fratele sau ruda.

Membru de familie care beneficiază de protecție internațională (articolul 9)

Articolul 9 prevede că statul membru responsabil trebuie să fie cel în care solicitantul are un membru de familie 
căruia i s-a permis șederea în țară ca beneficiar de protecție internațională. Trebuie menționat că, în acest caz, nu 
este necesar ca familia să se fi format anterior în țara de origine. Cu toate acestea, trebuie să se fi format înainte 
ca solicitantul să fi depus prima cerere [articolul 7 alineatul (2)].

Atât solicitantul, cât și membrul familiei trebuie să își fi exprimat în scris consimțământul.

Membru de familie care solicită protecție internațională (articolul 10)

Articolul 10 prevede că statul membru responsabil trebuie să fie cel în care solicitantul are un membru de familie 
care solicită protecție internațională.

Atât solicitantul, cât și membrul familiei trebuie să își fi exprimat în scris consimțământul.

Reguli pentru cereri simultane (articolul 11)

Articolul 11 prevede reguli în cazurile în care mai mulți membri de familie „și/sau frați sau surori minori 
necăsătoriți prezintă cereri de protecție internațională în același stat membru simultan sau la date destul de 
apropiate pentru ca procedurile de determinare a statului membru responsabil să se desfășoare împreună”, iar 
aplicarea procedurii Dublin ar duce la separarea membrilor familiei. În aceste cazuri, statul membru responsabil 
trebuie să fie cel care este responsabil de preluarea celui mai mare număr de membri de familie. În caz contrar, 
statul membru responsabil este statul membru pe care criteriile îl indică ca fiind responsabil de examinarea 
cererii celui mai în vârstă dintre aceștia.

Persoane aflate în îngrijire (articolul 16)

Articolul 16 prevede că „atunci când un solicitant se află în îngrijirea copilului, fratelui, surorii sau a părintelui său 
cu reședința legală pe teritoriul unui stat membru, pe motive de graviditate, nou-născut, boală gravă, handicap 
sever sau vârstă înaintată, sau atunci când copilul, sora, fratele sau părintele solicitantului se află în îngrijirea 
solicitantului, statele membre, în mod normal, mențin împreună sau reunesc solicitantul și copilul, fratele, sora 
sau părintele în cauză, cu condiția ca”:

• în țara de origine să fi existat legături de familie;
• ca copilul, fratele, sora, părintele sau solicitantul să fie capabili să asigure asistență persoanei aflate în 

îngrijire;
• persoanele în cauză să își fi exprimat consimțământul în scris.

La trimiterea unei cereri de preluare, responsabilul de caz trebuie să stabilească următoarele aspecte:
• motivele dependenței;
• natura relației dintre persoanele aflate în întreținere;
• capacitatea persoanei de a asigura asistență persoanei aflate în îngrijire.

Clauze discreționare (articolul 17)

În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul Dublin III („clauzele discreționare”), membrii familiei pot fi, 
de asemenea, păstrați împreună sau reuniți, în cazul în care relațiile de familie nu intră sub incidența criteriilor 
familiale care duc la separarea familiei. Totuși, acest lucru este în totalitate la latitudinea statului membru în 
cauză.

În temeiul clauzelor discreționare, situația este într-o oarecare măsură mai complicată în ceea ce privește 
evaluarea probelor. Aplicarea acestora ar putea, de asemenea, face obiectul unor orientări suplimentare la nivel 
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național. Utilizarea clauzelor discreționare poate fi avută în vedere în special dacă diferite state membre sunt 
responsabile în baza criteriilor Regulamentului Dublin III.

Jurisprudență: utilizarea clauzelor discreționare

CJUE a statuat în mod repetat modul în care trebuie interpretat articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul 
Dublin III. Două cauze la CJUE ilustrează domeniul posibil în care poate apărea posibilitatea aplicării articolului 
17 din Regulamentul Dublin III.

În prima cauză citată aici, CJUE a stabilit că statele membre nu pot fi obligate să aplice articolul 17 din 
Regulamentul Dublin III, vezi Hotărârea CJUE din 16 februarie 2017, C. K. și alții/Republika Slovenija, C-578/16, 
p. 97.

În acest caz specific, s-a susținut în fața Curții Constituționale din Slovenia că transferul solicitantului (C. K.) 
din Slovenia în Croația i-ar afecta negativ starea de sănătate și, prin urmare, acest transfer nu ar trebui 
să aibă loc. Această afirmație a fost susținută de mai multe avize medicale. Potrivit Curții Constituționale 
a Sloveniei, statele membre sunt obligate să aplice clauza discreționară prevăzută la articolul 17 alineatul (1) 
din Regulamentul Dublin III în cazul în care transferul unui solicitant în alt stat membru ar duce la o încălcare 
a articolului 33 alineatul (1) din Convenția de la Geneva, a articolului 3 din CEaDO și a jurisprudenței relevante 
a Curții Europene a Drepturilor Omului.

CJUE a hotărât că interpretarea articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul Dublin III este în primul rând 
o sarcină care aparține CJUE în sine. De asemenea, aceasta a hotărât că statele membre nu pot fi obligate, cel 
puțin nu în cazul prezentat mai sus, să aplice articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul Dublin III.

În cea de-a doua cauză citată aici, Curtea a stabilit că aplicarea articolului 17 din Regulamentul Dublin III nu 
este supusă vreunei condiții deosebite și că nu trebuie să existe nicio cale de atac împotriva deciziei de a nu 
aplica articolul menționat, vezi Hotărârea CJUE din 23 Ianuarie 2019, M.A. și alții/The International Protection 
Appeals Tribunal și alții, C-661/17, p. 71 și 79.

În acest caz specific, doi solicitanți au invocat în fața Comisarului însărcinat cu soluționarea cererilor de 
acordare a statutului de refugiat din Irlanda unele probleme de sănătate întâmpinate de unul dintre ei și 
o evaluare medicală continuă a copilului lor. Totuși, Comisarul a recomandat transferul din Irlanda către 
Regatul Unit pe baza Regulamentului Dublin III, apreciind totodată că nu era necesară aplicarea articolului 
17 din Regulamentul Dublin III. Această decizie a fost contestată, invocându-se, printre altele, articolul 17 
din Regulamentul Dublin III, și afirmând că un transfer în Regatul Unit ar genera o problemă legată de 
protecția drepturilor fundamentale ale solicitanților, întrucât Regatul Unit a propus retragerea sa din Uniunea 
Europeană. Întrucât Curtea a confirmat decizia atacată, cauza a fost înaintată Înaltei Curți din Irlanda. Ulterior, 
Înalta Curte din Irlanda a întrebat CJUE dacă refuzul de a aplica articolul 17 din Regulamentul Dublin III, după 
cum a procedat Comisarul, poate fi contestat.

CJUE a statuat că articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul Dublin III nu poate fi supus niciunei condiții 
speciale, inclusiv intenția unui stat membru de a se retrage din Uniunea Europeană. De asemenea, CJUE a decis 
că articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul Dublin III nu impune prevederea unei căi de atac împotriva deciziei 
de a nu recurge la clauza discreționară de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul Dublin III și că această 
decizie poate fi atacată cu recurs împotriva deciziei de transfer.

Articolul 17 alineatul (1), clauza de suveranitate

Articolul 17 alineatul (1) („clauza de suveranitate”) prevede că statul membru în care este depusă o cerere de 
protecție internațională și care desfășoară procesul de determinare a statului membru responsabil, poate decide 
să examineze o cerere de protecție internațională în sine chiar și atunci când acesta nu este responsabil în temeiul 
regulamentului.

Acest articol poate fi declanșat în orice moment de către statul membru dacă în acest stat a fost depusă o cerere 
de protecție internațională. Statul membru în cauză trebuie să o indice în Eurodac, adăugând data la care a fost 
luată decizia de examinare a cererii.

Articolul 17 alineatul (2), clauza umanitară

În conformitate cu articolul 17 alineatul (2), statul membru în care a fost depusă cererea de protecție 
internațională sau statul membru responsabil „poate cere, în orice moment înainte de adoptarea unei prime 
decizii pe fond, unui alt stat membru să primească un solicitant pentru a reuni orice persoane aflate în relații de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0661&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0661&from=ro
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natură familială din motive umanitare bazate în special pe considerente familiale sau culturale, chiar dacă celălalt 
stat membru nu este responsabil în temeiul criteriilor prevăzute la articolele 8-11 și 16”. Persoanele implicate 
trebuie să își exprime consimțământul în scris.

Acceptarea unei cereri în temeiul articolului 17 alineatul (2) rămâne la latitudinea statului membru solicitat. Dacă 
statul membru solicitat decide să examineze cererea de protecție internațională, acesta trebuie să își dea acordul 
în scris către statul membru solicitant.

Pentru a procesa acest tip de situație, responsabilul de caz poate include, printre altele, elemente cu privire la:
• motivele reîntregirii familiei;
• documente medicale, rapoarte medicale sau evaluări psihologice;
• rapoarte ale ONG-urilor care detaliază relațiile de natură familială cu persoana din celălalt stat membru, 

inclusiv documente care confirmă aceste relații;
• natura relației (cum au fost despărțite persoanele, dacă au fost în contact, dacă au trăit împreună), 

având în vedere în special aspectele familiale sau culturale.

Atât solicitantul, cât și membrul familiei sau persoana în cauză care rămâne în celălalt stat membru trebuie să își 
exprime consimțământul în scris.

Mijloace de probă și dovezi circumstanțiale

Regulamentul Dublin III Regulamentul de punere în aplicare 

Articolele 8-10 Anexa II

Copil neînsoțit și membri de familie (articolele 8-10)

În cazul articolelor 8-10, trebuie să se stabilească următoarele elemente:
• legătura de familie;
• statutul juridic al membrului (membrilor) de familie, al fratelui/surorii (fraților/surorilor) sau al rudei 

(rudelor);
• capacitatea rudei sau a adultului responsabil pentru copil de a avea grijă de acesta;
• în cazul articolelor 9 și 10, consimțământul de a fi reunit este exprimat atât de solicitant, cât și de 

membrul de familie.

Copil (adult), frate/soră, părinte aflat în îngrijire (articolul 16)

Pentru a evalua dependența dintre solicitant și copilul adult, părinte sau frate/soră, atunci când fie solicitantul, 
fie ruda este gravidă sau a născut recent, este în vârstă, grav bolnavă sau are un handicap sever, trebuie stabilite 
următoarele elemente:

• statutul de rezident al rudei;
• legătura de familie;
• vulnerabilitatea (sarcină, copil nou-născut, vârstă înaintată, boli grave sau handicap grav);
• capacitatea persoanei în cauză de a asigura asistență persoanei aflate în îngrijire.

Având în vedere faptul că solicitantul și ruda sunt separate, solicitantul/ruda nu trebuie să fie de facto în 
relație de dependență unul de celălalt în momentul evaluării. Ceea ce trebuie evaluat este dacă persoana este 
o persoană aflată în întreținere pe motive de graviditate, nou-născut, vârstă înaintată, boală gravă sau handicap 
sever, pe de o parte, și dacă solicitantul sau ruda are capacitatea de a avea grijă de persoana dependentă, pe de 
altă parte. Faptul că solicitantul/ruda a avut deja în grijă ruda în trecut poate fi un indiciu că această capacitate 
este prezentă. Când se aplică articolul 16 trebuie să se demonstreze flexibilitate.

Cerințele probatorii pentru stabilirea legăturilor de familie trebui să fie rezonabile pentru a asigura că articolele 8, 
9, 10 și clauza de dependență (articolul 16) garantează unitatea familiei în practică. Toate informațiile și probele 
disponibile, inclusiv declarațiile solicitanților, trebuie luate atent în considerare pentru a asigura o determinare 
corectă a responsabilității.
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Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare conține următoarea listă de mijloace de probă și dovezi 
circumstanțiale în cazul articolelor 8-10 privind familia.

Mijloace de probă în cazul articolelor 8, 9, 10

Prezența unui membru de 
familie al unui solicitant 
care este minor neînsoțit 

(articolul 8)

Confirmare scrisă 
a informațiilor din partea 

celuilalt stat membru

Extrase din registre

Permise de ședere eliberate 
pentru membrul de familie

Dovada că persoanele sunt 
înrudite, dacă este disponibilă

Test ADN sau test de 
sânge (numai în lipsa 

documentelor de mai sus 
și dacă este necesar)

Ședere legală într-un stat 
membru a unui membru de 
familie care beneficiază de 

protecție internațională 
(articolul 9)

Confirmare scrisă 
a informațiilor din partea 

celuilalt stat membru

Extrase din registre

Permise de ședere eliberate 
pentru membrul de 

familie care beneficiază de 
protecție internațională

Dovada că persoanele sunt 
înrudite, dacă este disponibilă

Consimțământul 
persoanelor în cauză

Prezența unui membru de 
familie care este solicitant și 
a cărui cerere nu a făcut încă 
obiectul unei prime decizii pe 

fond 
(articolul 10)

Confirmare scrisă 
a informațiilor din partea 

celuilalt stat membru

Autorizații de ședere 
temporare eliberate pentru 

membrul de familie în 
cadrul examinării cererii

Extrase din registre

Dovada că persoanele sunt 
înrudite, dacă este disponibilă

Test ADN sau test de 
sânge (numai în lipsa 

documentelor de mai sus 
și dacă este necesar)

Consimțământul 
persoanelor în cauză

Confirmare scrisă a informațiilor din partea celuilalt stat membru

Orice confirmare scrisă cu privire la prezența membrului de familie, a fratelui/surorii sau a rudei copilului neînsoțit 
sau a membrului de familie al unui solicitant, indiferent dacă este furnizată prin formularele standard pentru 
schimbul de informații prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare, sau prin alte mijloace, sunt mijloace de 
probă care susțin cererea de preluare din motive legale relevante.

Extrase din registre

Reședința legală (în cazul articolului 9) și prezența membrului de familie (în cazul articolelor 8 și 10) pot fi 
susținute și de extrase din registre care confirmă statutul reședinței membrului de familie.

