
Seria de ghiduri practice ale EASO
Condițiile de obținere a statutului de protecție internațională

Considerații preliminare: 
domeniul de aplicare personal și teritorial

Persecuție

Protecția subsidiară

Protecție în țara de origine

Temere bine întemeiată

Motivele persecuției

Alternativă de protecție în interiorul țării de origine

1

2a

3

4

2b

2c

5

Observații generale:
● Întotdeauna trebuie examinate mai întâi condițiile pentru obținerea statutului de refugiat
● Aplicați dispozițiile legale la faptele materiale acceptate și la rezultatele evaluării riscurilor
● Nu uitați că nevoia de protecție poate apărea și în afara țării de origine
● Nu uitați că agenții de persecuție și vătămare gravă pot fi: statul, partide sau organizații care 

controlează statul sau o parte substanțială a teritoriului său și agenți nestatali
● Examinați fiecare caz individual, obiectiv și imparțial

Solicitantul este resortisant 
al unei țări terțe

Solicitantul este resortisant 
al unui stat membru al UE

Este cererea admisibilă în 
conformitate cu legislația 

și practicile naționale

Solicitantul se află în afara țării sale 
de naționalitate/naționalități?

Constituie tratamentul de care se teme solicitantul o încălcare 
suficient de gravă a drepturilor omului, luând forma menționată, 

printre altele, la articolul 9 alineatul (2) din DCPI?

Constituie tratamentul o încălcare a unui drept uman nederogabil sau 
o încălcare suficient de gravă a altui drept fundamental al omului?

Poate fi tratamentul considerat drept o acumulare de măsuri 
diferite, ale căror consecințe ar afecta în mod similar solicitantul?

Își exprimă solicitantul vreo temere?

rasă

pedeapsa cu moartea

execuția

tortura

și/sau

și/sau

amenințări grave și individuale la adresa vieții sau a 
persoanei unui civil ca urmare a violenței generalizate 

în caz de conflict armat intern sau internațional

Există un grad rezonabil de probabilitate ca solicitantul să se confrunte 
cu unul dintre următoarele tipuri de vătămări grave?

tratamente inumane sau degradante

pedepse inumane sau degradante

Are loc un conflict armat?

Este solicitantul considerat o persoană civilă?

Există o situație de violență generalizată?

Este amenințată viața sau persoana solicitantului?

Există o legătură demonstrabilă între 
amenințare și violența generalizată?

Sunt amenințările grave și individuale?

Este suficientă 
simpla prezență în 
teritoriu pentru a 

stabili un risc real?

Există alți factori 
suplimentari legați 

de situația personală 
a solicitantului?

religie

naționalitate

apartenență la un anumit grup social

opinii politice

Se poate deduce o asemenea temere pe baza 
dovezilor circumstanțiale și a circumstanțelor 

individuale ale solicitantului?

Solicitantul se află în afara țării 
obișnuite de reședință?

Nu este 
necesară 

examinarea 
îndeplinirii condițiilor 

necesare pentru 
obținerea protecției 

internaționale
Nicio nevoie de 

protecție subsidiară în 
temeiul articolului 15 

litera (a) din DCPI

Nicio nevoie de 
protecție subsidiară în 
temeiul articolului 15 

litera (b) din DCPI

Nicio nevoie de 
protecție subsidiară în 
temeiul articolului 15 

litera (c) din DCPI

Nicio nevoie de protecție 
internațională

Nicio nevoie de protecție 
internațională

Sunt stabilite nevoi 
de protecție subsidiară 

[articolul 15 litera (a) din 
DCPI] – Treceți la pasul 4

Sunt stabilite nevoi 
de protecție subsidiară 

[articolul 15 litera (b) din 
DCPI] – Treceți la pasul 4

Sunt stabilite nevoi 
de protecție subsidiară 

[articolul 15 litera (c) din 
DCPI] – Treceți la pasul 4

Nicio protecție în 
zona de origine a 

solicitantului – Treceți 
la pasul 5

Treceți la pasul 2

Tratamentul 
îndeplinește condițiile 
pentru a fi calificat ca 
persecuție – Treceți 

la pasul 2b

Se poate stabili o 
temere de persecuție 

bine întemeiată – 
Treceți la pasul 2c

Sunt stabilite nevoi 
de protecție privind 

statutul de refugiat – 
Treceți la pasul 4

Tratamentul nu 
îndeplinește condițiile 
pentru a fi calificat ca 
persecuție – Treceți 

la pasul 3

Nu se poate stabili o 
temere de persecuție 

bine întemeiată – 
Treceți la pasul 3

Nu se aplică nicio 
conexiune la motivul 

relevant pentru 
persecuție – Treceți 

la pasul 3

sau Solicitantul este apatridNu

Nu
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Ar fi solicitantul persecutat pe motive 
(reale sau imputate) de:

Da Nu

Da Nu

Da Nu

Da Nu

Da Nu

Da

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Da

Da
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Este agentul un stat 
sau 

un partid sau o organizație, inclusiv organizații internaționale, care 
controlează statul sau o parte importantă din teritoriul acestuia?

Este protecția pe care o pot oferi eficace?

Este protecția pe care o pot oferi neprovizorie?

Este protecția pe care o pot oferi accesibilă solicitantului?

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Da

Da

Se poate dovedi că nu există un 
grad rezonabil de probabilitate de 
a se confrunta cu persecuții sau 

vătămări grave în zona de origine?

Protecția este disponibilă 
solicitantului? 
(vezi pasul 4)

Se poate dovedi că nu există un 
grad rezonabil de probabilitate 
de a se confrunta cu persecuții 

sau vătămări grave?

Este zona accesibilă în mod practic?

Solicitantul poate să acceseze în siguranță și în mod legal zona și să fie admis?Este zona sigură pentru solicitant?

Este zona accesibilă în condiții de siguranță?

Este zona accesibilă în mod legal?

Solicitantul ar fi admis în zonă?
Există posibilitatea rezonabilă 

ca solicitantul să se stabilească 
în această zonă?

Protecția este disponibilă 
solicitantului? 
(vezi pasul 4)

Nu există o alternativă 
de protecție în interiorul 

țării de origine – solicitantul 
îndeplinește condițiile pentru 

protecție internațională

Protecția internă este 
disponibilă – solicitantul nu 

îndeplinește condițiile pentru 
protecție internaționalăDa

Da
Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Nu Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu Nu

Este temerea solicitantului bine întemeiată?
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