Permise de ședere/autorizații de ședere temporară eliberate pentru membrul de familie

Prezența membrului de familie poate fi susținută și de permisul de ședere sau de autorizația eliberată membrului 
de familie în cauză.
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Dovada că persoanele sunt înrudite

Orice dovadă în susținerea relației persoanelor în cauză trebuie trimisă statului membru solicitat dacă această 
dovadă este disponibilă, de exemplu, certificat de căsătorie sau de naștere, sau orice tip de document justificativ 
care atestă rudenia.

Test ADN sau test sangvin

Utilizarea testării ADN sau a testului de sânge pentru a susține existența legăturilor familiale trebuie să fie 
o măsură excepțională. Textul Regulamentului de punere în aplicare precizează clar că testele ADN sau testele de 
sânge trebuie utilizate numai atunci când nu există alte dovezi.

Consimțământul persoanelor în cauză

Pentru ca reîntregirea să aibă loc cu acordul persoanelor în cauză, solicitantul și membrul de familie trebuie să își 
dea consimțământul în scris. Acest document trebuie anexat la cerere.

Dovezi circumstanțiale în cazul articolelor 8, 9, 10

Prezența unui membru de 
familie al unui solicitant care 

este minor neînsoțit (articolul 8)

Informații verificabile 
primite de la solicitant

Rapoarte/confirmări ale 
informațiilor de către 

o organizație internațională, 
precum UNHCR

Declarații ale membrilor 
de familie în cauză

Ședere legală într-un 
stat membru a unui 

membru de familie care 
beneficiază de protecție 

internațională (articolul 9)

Informații verificabile 
primite de la solicitant

Rapoarte/confirmări ale 
informațiilor de către 

o organizație internațională, 
precum UNHCR

Prezența unui membru de 
familie care este solicitant și 
a cărui cerere nu a făcut încă 

obiectul unei prime decizii 
pe fond (articolul 10)

Informații verificabile 
primite de la solicitant

Rapoarte/confirmări ale 
informațiilor de către 

o organizație internațională, 
precum UNHCR

Informații verificabile primite de la solicitant

Informațiile furnizate de solicitant cu privire, de exemplu, la prezența unui membru de familie într-un stat 
membru constituie o dovadă circumstanțială. Cu cât informațiile sunt mai detaliate, cu atât este mai bine 
susținută cererea. Informațiile furnizate de solicitant pot constitui, de asemenea, o bază pentru a solicita 
informații de la celălalt stat membru și pentru a cere o confirmare. În unele cazuri, solicitanții nu pot fi în măsură 
să furnizeze dovezi documentare care să ateste legătura de rudenie cu membrii de familie sau cu rudele. Date 
detaliate despre celălalt membru (ceilalți membri) de familie, unde locuiesc, circumstanțele separării, detalii 
despre căsătorie etc., toate constau în informații care pot fi verificate de celălalt stat membru prin consultarea 
înregistrării sau a interviului membrului (membrilor) de familie pe teritoriul său. (Pentru subiecte care urmează 
să fie elaborate în timpul interviului cu scopul de a culege informații relevante, consultați secțiunea Domenii de 
abordat în timpul interviului: legăturile de familie.)

Declarații ale membrilor de familie în cauză

Declarațiile coerente, verificabile și suficient de detaliate furnizate de membrul de familie pot susține, de 
asemenea, cererile formulate pe baza relațiilor de familie.

Rapoarte/confirmări ale informațiilor de către o organizație internațională, precum UNHCR

Statele membre pot utiliza informațiile furnizate de organizațiile internaționale pentru a susține cererile acestora. 
Rapoarte sau confirmări ale informațiilor de către o organizație internațională pot susține și mai bine cererea. 
Statul membru solicitat ține seama de aceste documente și efectuează verificările/cercetările relevante.
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Criterii legate de reședință, intrare și ședere [înapoi la lista de verificare]

Regulamentul Dublin III Regulamentul de punere în aplicare

Articolele 12-14 Anexa II

Definiții și considerente relevante

Urmând criteriile legate de copii și relațiile de familie, următorul set de criterii de determinare a responsabilității 
este legat de intrare și ședere, ținând cont de modul în care persoana în cauză a intrat sau a rămas pe teritoriul 
statului membru, de temeiul juridic al intrării sau șederii, de perioada de timp care s-a scurs de la intrare, precum 
și de locul de depunere a cererii de protecție internațională.

Regulamentul Dublin III stabilește mai întâi normele procedurale de intrare și ședere atunci când aceasta se 
bazează pe o viză sau un document de ședere eliberat de un stat membru (articolul 12). Pentru statele Schengen, 
cererile pe baza unei vize eliberate reprezintă o parte semnificativă a cazurilor Dublin.

Sursa principală de informații despre o viză eliberată este baza de date VIS. VIS conectează ambasadele și 
consulatele din țările din afara UE și toate punctele de trecere a frontierei externe din statele Schengen. Sistemul 
efectuează o comparare a datelor biometrice, în principal a amprentelor digitale, în scopuri legate de identificare 
și verificare. Nu toate statele membre care aplică Regulamentul Dublin III intră sub incidența Regulamentului VIS.

În cazul în care sistemul VIS nu este accesibil sau indicatorii legați de viză sau permis de ședere nu sunt confirmați 
(pe deplin), statele membre pot trimite cereri de informații în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul 
Dublin III pentru a facilita procedura de determinare a responsabilității.

Documentul de ședere

Document de ședere valabil [articolul 12 alineatul (1)]

„În cazul în care solicitantul se află în posesia unui permis de ședere valabil, statul membru care a eliberat 
documentul este responsabil de examinarea cererii de protecție internațională.”

În cele mai multe cazuri, primul semnal că unui solicitant i s-a acordat un permis de ședere într-un stat membru 
este declarația sa și/sau existența unui document în sine. În cazurile în care solicitantul are documentul asupra sa, 
trebuie verificate în detaliu autenticitatea și valabilitatea documentului de ședere în cauză.

Mai multe documente de ședere [articolul 12 alineatul (3)]

Articolul 12 alineatul (3) stabilește normele privind responsabilitatea în cazul în care solicitantul este titularul 
unuia sau mai multor permise de ședere sau vize valabile eliberate de mai multe state membre.

Articolul 12 alineatul (3) litera (a) specifică faptul că statul membru care eliberează permisul de ședere care 
conferă dreptul la cea mai lungă ședere sau cu data de expirare cea mai îndepărtată este statul membru 
responsabil.

Documente de ședere expirate [articolul 12 alineatul (4)]

Articolul 12 alineatul (4) se aplică în cazurile în care solicitantul este titularul unuia sau mai multor permise de 
ședere expirate, ținând cont de perioada scursă de când a expirat permisul de ședere. În cazul în care permisul de 
ședere a expirat cu mai mult de doi ani în urmă, este responsabil statul membru în care a fost depusă cererea.
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Viza [articolul 12 alineatele (2), (3) și (4)]

Viză valabilă [articolul 12 alineatul (2)]

Articolul 12 alineatul (2) prevede că „În cazul în care solicitantul deține o viză valabilă, statul membru care 
a eliberat viza este responsabil de examinarea cererii de protecție internațională.”

În cazul în care viza a fost eliberată în numele altui stat membru, statul membru reprezentat este responsabil de 
examinarea cererii de protecție internațională.

Vize multiple [articolul 12 alineatul (3)]

Articolul 12 alineatul (3) stabilește normele privind responsabilitatea în cazurile în care solicitantul deține mai 
multe vize eliberate de diferite state membre, ținând cont de perioada de valabilitate a documentelor.

Articolul 12 alineatul (3) litera (b) atribuie responsabilitatea statului membru care a eliberat viza cu cea mai 
îndepărtată dată de expirare, atunci când vizele sunt de același tip.

Articolul 12 alineatul (3) litera (c) stabilește că, în cazurile în care vizele sunt de diferite tipuri, trebuie să își 
asume responsabilitatea „statul membru care a eliberat viza cu cea mai lungă perioadă de valabilitate sau, atunci 
când perioadele de valabilitate sunt identice, statul membru care a eliberat viza cu data de expirare cea mai 
îndepărtată”.

Viză expirată [articolul 12 alineatul (4)]

Articolul 12 alineatul (4) se aplică în cazurile în care solicitantul este titularul uneia sau al mai multor vize expirate, 
ținând cont de perioada scursă de când a expirat viza și de viza care i-a permis solicitantului să intre efectiv pe 
teritoriul statului membru. În cazul în care viza a expirat de mai mult de șase luni, este responsabil statul membru 
în care a fost depusă cererea.

Intrare ilegală [articolul 13 alineatul (1)]

„Atunci când solicitantul a trecut ilegal frontiera într-un stat membru pe uscat, pe mare sau pe calea aerului 
venind dintr-o țară terță, statul membru în care s-a intrat astfel este responsabil de examinarea cererii de protecție 
internațională.”

Responsabilitatea bazată pe intrarea ilegală încetează după 12 luni de când a avut loc intrarea ilegală dacă nu 
a fost depusă nicio cerere de protecție internațională în niciun stat membru în această perioadă.

Ședere continuă într-un stat membru timp de cel puțin cinci luni [articolul 13 alineatul (2)]

„Atunci când un stat membru nu poate sau nu mai poate fi responsabil” în conformitate cu criteriile de intrare 
ilegală, și „atunci când se stabilește, pe baza probelor sau a dovezilor circumstanțiale... că solicitantul [...] a locuit 
pentru o perioada continuă de cel puțin cinci luni înainte de a depune cererea de protecție internațională într-un 
stat membru, acel stat membru este responsabil de examinarea cererii de protecție internațională”.

Acest articol este aplicabil chiar și în cazurile în care circumstanțele intrării nu pot fi stabilite.

Dacă dovezile sugerează că solicitantul a locuit timp de cel puțin cinci luni în mai multe state membre, statul 
membru responsabil este cel în care solicitantul a stat cel mai recent.

Intrare fără obligația de a deține viză (articolul 14)

Statele Schengen aplică o politică comună a vizelor pentru a facilita intrarea vizitatorilor legali în UE, respectând 
securitatea internă. UE are o listă de țări ai căror cetățeni trebuie să dețină o viză la trecerea frontierelor externe 
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și o listă de țări ai căror cetățeni sunt scutiți de această cerință (4). Accesul fără viză poate fi și rezultatul unor 
negocieri bilaterale, în special între țările de frontieră.

Articolul 14 alineatul (1) prevede că „atunci când un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid intră pe teritoriul 
unui stat membru în care este exonerat de obligația de a deține viză, acel stat membru este responsabil de 
examinarea cererii sale de protecție internațională.”

Articolul 14 alineatul (2) stabilește norme pentru situația în care solicitantul ar fi putut intra în mod legal în mai 
multe state membre, deoarece obligația de a deține viză este eliminată în aceste state membre. În cazul în care 
„resortisantul unei țări terțe sau apatridul prezintă cererea sa de protecție internațională în alt stat membru, 
în care de asemenea este exonerat de obligația de a deține viză”, celălalt stat membru este responsabil de 
examinarea cererii de protecție internațională.

Cerere formulată într-o zonă de tranzit internațional a unui aeroport (articolul 15)

Cererea de protecție internațională poate fi depusă și într-o zonă de tranzit internațional a unui aeroport. „Atunci 
când cererea de protecție internațională este formulată într-o zonă de tranzit internațional a unui aeroport al 
unui stat membru de către un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid, acel stat membru este responsabil de 
examinarea cererii.”

Mijloace de probă în cazuri de permise de ședere sau vize valabile 
sau expirate (articolul 12)

Permise de ședere valabile [articolul 12 
alineatele (1) și (3) sau permise de ședere 

care au expirat cu mai puțin de 2 ani 
înainte [și data intrării în vigoare]

Permis de ședere eliberat

Extrase din registrul cu străini 
sau din registre similare

Rapoarte/confirmare din partea statului 
membru care a eliberat permisul de ședere

Vize valabile [articolul 12 alineatele (2) și (3) 
și vize care au expirat cu mai puțin de 6 luni 

în urmă [și data intrării în vigoare]

Rezultat pozitiv în VIS

Viză eliberată

Extrase din registrul cu străini 
sau din registre similare

Rapoarte/confirmare din partea statului membru 
care a eliberat viza sau permisul de ședere

Permis de ședere

Articolul 2 litera (l) din Regulamentul Dublin III definește sfera de aplicare a permisului de ședere:

... orice autorizație eliberată de autoritățile statelor membre care autorizează un resortisant al unei țări terțe sau 
un apatrid să stea pe teritoriul său, inclusiv documentele care materializează autorizația de a rămâne pe teritoriu 
în cadrul unui regim de protecție temporară sau până ce încetează circumstanțele care împiedică ducerea 
la îndeplinire a unui ordin de expulzare, cu excepția vizelor și a autorizațiilor de ședere eliberate în perioada 
necesară pentru determinarea statului membru responsabil, astfel cum este stabilit prin prezentul regulament 
sau în timpul examinării unei cereri de protecție internațională sau a unei cereri de permis de ședere.

Permisul de ședere este un mijloc de probă menit să susțină o cerere de preluare legată de intrarea cu acest 
document eliberat.

(4) La momentul redactării, această listă este prevăzută în Regulamentul (UE) 2018/1806 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 
noiembrie 2018 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei 
țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, JO L 303, 28.11.2018, p. 39. Având în vedere că această listă este 
actualizată frecvent, cititorul trebuie să consulte regulamentul aplicabil în prezent.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806&from=ro
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Viză

Articolul 2 litera (m) definește sfera de aplicare și tipurile de viză. Viza este „autorizația sau decizia statului 
membru necesară în vederea tranzitului sau a intrării pentru o ședere intenționată în acel stat membru sau în 
mai multe state membre.” Viza de ședere de lungă durată permite titularului o ședere mai mare de trei luni 
în statul membru care a eliberat-o sau în numele căreia a fost eliberată viza. Viza de ședere de scurtă durată 
permite titularului să rămână pe teritoriul unuia sau al tuturor statelor membre pe o durată de cel mult 90 de zile 
„în oricare perioadă de șase luni care începe la data primei intrări pe teritoriul statelor membre”. Viza de tranzit 
aeroportuar permite persoanei să tranziteze zonele de tranzit internațional ale unuia sau mai multor aeroporturi 
ale statelor membre.

Rezultat pozitiv în VIS

Rezultatul pozitiv transmis de VIS în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 
(Regulamentul VIS) dovedește faptul că persoanei i s-a eliberat o viză de către un alt stat membru. Rezultatul 
pozitiv în VIS este un mijloc de probă care trebuie anexat la cererea de preluare.

Extrase din registrul cu străini sau din registre similare

Orice documente oficiale, cum ar fi extrase din registre, dosare, care dezvăluie informații despre intrarea legală 
sau ilegală, sau șederea într-un alt stat membru, sau documente oficiale care susțin declarațiile solicitantului 
trebuie utilizate în susținerea cererii de preluare.

Rapoarte/confirmări ale informațiilor de către statul membru care a eliberat permisul 
de ședere sau viza

Confirmarea din partea statului membru care a eliberat viza sau permisul de ședere este un mijloc de probă. În 
cazurile în care statul membru nu are acces la VIS, poate fi trimisă o cerere de informații celuilalt stat membru 
pentru a confirma eliberarea documentului. În cazul în care celălalt stat membru confirmă că a eliberat o viză/un 
permis de ședere, această confirmare poate fi utilizată ca probă în sprijinul cererii de preluare.

Dovezi circumstanțiale în cazuri de permise de ședere sau vize valabile 
sau expirate (articolul 12)

Permise de ședere valabile [articolul 12 
alineatele (1) și (3) sau documente de ședere 

care au expirat cu mai puțin de 2 ani 
înainte [și data intrării în vigoare]

Declarații detaliate și verificabile ale solicitantului

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate de o organizație 

internațională, precum UNHCR

Rapoarte/confirmări privind informațiile, 
efectuate de statul membru care nu 

a eliberat permisul de ședere

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate de membrii 

familiei, însoțitori de călătorie

Vize valabile [articolul 12 alineatele (2) și (3) și vize 
care au expirat cu mai puțin de 6 luni în urmă [și 
data intrării în vigoare] [articolul 12 alineatul (4)]

Declarații detaliate și verificabile ale solicitantului

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate de o organizație 

internațională, precum UNHCR

Rapoarte/confirmări privind informațiile, 
efectuate de statul membru care nu 

a eliberat permisul de ședere

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate de membrii 

familiei, însoțitori de călătorie
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Declarații detaliate, verificabile ale solicitantului

În unele cazuri, solicitanții nu pot fi în măsură să furnizeze dovezi documentare care să ateste intrarea sau 
șederea într-un alt stat membru. Declarații detaliate și verificabile privind circumstanțele intrării sau șederii care 
pot fi verificate de celălalt stat membru prin verificarea înregistrării pot servi drept dovezi circumstanțiale. Pentru 
subiecte care urmează să fie elaborate în timpul interviului cu scopul de a culege informații relevante referitoare 
la itinerar, consultați secțiunea Domenii de abordat în timpul interviului: intrarea, șederea și cereri anterioare.

Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de statul membru care nu a eliberat 
permisul de ședere

În cazul în care statul membru solicitat confirmă că nu a eliberat viza sau permisul de ședere, aceste informații 
reprezintă dovezi circumstanțiale. În funcție de conținutul informațiilor, pot exista indicii privind responsabilitatea 
unui alt stat membru.

Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de o organizație internațională, precum 
UNHCR

Statele membre pot utiliza informațiile furnizate de organizațiile internaționale pentru a susține cererile de 
preluare sau de reprimire ale acestora. Rapoarte sau confirmări privind informațiile, efectuate de o organizație 
internațională pot susține și mai bine cererea. Statul membru solicitat ține seama de aceste documente și 
efectuează verificările/cercetările relevante.

Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de membrii familiei, însoțitori 
de călătorie

Declarații coerente, verificabile și suficient de detaliate cu privire la itinerarul solicitantului, de asemenea, pot 
susține cererile, precum și declarațiile solicitantului.
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Mijloace de probă în caz de intrare fără obligația de a deține viză (articolul 14) 
și de intrare ilegală [articolul 13 alineatul (1)]

Intrare ilegală pe la o frontieră externă 
[articolul 13 alineatul (1)]

Ștampilă de intrare sau o aprobare 
similară într-un pașaport

Ștampilă de ieșire dintr-o țară limitrofă unui 
stat membru, ținând cont de itinerarul urmat 

de solicitant și de data trecerii frontierei

Bilete de călătorie care atestă în mod 
neechivoc intrarea pe la o frontieră externă

Amprentele digitale, în cazurile în care 
autoritățile au decis prelevarea de amprente 
atunci când străinul a trecut frontiera externă

Rezultat pozitiv în Eurodac în urma unei 
comparări a amprentelor solicitantului cu 

amprentele prelevate în temeiul articolului 
14 din Regulamentul Eurodac II (rezultat 

pozitiv de categoria 2 în Eurodac)

Ștampilă de intrare într-un pașaport 
falsificat sau contrafăcut

Intrare legală pe teritoriul unui stat la 
o frontieră externă (articolul 14)

Ștampilă de intrare sau o aprobare 
similară într-un pașaport

Ștampilă de ieșire dintr-o țară limitrofă unui 
stat membru, ținând cont de itinerarul urmat 

de solicitant și de data trecerii frontierei

Bilete de călătorie care atestă în mod 
neechivoc intrarea pe la o frontieră externă

Amprentele digitale, în cazurile în care 
autoritățile au decis prelevarea de amprente 
atunci când străinul a trecut frontiera externă

Ștampila de intrare pe un pașaport

Ștampila de intrare sau o aprobare similară într-un pașaport este un mijloc de probă pentru intrarea legală sau 
ilegală. Dacă pașaportul a fost falsificat sau contrafăcut și conține o ștampilă de intrare, acesta confirmă intrarea 
ilegală.

Ștampila de ieșire

O ștampilă de ieșire într-un pașaport este element de probă în mai multe cazuri. Atunci când examinează criteriile 
legate de intrarea sau șederea într-un alt stat membru, responsabilul de caz va trebui să verifice dacă în pașaport 
există ștampile de ieșire. Dacă ștampila a fost aplicată de o țară limitrofă unui stat membru, responsabilul de 
caz trebuie să examineze data trecerii frontierei și să țină cont de itinerarul urmat de solicitant. Dacă intrarea pe 
la o frontieră externă a fost făcută după data ștampilei de ieșire din pașaport, iar intrarea nu a fost autorizată, 
ștampila de ieșire este dovada intrării ilegale.

Bilete de călătorie care atestă în mod neechivoc intrarea pe la o frontieră externă

Dacă sunt prezentate în timpul interviului personal sau într-o altă etapă a procedurii de azil, biletele (de avion, 
tren, autobuz etc.) care stabilesc fără echivoc intrarea pe la o frontieră externă sunt dovezi și trebuie luate în 
considerare de responsabilul de caz la evaluarea responsabilității.

Rezultat pozitiv obținut de Eurodac

O probă incontestabilă privind aplicarea prevederilor Regulamentului Dublin III este un rezultat pozitiv în baza 
Eurodac. Când un responsabil de caz primește informațiile despre un rezultat pozitiv ca urmare a unei comparări 
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a datelor în baza de date Eurodac, este clar că persoana respectivă a avut în trecut un posibil contact relevant 
cu o altă autoritate a statului membru. Atunci când există un rezultat pozitiv în Eurodac cu categoria 2 „trecere 
ilegală a unei frontiere externe” sau „intrare ilegală dintr-un stat membru la frontiera externă”, este o dovadă că 
persoana se afla în afara teritoriului statului membru în care a intrat ilegal. Data prelevării amprentelor digitale, 
care este disponibilă în baza de date Eurodac, indică momentul intrării pe teritoriul Uniunii Europene. Amprentele 
digitale pot servi, de asemenea, ca mijloace de probă pentru a susține că solicitantul a părăsit teritoriul statelor 
membre.

Amprente digitale

În funcție de circumstanțele în care au fost prelevate, amprentele digitale pot fi probe sau dovezi circumstanțiale. 
Dacă amprentele digitale sunt prelevate în legătură cu trecerea frontierei externe sau în legătură cu o cerere de 
protecție internațională, amprentele digitale sunt dovezi probatorii. Amprentele digitale atașate cererii vor ajuta 
statul membru solicitat să caute în baza de date națională pentru a identifica persoana în cauză.

Mijloace de probă în caz de ședere timp de cel puțin cinci luni [articolul 13 
alineatul (2)]

Ședere într-un stat membru timp de cel 
puțin cinci luni [articolul 13 alineatul (2)]

Autorizație de ședere eliberată în timp ce se 
examinează cererea pentru permisul de ședere

Solicitări de părăsire a teritoriului sau ordin de 
expulzare eliberate la date aflate la cel puțin 

cinci luni distanță sau care nu au fost executate

Extras din evidența unor spitale, 
penitenciare, centre de detenție

Autorizații de ședere

Autorizațiile de ședere care se eliberează persoanei în cauză în timp ce i se examinează cererea pentru permisul 
de ședere dovedesc că persoana a stat într-un stat membru o anumită perioadă de timp. Dacă perioada 
respectivă a fost de cel puțin cinci luni, acest document trebuie anexat la cererea de preluare care se transmite 
statului membru care a eliberat autorizația de ședere menționată.

Solicitări de părăsire a teritoriului sau ordin de expulzare eliberate la date aflate la cel puțin 
cinci luni distanță sau care nu au fost executate

Un ordin de expulzare în cazul lipsei oricărei intenții de părăsire a teritoriului statelor membre sau mai multe 
ordine de expulzare sau cereri de părăsire a teritoriului țării pot indica faptul că persoana nu a părăsit teritoriul și 
a stat într-un anumit stat membru pentru o perioadă de trei luni. Perioada de ședere trebuie verificată.

Extras din evidența unor spitale, penitenciare, centre de detenție

Dacă solicitantul este în măsură să prezinte oricare sau mai multe dintre aceste documente, indicând o perioadă 
de ședere continuă de cel puțin cinci luni într-un stat membru, poate fi inițiată o solicitare de preluare în temeiul 
articolului 13 alineatul (2).
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Dovezi circumstanțiale în caz de intrare fără obligația de a deține viză 
(articolul 14), intrare ilegală [articolul 13 alineatul (1)], ședere într-un stat 
membru timp de cel puțin cinci luni [articolul 13 alineatul (2)]

Intrare legală pe teritoriul 
unui stat pe la o frontieră 

externă (articolul 14)

Declarații detaliate și 
verificabile ale solicitantului

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate de 

o organizație internațională, 
precum UNHCR

Rapoarte/confirmări 
privind informațiile, 

efectuate de un alt stat 
membru sau o țară terță

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate 
de membrii familiei, 

însoțitori de călătorie

Amprente digitale, exceptând 
cazurile în care autoritățile 

au decis prelevarea de 
amprente atunci când străinul 

a trecut frontiera externă

Bilete de călătorie, facturi 
de hotel, carduri de acces 

în instituții publice sau 
private din statele membre, 
fișe de programare pentru 
tratamente medicale sau 
stomatologice; informații 
care atestă că solicitantul 

a folosit serviciile unei agenții 
de turism sau alte dovezi 

circumstanțiale de același tip

Intrare legală pe teritoriul unui 
stat pe la o frontieră externă 

[articolul 13 alineatul (1)]

Declarații detaliate și 
verificabile ale solicitantului

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate de 

o organizație internațională, 
precum UNHCR

Rapoarte/confirmări 
privind informațiile, 

efectuate de un alt stat 
membru sau o țară terță

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate 
de membrii familiei, 

însoțitori de călătorie

Amprente digitale, exceptând 
cazurile în care autoritățile 

au decis prelevarea de 
amprente atunci când străinul 

a trecut frontiera externă

Bilete de călătorie, facturi 
de hotel, carduri de acces 

în instituții publice sau 
private din statele membre, 
fișe de programare pentru 
tratamente medicale sau 
stomatologice; informații 
care atestă că solicitantul 

a folosit serviciile unei agenții 
de turism sau alte dovezi 

circumstanțiale de același tip

Informații care demonstrează 
că persoana a folosit 
serviciile unui curier

Ședere într-un stat membru 
timp de cel puțin cinci luni 
[articolul 13 alineatul (2)]

Declarații detaliate și 
verificabile ale solicitantului

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate de 

o organizație internațională, 
precum UNHCR, sau 

de către ONG-uri

Rapoarte/confirmări 
privind informațiile, 

efectuate de un alt stat 
membru sau o țară terță

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate 
de membrii familiei, 

însoțitori de călătorie

Amprente digitale, exceptând 
cazurile în care autoritățile 

au decis prelevarea de 
amprente atunci când străinul 

a trecut frontiera externă

Bilete de călătorie, facturi 
de hotel, carduri de acces 

în instituții publice sau 
private din statele membre, 
fișe de programare pentru 
tratamente medicale sau 
stomatologice; informații 
care atestă că solicitantul 

a folosit serviciile unei agenții 
de turism sau alte dovezi 

circumstanțiale de același tip

Informații care demonstrează 
că persoana a folosit 
serviciile unui curier

Declarații detaliate, verificabile ale solicitantului

În unele cazuri, solicitanții nu pot fi în măsură să furnizeze dovezi documentare care să ateste intrarea sau 
șederea într-un alt stat membru. Declarații detaliate și verificabile privind circumstanțele intrării sau șederii care 
pot fi verificate de celălalt stat membru prin verificarea înregistrării pot servi drept dovezi circumstanțiale. Pentru 
subiecte care urmează să fie elaborate în timpul interviului cu scopul de a culege informații relevante referitoare 
la itinerar, consultați secțiunea Domenii de abordat în timpul interviului: intrarea, șederea și cereri anterioare.
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Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de un alt stat membru sau o țară terță

Intrarea pe la o frontieră externă (fie ilegală, fie fără obligația de a deține viză) poate fi, de asemenea, susținută 
prin confirmarea informațiilor sau a raportului din partea unui alt stat membru sau a unei țări terțe.

Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de o organizație internațională, precum 
UNHCR, sau de o organizație neguvernamentală, precum o organizație care asigură cazare 
pentru cei aflați în dificultate

Statele membre pot utiliza informațiile furnizate de organizații internaționale sau de organizații 
neguvernamentale. Aceste rapoarte sau o confirmare a informațiilor pot susține și mai bine cererea. Statul 
membru solicitat ține seama de aceste documente și efectuează verificările/cercetările relevante.

Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de membrii familiei, însoțitori 
de călătorie

Declarații coerente, verificabile și suficient de detaliate cu privire la itinerarul solicitantului pot susține, de 
asemenea, cererile, mai ales atunci când nu există alte dovezi disponibile. Acest lucru poate fi relevant în special 
atunci când un grup mai mare de solicitanți călătoresc împreună și își depun cererile în aceeași zi.

Amprente digitale

În funcție de circumstanțele în care au fost prelevate, amprentele digitale pot fi probe sau dovezi circumstanțiale. 
Dacă amprentele digitale sunt prelevate în legătură cu trecerea frontierei externe sau în legătură cu o cerere de 
protecție internațională, amprentele digitale sunt dovezi probatorii. Amprentele digitale atașate cererii vor ajuta 
statul membru solicitat să caute în baza de date națională pentru a identifica persoana în cauză.

Bilete de călătorie, facturi de hotel, carduri de acces etc.

Bilete de călătorie, facturi de hotel, carduri de acces în instituții publice sau private din statele membre, fișe 
de programare pentru tratamente medicale sau stomatologice; informații care atestă că solicitantul a folosit 
serviciile unei agenții de turism sau alte dovezi circumstanțiale de același tip și informații care demonstrează că 
persoana a folosit serviciile unui curier.

Dacă solicitantul afirmă că a intrat în țară venind dintr-o țară terță sau a stat într-un alt stat membru pentru 
o perioadă mai mare de cinci luni, șederea într-un alt stat membru sau șederea în afara teritoriului statelor 
membre poate fi susținută prin documentele menționate mai sus, care sunt dovezi circumstanțiale. Dacă 
solicitantul deține oricare dintre cele menționate mai sus, aceste bilete, carduri etc. pot susține declarațiile 
solicitantului cu privire la șederea într-un alt stat membru sau într-o țară terță și ar putea constitui dovezi care să 
susțină cererea de preluare sau de reprimire.
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Cerere anterioară de protecție internațională [înapoi la lista de verificare]

Regulamentul Dublin III Regulamentul de punere în aplicare

Articolul 18 alineatul (1) literele (b), 
(c), (d) și articolul 20 alineatul (5)

Anexa II

A fost depusă anterior o cerere de azil într-un alt stat membru

Articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul Dublin III precizează că „cererea [de protecție internațională] este 
examinată de un singur stat membru, și anume acela pe care criteriile stabilite de capitolul III îl desemnează 
responsabil”. În cazurile în care niciun stat membru nu poate fi desemnat ca responsabil pe baza criteriilor 
menționate la capitolului III, „primul stat membru în care a fost prezentată cererea de protecție internațională 
este responsabil de examinarea acesteia”, cu excepția cazului în care transferul nu poate avea loc din cauza unor 
deficiențe sistemice în ceea ce privește procedura de azil și condițiile de primire în statul membru respectiv 
[articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul Dublin III].

În cazurile în care solicitantul a depus anterior o cerere de azil într-un alt stat membru, iar criteriile prevăzute în 
capitolul III nu se aplică, se va iniția o procedură de reprimire.

Evaluarea aplicabilității Regulamentului Dublin III

În consecință, responsabilul de caz trebuie să analizeze dacă celălalt stat membru este în continuare obligat să 
reprimească persoana în cauză, prin evaluarea probelor disponibile, și să se asigure că responsabilitatea statului 
membru nu a încetat. Responsabilul de caz trebuie să se asigure că aplicarea criteriilor a respectat prevederile 
prevăzute în Regulamentul Dublin III.

În cazurile în care o cerere de protecție internațională a fost depusă anterior într-un alt stat membru, este 
de asemenea necesar să se verifice dacă persoana intră sub incidența Regulamentului Dublin III. Așa cum s-a 
menționat în secțiunea Domeniul personal de aplicare, Regulamentul Dublin III nu se aplică dacă persoana 
a beneficiat deja de protecție internațională din partea unui alt stat membru.

Regulamentul Eurodac II

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul Eurodac II stabilește obligația marcării datelor în sistemul central 
atunci când solicitantului i se acordă protecție internațională.

„În scopul prevăzut la articolul 1 alineatul (1), statul membru de origine care a acordat protecție internațională 
unui solicitant de protecție internațională ale cărui date fuseseră înregistrate anterior în sistemul central, în 
temeiul articolului 11, marchează datele relevante în conformitate cu cerințele de comunicare electronică 
cu sistemul central stabilite de agenție. Această marcare este păstrată în sistemul central în conformitate 
cu articolul 12, în scopul transmiterii în temeiul articolului 9 alineatul (5). Sistemul central informează toate 
statele membre de origine despre marcarea de către un alt stat membru de origine a datelor care au generat 
un rezultat pozitiv în raport cu datele pe care acestea le-au transmis cu referire la persoanele menționate la 
articolul 9 alineatul (1) sau la articolul 14 alineatul (1). Statele membre de origine în cauză marchează, și ele, 
respectivele seturi de date.”

Articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul Eurodac II

În cazul în care căutarea Eurodac generează un rezultat pozitiv, statul membru care efectuează căutarea va 
observa că persoana respectivă a beneficiat deja de protecție internațională. Prin urmare, procedura Dublin nu 
este aplicabilă în aceste cazuri.
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În cazurile în care rezultatul pozitiv în Eurodac nu este marcat, dar există indicii că persoana ar fi putut 
beneficia de protecție internațională, poate fi trimisă o cerere de informații în conformitate cu articolul 34 din 
Regulamentul Dublin III pentru se a verifica statutul persoanei respective.

Obligația de reprimire a unui solicitant pentru a examina cererea de protecție 
internațională

Regulamentul Dublin III

Articolul 18 alineatul (1) literele (b)-(d)

Articolul 18 din Regulamentul Dublin III specifică obligațiile statului membru responsabil. Statul membru în care 
a fost depusă anterior o cerere de protecție internațională este obligat să reprimească solicitantul dacă:

• Cererea persoanei în cauză este în curs de examinare, iar persoana în cauză a depus o cerere într-un alt 
stat membru sau se află pe teritoriul altui stat membru fără permis de ședere. [Articolul 18 alineatul (1) 
litera (b)]

• Solicitantul a retras cererea depusă în celălalt stat membru și a depus o cerere nouă într-un alt stat 
membru sau se află pe teritoriul altui stat membru fără permis de ședere. [Articolul 18 alineatul (1) 
litera (c)]

• Cererea persoanei în cauză a fost respinsă, iar solicitantul a depus o cerere într-un alt stat membru sau 
se află pe teritoriul altui stat membru fără permis de ședere. [Articolul 18 alineatul (1) litera (d)]

Articolul 18 alineatul (2) specifică faptul că statul membru responsabil în temeiul articolului 18 alineatul (1) litera 
(a) sau (b), examinează sau finalizează examinarea cererii de azil. Statul membru responsabil în temeiul articolului 
18 alineatul (1) litera (c) trebuie să ofere solicitantului posibilitatea fie de a solicita continuarea examinării cererii 
de azil, fie de a depune o nouă cerere în statul membru responsabil. Mai mult, „în cazurile care intră în domeniul 
de aplicare al alineatului (1) litera (d), atunci când o cerere a fost respinsă doar în primă instanță, statul membru 
responsabil se asigură că persoana în cauză are sau a avut posibilitatea de a recurge la o cale de atac eficientă în 
temeiul articolului 46 din Directiva 2013/32/UE”.

Obligația de reprimire a solicitantului pentru a efectua procedura Dublin

Regulamentul Dublin III

Articolul 20 alineatul (5)

În general, scopul procedurii de reprimire este de a determina statul membru responsabil și de a transfera 
solicitantul în statul membru respectiv, astfel încât să poată fi examinată cererea de azil. Cu toate acestea, 
procedura de preluare se aplică și în cazurile în care solicitantul „se află în alt stat membru fără permis de ședere 
sau care prezintă în acel stat membru o cerere de protecție internațională, după retragerea primei sale cereri 
prezentate într-un alt stat membru în timpul procedurii de determinare a statului membru responsabil”. [Articolul 
20 alineatul (5)]. În aceste cazuri specifice, solicitantul trebuie să fie reprimit de statul membru în care solicitantul 
a depus prima dată și a retras cererea pentru ca statul membru respectiv să finalizeze procesul de determinare 
a statului membru responsabil.



54 – Ghid practic al EASO privind punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III 

Mijloace de probă în cazul procedurii de reprimire:

Procesul de determinare a statului membru responsabil este în desfășurare în statul membru în care a fost 
depusă cererea [articolul 20 alineatul (5)], iar cererea este în curs de examinare sau a fost depusă anterior 
[articolul 18 alineatul (1) literele (b), (c), (d)]

Cererea este în curs de examinare sau 
a fost depusă anterior [articolul 18 

alineatul (1) literele (b), (c), (d)]

Rezultat pozitiv obținut de Eurodac

Formular prezentat de solicitant

Raport oficial întocmit de autorități

Amprente digitale prelevate 
în legătură cu o cerere

Extrase din registre și dosare relevante

Raport scris al autorităților care 
atestă că a fost depusă o cerere

Procesul de determinare a statului membru  
este în curs  

Articolul 20 alineatul (5)

Rezultat pozitiv obținut de Eurodac

Formular prezentat de solicitant

Raport oficial întocmit de autorități

Amprente digitale prelevate 
în legătură cu o cerere

Extrase din registre și dosare relevante

Raport scris al autorităților care 
atestă că a fost depusă o cerere

Rezultat pozitiv obținut de Eurodac

O probă incontestabilă privind aplicarea dispozițiilor Regulamentului Dublin III este un rezultat pozitiv în baza 
Eurodac. Când un responsabil de caz primește informațiile despre un rezultat pozitiv ca urmare a unei comparări 
a datelor în baza de date Eurodac, este clar că persoana respectivă a avut în trecut un contact relevant cu o altă 
autoritate a statului membru. Concordanța poate releva că a existat o cerere de azil anterioară (categoria 1) 
într-un alt stat membru. Responsabilul de caz trebuie să țină seama de toate elementele unui rezultat al căutării 
în Eurodac. În cazul în care există un rezultat pozitiv care relevă o cerere anterioară de protecție internațională 
într-un alt stat membru, rezultatul căutării în Eurodac va fi anexat la cererea de reprimire [articolul 18 alineatul (1) 
literele (b)-(d) sau articolul 20 alineatul (5)].

Formular depus de solicitant (formular de cerere)

În timpul interviului, solicitantul poate prezenta o copie a formularului de cerere depus într-un alt stat membru. 
O astfel de copie poate fi utilizată ca dovadă că persoana a solicitat anterior protecție internațională, iar 
responsabilul de caz va trimite o cerere de reprimire.

Raport oficial întocmit de autorități

În cazurile în care există un raport oficial întocmit de autoritățile unui alt stat membru, cum ar fi un formular 
de înregistrare, o decizie etc., responsabilul de caz deține dovada depunerii unei cereri anterioare de protecție 
internațională.

Amprente digitale prelevate în legătură cu o cerere

În cazul în care nu există niciun rezultat pozitiv în Eurodac, dar responsabilul de caz are motive să creadă că 
o persoană a solicitat anterior protecție internațională într-un alt stat membru, amprentele digitale prelevate 
odată cu cererea pot fi anexate la cererea de reprimire. Dacă situația este neclară, poate fi trimisă o cerere de 
informații în temeiul articolului 34 din Regulamentul Dublin III, înainte de a formula o astfel de cerere. Atunci când 
autoritățile statului membru solicitat au la dispoziție amprentele persoanei, pot efectua controalele necesare și, 
în funcție de rezultate, pot aplica prevederile Regulamentului Dublin III.
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Extrase din registrul cu străini sau din registre similare

Toate documentele oficiale care dezvăluie informații cu privire la cereri anterioare pot fi utilizate și ca dovezi că 
persoana face obiectul unei proceduri de azil fie aflate în curs, fie finalizate într-un alt stat membru. În astfel de 
cazuri, pe această bază poate fi trimisă o cerere de reprimire.

Raport scris al autorităților care atestă că a fost depusă o cerere

În cazurile în care responsabilul de caz are îndoieli dacă solicitantul a depus anterior o cerere de protecție 
internațională într-un alt stat membru, pe baza declarațiilor solicitantului în timpul interviului personal, poate fi 
trimisă o cerere, în temeiul articolului 34, cu solicitarea de informații privind persoana: dacă aceasta a solicitat 
protecție, dacă a primit o decizie finală cu privire la cerere etc. Un răspuns al autorităților solicitate care confirmă 
cererea anterioară de azil poate fi utilizat ca dovadă pe baza căreia ar trebui trimisă o cerere de reprimire.

Dovezi circumstanțiale în cazul procedurii de reprimire

Procesul de determinare a statului membru responsabil este în desfășurare în statul membru în care a fost 
depusă cererea [articolul 20 alineatul (5)], iar cererea este în curs de examinare sau a fost depusă anterior 
[articolul 18 alineatul (1) literele (b), (c), (d)].

Cererea este în curs de examinare  
sau a fost depusă anterior  

[articolul 18 alineatul (1) literele (b), (c), (d)]

Declarații verificabile ale solicitantului

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate de o organizație 

internațională, precum UNHCR

Rapoarte/confirmări privind informațiile, 
efectuate de un alt stat membru

Procesul de determinare a statului 
membru responsabil este în desfășurare 
în statul membru în care a fost depusă 

cererea [articolul 20 alineatul (5)]

Declarații verificabile ale solicitantului

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate de o organizație 

internațională, precum UNHCR

Rapoarte/confirmări privind informațiile, 
efectuate de un alt stat membru

Rapoarte/confirmări de către 
membrii de familie, alți călători

Informații detaliate și verificabile furnizate de solicitant

În timpul interviului personal, solicitantul poate furniza informații cu privire la cererea sa de azil anterioară. 
Pentru subiecte care urmează să fie elaborate în timpul interviului cu scopul de a culege informații relevante 
referitoare la itinerar, la proceduri de azil anterioare, consultați secțiunea Domenii de abordat în timpul 
interviului: intrarea, șederea și cereri anterioare.

Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de o organizație internațională, precum 
UNHCR

Statele membre pot utiliza informațiile furnizate de organizații internaționale. Rapoarte sau confirmări privind 
informațiile, efectuate de o organizație internațională pot susține și mai bine cererea. Statul membru solicitat 
trebuie să țină seama de aceste documente și efectuează verificările/cercetările relevante.
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Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de membrii familiei, însoțitori 
de călătorie

Declarații coerente, verificabile și suficient de detaliate cu privire la itinerarul solicitantului, de asemenea, pot 
susține cererile, precum și declarațiile solicitantului.
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Încetarea responsabilităților – ieșire de pe teritoriu 
și expulzări [înapoi la lista de verificare]

Regulamentul Dublin III

Articolul 2 litera (l), articolul 19 alineatele 
(1)-(3) și articolul 20 alineatul (5)

Încetarea responsabilităților [articolul 19 alineatele (1), (2), (3)]

Articolul 19 din Regulamentul Dublin III prevede că responsabilitatea poate înceta în anumite condiții. Fie 
statul membru solicitat, fie solicitantul poate – conform Hotărârii CJUE din 7 iunie 2016, George Karim/
Migrationsverkert (Suedia) (5) – să invoce această clauză și să prezinte probe sau dovezi circumstanțiale în această 
privință. În acest caz, statul membru solicitat este obligat să stabilească dacă se aplică condițiile de încetare 
a responsabilității sau dacă responsabilitatea a fost transferată unui alt stat membru. Statul membru solicitant 
trebuie să evalueze pe deplin informațiile relevante.

Articolul 19 alineatul (1) indică faptul că, în cazul în care un stat membru eliberează solicitantului un permis de 
ședere, „obligațiile specificate la articolul 18 alineatul (1) sunt transferate acelui stat membru” care a eliberat 
permisul de ședere.

Articolul 19 alineatul (2), cunoscut și sub denumirea regula celor trei luni, stipulează că:

... [o]bligațiile specificate la articolul 18 alineatul (1), încetează atunci când statul membru responsabil 
poate stabili, atunci când i se solicită preluarea sau reprimirea unui solicitant sau a unei alte persoane, 
astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (1) litera (c) sau (d), că persoana în cauză a părăsit teritoriul 
statelor membre pentru o perioadă de cel puțin trei luni, cu excepția cazului în care persoana în cauză este 
titularul unui permis de ședere valabil eliberat de statul membru responsabil.

Articolul 19 alineatul (3), cunoscut și sub denumirea regula returnării prevede că:

... [o]bligațiile prevăzute la articolul 18 alineatul (1) literele (c) și (d) încetează când statul membru 
responsabil poate stabili, când i se solicită reprimirea unui solicitant sau a unei alte persoane, astfel cum 
se prevede la articolul 18 alineatul (1) litera (c) sau (d), că persoana în cauză a părăsit teritoriul statului 
membru ca urmare a respectării unei decizii de returnare sau a unui ordin de expulzare emise în urma 
retragerii sau respingerii cererii.

Articolul 20 alineatul (5) stabilește, de asemenea, norme privind încetarea responsabilităților. Așa cum se 
specifică în secțiunea Obligația de reprimire a solicitantului pentru a urma procedura Dublin, în cazuri deosebite, 
statul membru este obligat să reprimească un solicitant pentru a finaliza procedura de determinare a statului 
membru responsabil. În cazul în care statul membru solicitat să reprimească solicitantul poate stabili încetarea 
responsabilității în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) sau (2), obligația de a-l reprimi pe solicitant încetează.

Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare conține următoarea listă de mijloace de probă și dovezi 
circumstanțiale în ceea ce privește încetarea responsabilităților în conformitate cu articolul 19 alineatele (2) și (3) 
sau cu articolul 20 alineatul (5).

(5) Hotărârea CJUE din 7 iunie 2016, George Karim/Migrationsverkert, C-155/15.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179663&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=15583928
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Mijloace de probă pentru încetarea responsabilității – articolul 19 
alineatul (2), articolul 19 alineatul (3) și articolul 20 alineatul (5)

Ieșirea de pe teritoriul 
statelor membre 

[articolul 19 alineatul (2)]

Ștampila de ieșire

Extrase din registre ale 
unor țări terțe (care 
dovedesc șederea)

Bilete de călătorie care 
stabilesc fără echivoc 
ieșirea sau intrarea pe 
la o frontieră externă

Raport/confirmare din care 
reiese că solicitantul a părăsit 

teritoriul statelor membre

Ștampila unei țări terțe 
limitrofe unui stat membru, 

ținând cont de itinerarul 
urmat de solicitant și de 
data trecerii frontierei

Amprentele digitale, în 
cazurile în care autoritățile au 

decis prelevarea amprente 
atunci când străinul a trecut 

frontiera externă

Ieșirea de pe teritoriul statelor 
membre [articolul 20 alineatul 
(5) și articolul 19 alineatul (2)]

Ștampila de ieșire

Extrase din registre ale 
unor țări terțe (care 
dovedesc șederea)

Ștampila de ieșire a unei 
țări terțe limitrofe unui stat 

membru, ținând cont de 
itinerarul urmat de solicitant 
și de data trecerii frontierei

Amprentele digitale, în 
cazurile în care autoritățile 

au decis prelevarea de 
amprente atunci când străinul 

a trecut frontiera externă

Dovada scrisă din partea 
autorităților care atestă 

expulzarea efectivă a străinului

Expulzarea de pe 
teritoriul statelor membre 
[articolul 19 alineatul (3)]

Dovada scrisă din partea 
autorităților care atestă 

expulzarea efectivă a străinului

Ștampila de ieșire

Confirmare a informațiilor 
privind expulzarea de 

către țara terță

Ștampila de ieșire

O ștampilă de ieșire într-un pașaport este element de probă în mai multe cazuri. Atunci când examinează criteriile 
legate de intrarea sau șederea într-un alt stat membru, responsabilul de caz va trebui să verifice dacă în pașaport 
există ștampile de ieșire.

Extrase din registre ale unor țări terțe

Orice documente oficiale, cum ar fi extrase din registre, dosare ale țărilor terțe, care dezvăluie informații cu 
privire la șederea într-o țară terță, sau documente oficiale care susțin declarațiile aferente ale solicitantului, pot fi 
utilizate ca dovezi în susținerea încetării responsabilității.

Bilete de călătorie care stabilesc fără echivoc ieșirea sau intrarea pe la o frontieră externă

Biletele (de avion, tren, autobuz etc.) care stabilesc fără echivoc ieșirea de pe teritoriul unui stat membru sau 
al unei țări terțe sau intrarea la o frontieră externă constituie dovezi și trebuie luate în considerare de către 
responsabilul de caz atunci când evaluează responsabilitatea.
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Rapoarte/confirmări din partea statului membru din care solicitantul a părăsit teritoriul 
statelor membre

Confirmarea statului membru din care solicitantul a părăsit teritoriul statelor membre reprezintă mijloc de 
probă. Dacă este deja disponibilă sau devine disponibilă în urma unei consultări cu celălalt stat membru, această 
confirmare poate demonstra încetarea responsabilității.

Dovada scrisă din partea autorităților care atestă expulzarea efectivă a străinului

Confirmarea statului membru care a expulzat cu succes persoana în cauză este un mijloc de probă. Dacă este deja 
disponibilă sau devine disponibilă în urma unei consultări cu celălalt stat membru, această probă poate susține 
încetarea responsabilității.

Confirmare a informațiilor privind expulzarea de către țara terță

Confirmarea țării terțe în care a fost expulzată sau returnată persoana în cauză constituie mijloc de probă. Dacă 
este deja disponibilă sau devine disponibilă în cadrul procedurii Dublin, confirmarea poate susține încetarea 
responsabilității.

Ștampila (de ieșire) a unei țări terțe limitrofe unui stat membru, ținând cont de itinerarul 
urmat de solicitant și de data trecerii frontierei

O ștampilă într-un pașaport este element de probă în mai multe cazuri. Dacă ștampila a fost aplicată de o țară 
limitrofă unui stat membru, responsabilul de caz trebuie să examineze data trecerii frontierei și să țină cont de 
itinerarul urmat de solicitant. Dacă intrarea pe la o frontieră externă a fost făcută după data ștampilei de ieșire 
din pașaport, iar intrarea nu a fost autorizată, ștampila de ieșire este dovada intrării ilegale.

Amprente digitale

În funcție de circumstanțele în care au fost prelevate, amprentele digitale pot fi probe sau dovezi circumstanțiale. 
Dacă amprentele digitale sunt prelevate în legătură cu trecerea frontierei externe sau în legătură cu o cerere de 
protecție internațională, amprentele digitale constituie dovezi probatorii. Amprentele digitale atașate cererii vor 
ajuta statul membru solicitat să caute în baza de date națională pentru a identifica persoana în cauză.
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Dovezi circumstanțiale privind încetarea responsabilității – articolul 19 
alineatul (2), articolul 19 alineatul (3) și articolul 20 alineatul (5)

Ieșirea de pe teritoriul 
statelor membre 

[articolul 19 alineatul (2)]

Declarații detaliate și 
verificabile ale solicitantului

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate de 

o organizație internațională, 
precum UNHCR

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate 
de membrii familiei, 

însoțitori de călătorie

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate 
de un alt stat membru

Ștampila de ieșire în cazul 
în care solicitantul în cauză 
a părăsit teritoriul statelor 
membre pentru o perioadă 

de cel puțin 3 luni

Amprente digitale, exceptând 
cazurile în care autoritățile 

au decis prelevarea de 
amprente atunci când străinul 

a trecut frontiera externă

Bilete de călătorie, facturi 
de hotel, carduri de acces 

în instituții publice sau 
private din statele membre, 
fișe de programare pentru 

tratamente medicale, 
stomatologice etc.; informații 

care atestă că solicitantul 
a folosit serviciile unui 

curier sau ale unei agenții 
de turism sau alte dovezi 

circumstanțiale de același tip.

Ieșirea de pe teritoriul statelor 
membre [articolul 20 alineatul 
(5) și articolul 19 alineatul (2)]

Declarații detaliate și 
verificabile ale solicitantului

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate de 

o organizație internațională, 
precum UNHCR

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate 
de membrii familiei, 

însoțitori de călătorie

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate 
de un alt stat membru

Ștampila de ieșire în cazul 
în care solicitantul în cauză 
a părăsit teritoriul statelor 
membre pentru o perioadă 

de cel puțin 3 luni

Amprente digitale, exceptând 
cazurile în care autoritățile 

au decis prelevarea de 
amprente atunci când străinul 

a trecut frontiera externă

Bilete de călătorie, facturi 
de hotel, carduri de acces 

în instituții publice sau 
private din statele membre, 
fișe de programare pentru 

tratamente medicale, 
stomatologice etc.; informații 

care atestă că solicitantul 
a folosit serviciile unui 

curier sau ale unei agenții 
de turism sau alte dovezi 

circumstanțiale de același tip.

Expulzarea de pe 
teritoriul statelor membre 
[articolul 19 alineatul (3)]

Declarații verificabile 
ale solicitantului

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate de 

o organizație internațională, 
precum UNHCR

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate 
de membrii familiei, 

însoțitori de călătorie

Ștampila de ieșire în cazul 
în care solicitantul în cauză 
a părăsit teritoriul statelor 
membre pentru o perioadă 

de cel puțin 3 luni

Amprente digitale, exceptând 
cazurile în care autoritățile 

au decis prelevarea de 
amprente atunci când străinul 

a trecut frontiera externă

Bilete de călătorie, facturi 
de hotel, carduri de acces 

în instituții publice sau 
private din statele membre, 
fișe de programare pentru 

tratamente medicale, 
stomatologice etc.; informații 

care atestă că solicitantul 
a folosit serviciile unui 

curier sau ale unei agenții 
de turism sau alte dovezi 

circumstanțiale de același tip.

Informații detaliate și verificabile furnizate de solicitant

Declarații detaliate și verificabile privind circumstanțele intrării, șederii în afara teritoriului statelor membre, care 
pot fi verificate, pot servi drept dovezi circumstanțiale. În timpul interviului personal, solicitantul poate furniza 
informații cu privire la șederea sa într-o țară terță, la o cerere de azil anterioară etc. Pentru subiecte care urmează 
să fie elaborate în timpul interviului cu scopul de a culege informații relevante referitoare la itinerar, cereri de azil 
anterioare și informații relevante pentru încetarea potențială a responsabilității, consultați secțiunea Domenii de 
abordat în timpul interviului: intrarea, șederea și cereri anterioare.
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Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de o organizație internațională, precum 
UNHCR

Statele membre pot utiliza informațiile furnizate de organizațiile internaționale pentru a susține cererile acestora. 
Rapoarte sau confirmări privind informațiile, efectuate de o organizație internațională pot susține și mai bine 
cererea. Statul membru solicitat ține seama de aceste documente și efectuează verificările/cercetările relevante.

Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de membrii familiei, însoțitori 
de călătorie

Declarații coerente, verificabile și suficient de detaliate cu privire la itinerarul solicitantului, de asemenea, pot 
susține cererile, precum și declarațiile solicitantului.

Rapoarte/confirmări privind informațiile, efectuate de un alt stat membru

În cazul în care un alt stat membru (nu cel din care solicitantul a părăsit teritoriul) poate furniza un raport sau 
poate confirma informațiile privind ieșirea persoanei de pe teritoriul statelor membre, aceste informații pot fi 
considerate dovezi circumstanțiale.

Ștampila de ieșire

Atunci când examinează criteriile legate de intrarea sau șederea într-un alt stat membru, responsabilul de caz va 
trebui să verifice dacă în pașaport există ștampile de ieșire. Dacă ștampila a fost aplicată de o țară limitrofă unui 
stat membru, responsabilul de caz trebuie să examineze data trecerii frontierei și să țină cont de itinerarul urmat 
de solicitant. De asemenea, responsabilul de caz trebuie să examineze perioada pe care solicitantul a petrecut-o 
în afara teritoriului statelor membre.

Amprente digitale

În funcție de circumstanțele în care au fost prelevate, amprentele digitale pot fi probe sau dovezi circumstanțiale. 
Dacă amprentele digitale sunt prelevate în legătură cu trecerea frontierei externe sau în legătură cu o cerere de 
protecție internațională, amprentele digitale sunt dovezi probatorii. Amprentele digitale atașate cererii vor ajuta 
statul membru solicitat să caute în baza de date națională pentru a identifica persoana în cauză.

Bilete de călătorie, facturi de hotel, carduri de acces etc.

Bilete de călătorie; de hotel, carduri de acces în instituții publice sau private din statele membre, fișe de 
programare pentru tratamente medicale sau stomatologice; informații care atestă că solicitantul a folosit 
serviciile unei agenții de turism sau alte dovezi circumstanțiale de același tip și informații care demonstrează că 
persoana a folosit serviciile unui curier.

Dacă solicitantul afirmă că a intrat în țară venind dintr-o țară terță sau a stat într-un alt stat membru pentru 
o perioadă mai mare de cinci luni, șederea într-un alt stat membru sau șederea în afara teritoriului statelor 
membre poate fi susținută prin documentele menționate mai sus, care sunt dovezi circumstanțiale. Dacă 
solicitantul deține oricare dintre cele menționate mai sus, aceste bilete, carduri etc. pot susține declarațiile 
solicitantului cu privire la șederea într-un alt stat membru sau într-o țară terță și ar putea constitui dovezi care să 
susțină cererea de preluare sau de reprimire.

Alte probe

Pentru a evalua cazul, responsabilul de caz poate lua în considerare și alte probe pentru a verifica durata șederii 
unei persoane într-o țară terță: bilete de călătorie, facturi de hotel, carduri de acces în instituții publice sau 
private, fișe de programare pentru tratamente medicale, stomatologice, informații care atestă că solicitantul 
a folosit serviciile unui curier sau ale unei agenții de turism. Aceste tipuri de dovezi pot fi utilizate dacă corespund 
declarațiilor solicitantului și informațiilor furnizate în timpul interviului personal cu privire la itinerare, localizare 
etc.
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Considerații specifice cu privire la transferurile efectuate în cadrul 
procedurii Dublin [înapoi la lista de verificare]

Regulamentul Dublin III

Articolul 3 alineatul (2) al doilea 
paragraf, articolul 17 alineatul (1)

Statul membru solicitant trebuie să verifice dacă transferul către statul membru solicitat poate avea loc.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul Dublin III, transferul nu poate avea 
loc dacă „există temeiuri substanțiale de a crede că în acel stat membru există deficiențe sistemice ale procedurii 
de azil și ale condițiilor de primire a solicitanților care duc la un risc de tratament inuman sau degradant în sensul 
articolului 4 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”. În hotărârea sa din 16 februarie 2017, C. K. și 
alții/Republika Slovenija (6) (în continuare, C. K. și alții), CJUE a clarificat faptul că imposibilitatea transferurilor nu 
se aplică numai în cazuri de „deficiențe sistemice”, ci și în cazul în care transferul în sine ar genera un risc dovedit 
ca persoana transferată să sufere un tratament inuman sau degradant, în sensul articolului 4 din cartă. Mai mult, 
înainte de efectuarea transferului, statul membru poate folosi întotdeauna clauza discreționară dacă se constată 
că există motive pentru a nu transfera un solicitant într-un alt stat membru. De exemplu, legături de rudenie 
găsite în statul membru actual, probleme de sănătate etc. care nu reprezintă un risc de încălcare a articolului 4 
din cartă. Aplicarea „clauzei de suveranitate” în astfel de cazuri poate fi, de asemenea, supusă orientărilor de la 
nivel național.

Evaluarea probelor

Așa cum a statuat CJUE în cauza C. K. și alții, în cazul unui risc real și previzibil de tratament contrar articolului 4 
din cartă sau articolului 3 din CEaDO, autoritățile statelor membre nu trebuie să efectueze transferul.

În cauza C. K. și alții, CJUE a luat în considerare situația medicală specială, care are o legătură cu articolul 4 din 
cartă în sensul că dacă o „boală psihică sau fizică deosebit de gravă ar genera un risc real și dovedit de deteriorare 
semnificativă și permanentă a stării sale de sănătate, acest transfer ar constitui tratament inuman și degradant” 
(punctul 74).

Standardele probatorii respective și efectele potențiale ale principiului încrederii reciproce nu au fost încă 
clarificate pe deplin de CJUE. În hotărârea privind cauza C. K. și alții, CJUE a clarificat faptul că încrederea 
reciprocă nu poate modifica natura absolută a protecției acordate de articolul 3 din CEaDO sau de articolul 4 din 
cartă. Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că atât CJUE, cât și CEDO ridică ștacheta destul de sus atunci 
când evaluează în mod concret care sunt „deficiențele sistemice” sau „riscul real și previzibil” de tratament 
contrar articolului 4 din cartă și articolului 3 din CEaDO. Rezultă din hotărârea CJUE în cauza N.S. că încrederea 
reciprocă nu ar trebui compromisă examinând sistematic, la fiecare procedură Dublin, dacă statul membru 
responsabil își respectă toate obligațiile care îi revin în temeiul SECA. De asemenea, rezultă din jurisprudența 
CEDO, că pentru a exista un risc real de tratament inuman sau degradant, trebuie să existe situații foarte grave 
în statul membru responsabil (vezi, în special, hotărârea CEDO din 21 ianuarie 2011M.S.S./Belgia și Grecia (7), 
punctele 252, 263 și 249).

În acest context, următoarele hotărâri prezintă importanță deosebită: hotărârea CJUE din 21 decembrie 2011 în 
cauzele conexate N.S. și alții și M.E. și alții (8); hotărârea CJUE din 19 martie 2019, Abubacarr Jawo/Bundesrepublic 

(6) Hotărârea CJUE din 16 februarie 2017, C. K. și alții/Republika Slovenija, C-578/16 PPU.
(7) Hotărârea CEDO din 21 ianuarie 2011, M.S.S./Belgia și Grecia, nr. 30696/09, punctele 252, 263 și 249.
(8) Hotărârea CJUE din 21 decembrie 2011, N.S. și alții /Secretary of State for the Home Department și M.E. și alții/Refugee Applications 

Commissioner and Minister for Justice, Equality and Law Reform, cauzele conexate C-411/10 și C-493/10.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&jur=C%2CT%2CF&num=C-578/16&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=117187&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=16563711
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=117187&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=16563711
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Deutschland (9); hotărârea CEDO din 21 ianuarie 2011, M.S.S./Belgia și Grecia (10); hotărârea CEDO din 4 
noiembrie 2014, Tarakhel/Switzerland (11).

În consecință, poate exista o încălcare a articolului 4 din cartă (respectiv a articolului 3 din CEaDO), în special 
dacă nu există acces la procedura de azil în statul membru responsabil sau dacă condițiile (individuale) de primire 
echivalează cu o astfel de încălcare, inclusiv riscul de a fi reținut în mod arbitrar la sosire, sau dacă solicitantul ar fi 
expus unui risc substanțial de a suferi tratamente inumane sau degradante în sensul articolului 4 din cartă.

Îndeosebi în cazurile care vizează familii sau persoane vulnerabile, ar putea fi necesară obținerea de asigurări 
individuale specifice din partea autorităților statului membru solicitat dacă există indicii că un transfer în statul 
membru fără astfel de garanții ar putea atrage riscul încălcării articolului 4 din cartă. Ar putea fi necesar ca 
responsabilul de caz să evalueze situația juridică și factuală din statul membru în care solicitantul este transferat 
individual. Într-o astfel de situație, simpla absență a unor astfel de garanții ar putea face ilegală decizia de transfer 
în cadrul procedurii Dublin și ar putea fi invocată de reclamant în apel. În cadrul evaluării individuale, aceste 
garanții trebuie diferențiate de modalitățile de transfer și de obligația respectivă de a face schimb de date înainte 
de transfer în conformitate cu articolele 31 și 32 din Regulamentul Dublin III, precum și de alte încălcări ale 
drepturilor omului în timpul procesului de transfer.

(9) Hotărârea CJUE din 19 martie 2019, Abubacarr Jawo/Bundesrepublic Deutschland, C-163/17.
(10) Hotărârea CEDO din 21 ianuarie 2011, M.S.S./Belgia și Grecia, 30696/09.
(11) Hotărârea CEDO din 4 noiembrie 2014, Tarakhel/Elveția, 29217/12.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=211803&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=16564369
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-mss-v-belgium-and-greece-gc-application-no-3069609
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2229217/12%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-148070%22]}
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Anexa I – Domenii de abordat în timpul interviului: 
legăturile de familie

Aspecte care trebuie explorate în timpul interviului privind unitatea familiei

Punctele enumerate nu sugerează modul în care responsabilul de caz trebuie să adreseze sau să formuleze 
întrebările, ci reprezintă atenționări asupra aspectelor care ar putea necesita să fie cercetate, în funcție 
de circumstanțele specifice cererii, pentru a culege informațiile necesare în vederea determinării 
responsabilității.

Explorarea și stabilirea legăturilor de familie

 □ Prezența membrului (membrilor) de familie sau a rudei (rudelor) într-un alt stat membru (în alte state 
membre).

 □ Datele cu caracter personal ale membrului (membrilor) de familie/rudei (rudelor).

 □ Alte date ale membrului (membrilor) de familie/rudei (rudelor) cu privire la domiciliul actual (de exemplu, 
datele de contact).

 □ Ce legătură de rudenie există între solicitant și membrul (membrii) de familie/rudă rude.

 □ Atunci când cazul implică un soț (o soție), detalii despre cum s-a format această relație (când, unde, cum).

 □ În cazul rudei (rudelor), trebuie explorată dependența (vezi mai jos).

 □ Statutul pe care membrul (membrii) de familie/ruda (rudele) îl are (au) în celălalt stat membru.

 □ Circumstanțele în care au fost despărțiți (despărțite).

 □ Informații despre contactul dintre solicitant și celălalt membru (ceilalți membri), mai ales de când aceștia 
au fost separați.

 □ Orice document justificativ privind legătura de familie.

 □ Consimțământul persoanelor în cauză.

Dependența

Aspectele menționate mai sus privind legăturile de familie trebuie să fie examinate ori de câte ori este cazul. 
De asemenea, trebuie evaluat dacă există vreun tip de dependență între solicitant și orice rudă care are 
reședința într-un alt stat membru.

În cazul în care există o dependență, culegeți informații cu privire la următoarele aspecte:

 □ Cine este (sunt) exact persoana (persoanele) dependentă (dependente).

 □ Cauza dependenței.

 □ Tipul de dependență.

 □ Modul în care persoana (persoanele) este (sunt) în relație de dependență.

 □ Cine a avut grijă de solicitant/persoana aflată în întreținere în țara de origine/fosta reședință obișnuită.

 □ Cine a avut grijă de solicitant/persoana aflată în întreținere pe durata călătoriei și în țara de refugiu.

 □ Cu ce dificultăți se confruntă persoana (persoanele) aflată (aflate) în întreținere în viața de zi cu zi. Dacă 
solicitantul este sau nu capabil să aibă grijă de rudă și în ce mod.

 □ În cazul în care solicitantul este persoană aflată în întreținere, dacă cealaltă persoană este în măsură sau 
nu să aibă grijă de solicitant și în ce mod.

 □ Orice document justificativ, legat de situația de dependență, de exemplu, rapoarte medicale, documente, 
rapoarte psihologice sau sociale.

 □ Consimțământul persoanelor în cauză.
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Copilul neînsoțit

 □ Orice document justificativ privind legăturile de familie.

 □ Orice document justificativ legat de vârsta solicitantului minor, în special dacă solicitantul are aproape 18 
ani (de exemplu, document de identitate sau certificat de naștere).

 □ Informații privind natura relației dintre minor și rudă cât timp acesta s-a aflat în țara de origine (mătușă, 
unchi, bunică, bunic).

 □ Capacitatea rudei de a asigura asistență copilului.

 □ Bunăstarea și dezvoltarea socială a copilului.

 □ Considerente privind siguranța și securitatea, în special atunci când există riscul ca copilul să fie victimă 
a traficului de ființe umane.

 □ Opinia copilului în concordanță cu vârsta și nivelul său de maturitate și cu istoricul său cultural.

Clauze discreționare: clauza de suveranitate

 □ Obiecții ale solicitantului față de transferul său într-o țară care ar putea fi statul membru responsabil. 
Obiecțiile ar putea fi legate de motive personale (motive familiale, motive de sănătate) și/sau de situația 
generală din statul membru responsabil.

 □ Prezența în statul membru a membrilor de familie care (nu) sunt solicitanți de protecție internațională.

 □ Motivele acestor obiecții.

Clauze discreționare: clauza umanitară

 □ Prezența în alt stat membru a unei alte legături de familie, alta decât cea explorată anterior.

 □ Datele cu caracter personal ale acestei (acestor) persoane.

 □ Alte date ale persoanei (persoanelor) respective care au legătură cu locul de ședere actual (de exemplu, 
adresa).

 □ Tipul exact de relație/contact dintre solicitant și această (aceste) persoană (persoane) în țara de origine.

 □ Statutul pe care această (aceste) persoană (persoane) îl are (au) în celălalt stat membru.

 □ Circumstanțele în care au fost despărțiți (despărțite).

 □ Informații referitoare la relația/contactul dintre solicitant și această (aceste) persoană (persoane), mai 
ales de când acestea au fost separate.

 □ Motivele pentru care persoanele doresc să fie reunite.

 □ Orice document justificativ.

 □ Orice document justificativ, de exemplu, fișe medicale, fotografii, bilete ale oricărei vizite ale celeilalte 
persoane, în scopul de a se întâlni cu solicitantul.

 □ Consimțământul scris al ambelor părți.
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Anexa II – Domenii de abordat în timpul interviului: intrarea, 
șederea și cereri anterioare

Aspecte care urmează să fie examinate în timpul interviului cu privire la ședere, viză, intrare și ședere 
ilegală, cereri de azil anterioare, încetarea responsabilităților

Punctele enumerate nu sugerează modul în care responsabilul de caz trebuie să adreseze sau să 
formuleze întrebările, ci reprezintă un memento al aspectelor care ar putea necesita să fie cercetate, în 
funcție de circumstanțele specifice cererii, pentru a culege informațiile necesare în vederea determinării 
responsabilității.

În cazul în care nu există dovezi oficiale care să susțină declarațiile solicitantului, statul membru solicitant 
trebuie să depună toate eforturile rezonabile pentru a obține declarații complete privind itinerarul, adresând 
întrebări detaliate în timpul interviului.

Este foarte important ca, la sfârșitul interviului, să se cunoască întreg itinerarul solicitantului.

Itinerarul

În ceea ce privește itinerarul, responsabilul de caz culege informații referitoare la:

 □ Orice document relevant pe care solicitantul l-ar fi putut asocia călătoriei sale și în funcție de modul în 
care a călătorit (de exemplu, pașaport, bilete de avion, autobuz sau tren, tichete de îmbarcare).

 □ Când și unde a început călătoria.

 □ Țările prin care a trecut solicitantul în călătoria sa.

 □ Mijloacele în care a călătorit solicitantul și documentele utilizate pentru călătorie. Sunt incluse 
circumstanțele legate de plecare, tranzit și sosire, precum și vehiculele de transport utilizate de solicitant.

 □ Modul în care au trecut frontiera.

 □ Dacă a avut documente pentru trecerea frontierelor.

 □ Datele călătoriei. Adesea este dificil pentru solicitanți să furnizeze datele exacte; totuși, cadrul temporal 
este o informație importantă.

 □ Alte persoane cu care solicitantul ar fi putut călători.

Cerere de protecție internațională în alt stat membru

 □ Durata șederii în fiecare loc/țară.

 □ Statutul pe care solicitantul îl avea în această (aceste) țară (țări)

 □ Dacă persoana a solicitat protecție internațională în alt stat membru.

 □ Dacă persoana a solicitat protecție internațională, când și unde a depus cererea?

 □ Descrierea exactă a procedurii.

 □ Rezultatul acestei cereri.

 □ Orice documentație referitoare la cerere.

Documentul de ședere eliberat solicitantului

 □ Dacă i-a fost eliberat solicitantului un permis de ședere.

 □ Ce stat (state) membru (membre) a (au) eliberat documentul de ședere.

 □ Când a fost eliberat documentul de ședere.

 □ Perioada de valabilitate a documentului de ședere.

 □ Tipul permisului de ședere.

 □ Perioada dintre data de expirare a documentului de ședere și cererea de protecție internațională.

 □ Motivul pe baza căruia a fost eliberat permisul de ședere.
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Viza eliberată solicitantului

 □ Dacă solicitantului i-a fost eliberată o viză.

 □ Ce stat membru a eliberat viza?

 □ Dacă viza a fost eliberată de un stat membru în numele altui stat membru.

 □ Când a fost eliberată viza?.

 □ Perioada de valabilitate a vizei.

 □ Tipul de viză eliberată.

 □ Dacă persoana a folosit-o pentru intrare/ședere pe teritoriul statelor membre.

 □ Perioada scursă între data de expirare a vizei și cererea de protecție internațională.

 □ Dacă solicitantului i-a fost eliberat orice alt tip viză.

Încetarea responsabilității unui stat membru

 □ Dacă persoana a părăsit teritoriul statelor membre.

 □ Perioada în care s-a aflat în afara teritoriului statelor membre.

 □ Data intrării și ieșirii de pe teritoriul statelor membre.

 □ Destinația (țara de origine sau altă țară).

 □ Mijloacele de transport.

 □ Durata șederii în fiecare țară.

 □ Dacă persoana a părăsit teritoriul statelor membre.

 □ Dacă solicitantul deține documente justificative.

 □ Circumstanțele călătoriei, dacă a călătorit pe cont propriu sau călătoria a fost mediată de un alt stat 
membru.
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Anexa III – Tabele rezumative cu lista mijloacelor de probă 
și a dovezilor circumstanțiale – Unitatea familiei

Probe Minor neînsoțit  
Articolul 8

Membri de familie 
care beneficiază 
de protecție 
internațională  
Articolul 9

Membri de 
familie care 
solicită protecție 
internațională  
Articolul 10

Confirmare scrisă a informațiilor de către 
celălalt MS

✓ ✓ ✓

Extras din registre ✓ ✓ ✓

Permise de ședere eliberate pentru 
membrul de familie

✓ ✓

Autorizații de ședere temporară eliberate 
pentru membrul de familie.

✓

Dovada că persoanele sunt înrudite 
(dacă este disponibilă)

✓ ✓ ✓

În lipsa acesteia și dacă este necesar, test 
ADN sau test de sânge

✓ ✓

Consimțământul persoanelor în cauză ✓ ✓

Dovezi circumstanțiale Minor neînsoțit  
Articolul 8

Membri de familie 
care beneficiază 
de protecție 
internațională  
Articolul 9

Membri de 
familie care 
solicită protecție 
internațională
Articolul 10

Informații verificabile primite de la 
solicitant

✓ ✓ ✓

Declarații ale membrilor de familie în 
cauză

✓

Raport/confirmare privind informațiile, 
efectuat de o organizație internațională, 
precum UNHCR

✓ ✓ ✓
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Anexa IV – Tabele rezumative cu lista mijloacelor de probă 
și a dovezilor circumstanțiale – Reședință, viză, intrare și ședere 
ilegală timp de cel puțin 5 luni/intrare legală

Probe Documente 
de ședere 
valabile sau 
expirate
Articolul 
12(1)(3)(4)

Viză valabilă 
sau expirată
Articolul 
12(2)(3)(4)

Intrare 
ilegală
Articolul 
13(1)

Ședere 
într-un stat 
membru 
timp de cel 
puțin 5 luni
Articolul 
13(2)

Intrare legală 
pe teritoriul 
unui stat la 
o frontieră 
externă
Articolul 14

Document de ședere (valabil sau 
expirat, după caz) 

✓

Viza (valabilă sau expirată) 
eliberată

✓

Extras din registrul cu străini sau 
din registre similare

✓ ✓

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate de SM 
care a eliberat documentul de 
ședere 

✓

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate de SM 
care a eliberat viza

✓

Rezultat pozitiv transmis de VIS ✓

Ștampilă de intrare (sau aprobare 
similară) într-un pașaport sau 
într-un pașaport falsificat/
contrafăcut

✓ ✓

Ștampilă de ieșire dintr-o țară 
limitrofă unui SM sau timbru de 
ieșire aplicat de SM 

✓ ✓

Bilete de călătorie care atestă 
în mod neechivoc intrarea pe la 
o frontieră externă 

✓ ✓

Autorizație de ședere eliberată 
în timp ce se examinează cererea 
pentru permisul de ședere

✓

Solicitări de părăsire a teritoriului 
sau ordin de expulzare eliberate 
la date aflate la cel puțin cinci 
luni distanță sau care nu au fost 
executate 

✓

Extras din evidența unor spitale, 
penitenciare, centre de detenție

✓

Rezultat pozitiv în Eurodac 
(categoria 2) sau amprente 
digitale prelevate în legătură cu 
o intrare ilegală 

✓
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Dovezi circumstanțiale Permise 
de ședere 
valabile sau 
expirate
Articolul 
12(1)(3)(4)

Viză valabilă 
sau expirată
Articolul 
12(2)(3)(4)

Intrare 
ilegală
Articolul 
13(1)

Ședere 
într-un stat 
membru 
timp de cel 
puțin 5 luni
Articolul 
13(2)

Intrare legală 
pe teritoriul 
unui stat la 
o frontieră 
externă
Articolul 14

Declarații detaliate și verificabile 
ale solicitantului

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Raport/confirmare privind 
informațiile, efectuat(ă) de 
o organizație internațională, 
precum UNHCR 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Raport/confirmare privind 
informațiile, efectuat(ă) de SM 
care nu a eliberat permisul de 
ședere sau viza

✓ ✓

Raport/confirmare privind 
informațiile, efectuat(ă) de 
membrii familiei, însoțitori de 
călătorie etc.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Raport/confirmare privind 
informațiile, efectuat(ă) de un alt 
SM sau o țară terță

✓ ✓

Rapoarte/confirmări privind 
informațiile, efectuate de 
o organizație neguvernamentală, 
precum o organizație care 
asigură cazare pentru cei aflați în 
dificultate

✓

Amprentele digitale, cu excepția 
cazului în care sunt prelevate la 
trecerea frontierei externe

✓ ✓ ✓

Bilete, facturi de hotel, carduri 
de acces, fișe de programare, 
informații care indică utilizarea 
serviciilor sau alte dovezi 
circumstanțiale de același tip etc.

✓ ✓ ✓
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Anexa V – Tabele rezumative cu lista mijloacelor de probă 
și a dovezilor circumstanțiale – Cereri anterioare de protecție 
internațională, ieșiri de pe teritoriu și expulzări

Probe Ieșire de pe teritoriul 
SM
Articolul 19(2), 20(5)

Expulzare de pe 
teritoriul SM
Articolul 19(3)

Cereri de azil 
anterioare
Articolul 18(1)(b)(c)
(d), 20(5)

Ștampila de ieșire ✓ ✓

Extras din registre ale unor țări terțe 
care dovedesc șederea

✓

Bilete de călătorie care să stabilească 
neechivoc ieșirea sau intrarea pe la 
o frontieră externă

✓

Raport/confirmare din partea statului 
membru din care reiese că solicitantul 
a părăsit teritoriul statelor membre 

✓

Ștampilă de ieșire a unei țări terțe 
limitrofe unui SM

✓

Ștampilă de intrare (sau o aprobare 
similară) într-un pașaport

✓

Rezultat pozitiv în Eurodac (categoria 
1) sau amprente digitale prelevate 
în legătură cu o cerere de protecție 
internațională 

✓

Amprente digitale prelevate în legătură 
cu o cerere

✓

Formular prezentat de solicitant ✓

Raport oficial întocmit de autorități ✓

Extras din registre și dosare relevante ✓

Raport scris al autorităților care atestă 
că a fost depusă o cerere

✓

Dovada scrisă din partea autorităților 
care atestă expulzarea efectivă 
a străinului

✓ ✓

Confirmare a informațiilor privind 
expulzarea de către țara terță

✓
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Dovezi circumstanțiale Ieșire de pe teritoriul 
SM
Articolul 19(2), 20(5)

Expulzare de pe 
teritoriul SM
Articolul 19(3)

Cerere de azil 
anterioară
Articolul 18(1)(b)(c)
(d), 20(5)

Declarații detaliate și verificabile ale 
solicitantului

✓ ✓ ✓

Raport/confirmare privind informațiile, 
efectuat(ă) de o organizație 
internațională, precum UNHCR 

✓ ✓ ✓

Raport/confirmare privind informațiile, 
efectuat(ă) de un alt stat membru

✓ ✓

Raport/confirmare privind informațiile, 
efectuat(ă) de membrii familiei, 
însoțitori de călătorie

✓ ✓ ✓

Ștampilă de ieșire în cazul în care 
solicitantul a părăsit teritoriul statelor 
membre de cel puțin 3 luni

✓ ✓

Amprentele digitale, cu excepția cazului 
în care sunt prelevate la trecerea 
frontierei externe

✓ ✓

Bilete, facturi de hotel, carduri de 
acces, fișe de programare, informații 
care indică utilizarea serviciilor sau alte 
dovezi circumstanțiale de același tip etc.

✓ ✓
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REFERINȚE

 ► trimiteri la legislație, la jurisprudența relevantă și la resurse 
suplimentare



74 – Ghid practic al EASO privind punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III 

Referințe juridice și jurisprudență relevantă

Această imagine de ansamblu asupra referințelor juridice și jurisprudenței nu este destinată a fi un instrument de 
referință exhaustiv. Obiectivul său constă doar în furnizarea unei direcții practice pentru responsabilul de caz prin 
trimiterea la cele mai relevante dispoziții și jurisprudență. Hotărârile privind aplicarea Regulamentului Dublin II 
care sunt deja codificate în Regulamentul Dublin III nu fac parte din această imagine de ansamblu.

Referințele de mai jos sunt organizate în funcție de subiect. Dacă este posibil, jurisprudența și instrumentele 
juridice suplimentare sunt prezentate sub formă de hyperlink-uri pentru simplificarea trimiterilor.

Cadrul juridic și domeniul de aplicare al sistemului Dublin

Referințe juridice Jurisprudență

Regulamentul 
Dublin III

Regulamentul 
de punere 
în aplicare

Regulamentul 
Eurodac II

Referitor la determinarea rapidă a responsabilității/accesul efectiv la procedurile de 
acordare a protecției internaționale:

• Hotărârea CJUE din 16 februarie 2017, C. K. și alții/Republika Slovenija, C-578/16 
PPU

Acces efectiv la procedurile de acordare a protecției internaționale (nu este necesară 
o decizie explicită pentru examinarea cererii sub aspectul meritelor):

• Hotărârea CJUE din 4 octombrie 2018, Bahtiyar Fathi/Predsedatel na Darzhavna 
agentsia za bezhantsite, C-56/17

Referitor la domeniul de aplicare al Regulamentului Dublin III: procedura de reprimire nu 
se aplică beneficiarilor de protecție internațională:

• Ordonanța Curții din 5 aprilie 2017, Daher Muse Ahmed/Bundesrepublik 
Deutschland, C-36/17

Faptul că un stat membru și-a notificat intenția de a se retrage din Uniunea Europeană 
nu obligă statul membru solicitant să examineze el însuși cererea de protecție 
internațională:

• Hotărârea CJUE din 23 ianuarie 2019, M.A. și alții /The International Protection 
Appeals Tribunal și alții, C-661/17

Jurisprudența națională

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&jur=C%2CT%2CF&num=C-578/16&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0056&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0056&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=189841&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=15768142
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=189841&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=15768142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0661&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0661&from=ro
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Criterii de determinare a statului membru responsabil

Referințe juridice Jurisprudență

Articolele 8-17

Regulamentul 
Dublin III

Solicitantul poate invoca aplicarea incorectă a criteriilor menționate în capitolul III din 
Regulamentul Dublin III:

• Hotărârea CJUE din 7 iunie 2016, Mehrdad Ghezelbash/Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie, C-63/15

De asemenea, solicitantul poate invoca o încălcare a normei prevăzute la articolul 19 
alineatul (2) din Regulamentul Dublin III:

• Hotărârea CJUE din 7 iunie 2016, George Karim/Migrationsverket, C-155/15

Referitor la expresia „prezentarea unei cereri”, ca în cazul articolului 2 litera (b) din 
Regulamentul Dublin III, și începutul perioadelor, ca în cazul articolul 21 alineatul (1) și 
articolului 23 alineatul (1) din Regulamentul Dublin III:

• Hotărârea CJUE din 26 iulie 2017, Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik 
Deutschland, C-670/16

Jurisprudența națională

Furnizarea informațiilor

Referințe juridice Jurisprudență

Articolul 4

Regulamentul 
Dublin III

Referitor la nefurnizarea către solicitanți de informații suficiente, echivalentă cu 
încălcarea articolului 3 din CEaDO:

• Hotărârea CEDO din 14 martie 2017, Ilias și Ahmed/Ungaria, 47287/15

Statele membre trebuie să dispună de mijloace fiabile de a comunica cu solicitanții:
• Hotărârea CEDO din 21 ianuarie 2011, M.S.S./Belgia și Grecia, 30696/09

Jurisprudența națională

Interviul personal

Referințe juridice Jurisprudență

Articolele 4 și 5

Regulamentul 
Dublin III

Articolul 14 DPA

Referitor la obligativitatea efectuării unui interviu personal înaintea unei decizii de 
transfer și posibilitatea solicitantului de a prezenta orice informații suplimentare 
relevante pentru determinarea corectă:

• Hotărârea CJUE din 7 iunie 2016, Mehrdad Ghezelbash/Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie, C-63/15

Jurisprudența națională

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0063&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0063&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179663&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=15583928
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0670&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0670&from=EN
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172091
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179661&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=15768503
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179661&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=15768503
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Considerații specifice privind persoanele cu nevoi speciale – copiii

Referințe juridice Jurisprudență

Articolul 24 DPA

Articolele 21, 22 
DCP

Articolele 8, 16, 
17 Regulamentul 
Dublin III 

Referitor la aspectele de luat în considerare înainte de transfer – tratamente inumane sau 
degradante, transferul unui solicitant de azil grav bolnav în statul membru responsabil de 
examinarea cererii:

• Hotărârea CJUE din 16 februarie 2017, C. K. și alții/Republika Slovenija, C-578/16 
PPU

Statele membre nu pot pur și simplu să refuze un drept de ședere unui resortisant al 
unei țări terțe care este părintele unui cetățean al UE, fără a face o evaluare completă 
a încălcării drepturilor referitoare la statutul copilului de cetățean al Uniunii:

• Hotărârea CJUE din 10 mai 2017, Chavez-Vilchez și alții/Raad van bestuur van de 
Sociale verzekeringsbank și alții, C-133/15

Interesul superior al copilului și clauza discreționară:
• Hotărârea CJUE din 23 ianuarie 2019, M.A. și alții/The International Protection 

Appeals Tribunal și alții, C-661/17

Jurisprudența națională

Evaluarea probelor – posibilitatea de a furniza probe și de a asigura evaluarea corectă 
a responsabilității

Referințe juridice Jurisprudență

Articolul 19 
alineatul (2), 
articolul 20 
alineatul (2), 
articolul 21 
alineatul (1), 
articolul 22 
alineatele (2), 
(3), (4), (5), 
articolul 27 
alineatul (1), 
articolul 34

Regulamentul 
Dublin III

Anexa II, Anexa V 
Regulamentul de 
punere în aplicare

Referitor la domeniul de aplicare al recursului împotriva unei decizii de transfer: 
solicitantul de azil are dreptul de a invoca aplicarea incorectă a criteriilor de determinare 
a responsabilității prevăzute în capitolul III din Regulamentul Dublin III:

• Hotărârea CJUE din 7 iunie 2016, Mehrdad Ghezelbash/Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie, C-63/15

Referitor la încetarea responsabilității: solicitantul de azil are dreptul de a invoca 
o încălcare a normei prevăzute la articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul Dublin III, 
conform căreia obligația statului membru respectiv de a-l reprimi încetează dacă acesta 
s-a aflat în afara teritoriului statul membru pentru o perioadă de cel puțin trei luni:

• Hotărârea CJUE din 7 iunie 2016, George Karim/Migrationsverket, C-155/15

Referitor la depunerea unei cereri, începerea procesului de determinare și expirarea 
perioadei pentru cererea de preluare:

• Hotărârea CJUE din 26 iulie 2017, Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik 
Deutschland, C-670/16

Jurisprudența națională

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&jur=C%2CT%2CF&num=C-578/16&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=190502&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=15768631
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=190502&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=15768631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0661&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0661&from=ro
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179661&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=15768503
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179661&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=15768503
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179663&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=15583928
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0670&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0670&from=EN
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Evaluarea probelor: criterii și alte prevederi referitoare la unitatea familială

Referințe juridice Jurisprudență

Articolele 8, 9, 10, 
11, 16, 17

Regulamentul 
Dublin III

Aplicarea clauzei discreționare prevăzute la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul 
Dublin III este necondiționată. Autoritatea care aplică articolul 17 alineatul (1) din 
Regulamentul Dublin III nu este necesar să fie autoritatea responsabilă pentru 
determinarea statului membru responsabil. Nu trebuie să fie disponibilă nicio cale de 
atac împotriva deciziei de a nu se aplica articolul 17 alineatul (1) Regulamentul Dublin III:

• Hotărârea CJUE din 23 ianuarie 2019, M.A. și alții/The International Protection 
Appeals Tribunal și alții, C-661/17

Ca regulă generală, articolul 9 din Regulamentul Dublin III nu se aplică unei situații de 
reprimire; cu toate acestea, într-o situație precum cea descrisă la articolul 20 alineatul (5) 
din Regulamentul Dublin III și cu condiția ca persoana în cauză să dovedească imediat că, 
în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul Dublin III, statul membru în care se află 
în prezent ar trebui să fie responsabil, apoi poate fi invocat articolul 9 din Regulamentul 
Dublin III:

• Hotărârea CJUE din 2 aprilie 2019, Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie/H. și R., cauzele conexate C-582/17 și C-583/17

Jurisprudența națională

Durata procedurii

Referințe juridice Jurisprudență

Articolele 12, 13, 
14, 15,

articolul 19 
alineatele (1), (2), 
(3), articolul 20 
alineatul (5)

Regulamentul 
Dublin III

Referitor la durata procedurii: Statul membru în care este prezentă persoana trebuie să 
își exercite dreptul de a examina cererea, întrucât nu trebuie să utilizeze o procedură de 
determinare a statului membru responsabil care necesită o durată de timp nerezonabilă:

• Hotărârea CJUE din 21 decembrie 2011, N.S. și alții/Secretary of State for the 
Home Department, cauzele conexate C-411/10 și C-493/10

Referitor la cererile de reexaminare și termenul de răspuns, expirarea termenului și efect:
• Hotărârea CJUE din 13 noiembrie 2018, X și X/Staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie, cauzele conexate C-47/17 și C-48/17

Referitor la începerea procesului de determinare, depunerea unei cereri și termenele 
pentru prezentarea unei solicitări:

• Hotărârea CJUE din 26 iulie 2017, Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik 
Deutschland, C-670/16

O decizie de transfer este adoptată și comunicată numai după acceptarea unei cereri de 
transfer:

• Hotărârea CJUE din 31 mai 2018, Adil Hassan/Préfet du Pas-de-Calais, C-647/16

Termenul prelungit de transfer pentru solicitanții care s-au sustras de la procedură este 
evocat prin informarea statului membru responsabil înainte de expirarea termenului 
inițial:

• Hotărârea CJUE din 19 martie 2019, Abubacarr Jawo/Bundesrepublik 
Deutschland, C-163/17

Jurisprudența națională

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0661&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0661&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0582&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0582&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0411&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0411&from=ro
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207681&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=15769175
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207681&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=15769175
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0670&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0670&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0647&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=211803&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=16564369
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=211803&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=16564369
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Evaluarea probelor Criterii legate de reședință, intrare și ședere

Referințe juridice Jurisprudență

Articolele 12, 
13,14, 15,

19 (1),(2),(3), 20(5)

Regulamentul 
Dublin III

Referitor la intrarea autorizată prin derogare pe motive umanitare, definiția unei „vize”; 
definiția „trecerii ilegale a frontierei”; eliberarea unei vize și trecerea ilegală a unei 
frontiere externe; data depunerii unei cereri determină aplicabilitatea articolului 13 
alineatul (1) din Regulamentul Dublin III, o contestație împotriva unei decizii de transfer 
nu afectează această perioadă:

• Hotărârea CJUE din 26 iulie 2017, Kadija Jafari and Zainab Jafari/Bundesamt fur 
Fremdenwesen und Asyl, C-646/16

• Hotărârea CJUE din 26 iulie 2017, A. S./Republika Slovenija, C- 490/16

Jurisprudența națională

Evaluarea probelor Cereri anterioare de azil

Referințe juridice Jurisprudență

Articolul 18 (1)
(b),(c),(d)

Regulamentul 
Dublin III

Chiar dacă există un apel pe rol în statul membru solicitat, o cerere trebuie să fie 
întotdeauna formulată la timp; o cale de atac depusă la o dată anterioară poate exista 
(și continua) cu o contestație simultană împotriva unei decizii de transfer cu o dată 
ulterioară; nu este necesar ca statul membru solicitat să fie informat cu privire la căi de 
atac anterioare (aflate pe rol); predarea unui solicitant în baza unui mandat european de 
arestare este separată de aplicarea Regulamentului Dublin III:

• Hotărârea CJUE din 5 iulie 2018, X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
C-213/17

Articolul 18 alineatul (2) Regulamentul Dublin III nu prevede reluarea procedurii de 
examinare a cererii solicitantului în etapa în care a fost întreruptă după ce solicitantul 
a fost transferat:

• Hotărârea CJUE din 17 martie 2016, Shiraz Baig Mirza/Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal, C-695/15

Trebuie formulată o nouă cerere de transfer atunci când un solicitant revine în statul 
membru care l-a transferat anterior și se aplică condiții speciale:

• Hotărârea CJUE din 25 ianuarie 2018, Bundesrepublik Deutschland/Aziz Hasan, 
C-360/16

Referitor la o cerere de protecție internațională formulată de un resortisant al unei 
țări terțe care beneficiază de statutul conferit de protecția subsidiară și aplicabilitatea 
procedurii de reprimire:

• Ordonanța CJUE din 5 aprilie 2017, Daher Muse Ahmed/Bundesrepublik 
Deutschland, C-36/17

• Hotărârea CJUE din 25 ianuarie 2018, Bundesrepublik Deutschland/Aziz Hasan, 
C-360/16

Jurisprudența națională

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=193206&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=15769498
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=193206&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=15769498
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=193201&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=15769592
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0213&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0695&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0695&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0360&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=189841&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=15770271
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=189841&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=15770271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0360&from=EN
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Transferul efectuat în cadrul procedurii Dublin

Referințe juridice Jurisprudență

Articolele 3 
alineatul (2), 
articolul 17 
alineatul (1)

Regulamentul 
Dublin III

Expirarea termenelor pentru transferul persoanei în cauză este suficientă pentru un 
transfer automat al responsabilității, persoana în cauză putând invoca acest argument în 
instanță:

• Hotărârea CJUE din 25 octombrie 2017, Majid Shiri/Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl, C-201/16

Semnificația conceptului de „sustragere”; termenul prelungit de transfer pentru 
solicitanții care s-au sustras de la procedură este evocat prin informarea statului membru 
responsabil înainte de expirarea termenului inițial; articolul 4 din cartă poate fi aplicabil 
pentru transferul solicitanților, conform articolului 29 din Regulamentul Dublin III, în cazul 
unui risc substanțial ca persoana în cauză să sufere un tratament inuman sau degradant 
după ce a primit protecție internațională în statul membru responsabil.

• Hotărârea CJUE din 19 martie 2019, Abubacarr Jawo/Bundesrepublik 
Deutschland, C-163/17

Referitor la încălcarea articolului 4 din cartă și a articolului 3 din CEaDO și la tratamentul 
inuman și degradant:

• Hotărârea CJUE din 16 februarie 2017, C. K. și alții/Republika Slovenija, C-578/16 
PPU

Jurisprudența națională

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0201&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0201&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=211803&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=16564369
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=211803&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=16564369
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&jur=C%2CT%2CF&num=C-578/16&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher




Contactați UE

În persoană
În întreaga Uniune Europeană există sute de centre de informare Europe Direct. Puteți găsi adresa centrului cel 
mai apropiat de dumneavoastră la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

La telefon sau prin e-mail
Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți accesa 
acest serviciu:
—  apelând numărul gratuit 00 800 6 7 8 9 10 11 (unii operatori pot taxa aceste apeluri);
—  apelând numărul standard: +32 22999696; sau
—  prin e-mail, la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

Găsiți informații despre UE

Online
Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale UE sunt disponibile pe site-ul Europa, la: 
https://europa.eu/european-union/index_ro

Publicații ale UE
Puteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuite și contra cost la adresa: https://op.europa.eu/ro/
publications. Mai multe exemplare ale publicațiilor gratuite pot fi obținute contactând Europe Direct sau centrul 
dumneavoastră local de informare (a se vedea https://europa.eu/european-union/contact_ro).

Dreptul UE și documente conexe
Pentru accesul la informații juridice din UE, inclusiv la ansamblul legislației UE începând din 1952 în toate 
versiunile lingvistice oficiale, accesați site-ul EUR-Lex, la: http://eur-lex.europa.eu

Datele deschise ale UE
Portalul de date deschise al UE (http://data.europa.eu/euodp/ro) oferă acces la seturi de date din UE. Datele 
pot fi descărcate și reutilizate gratuit, atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale.

https://europa.eu/european-union/contact_ro
https://europa.eu/european-union/contact_ro
https://europa.eu/european-union/index_ro
https://op.europa.eu/ro/publications
https://op.europa.eu/ro/publications
https://europa.eu/european-union/contact_ro
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/ro
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