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CUVANT ÎNAINTE
Refugiat este termenul care a marcat în mod decisiv
actualitatea anului trecut.
În acest an, un număr foarte mare de imigranți a sosit in
Europa dar au și a murit in drumul lor spre Europa.
Potrivit cifrelor publicate de Înaltul Comisariat al
Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în ultimii ani
vorbim despre despre cel mai mare aflux de refugiaţi de
după al doilea război mondial, peste un milion doua
sute de mii de migranți au sosit în Europa în 2016.
Peste 360.000 de oameni au încercat să traverseze
Mediterana, iar acesta rămâne de departe cel mai
periculos traseu, unde s-au înregistrat 60% din
disparițiile la nivel global. 7,200 persoane au decedat în
încercarea de a realiza traversarea sau au fost declarate
disparute.
Un procent de 80% dintre migranți au provenit din 10
țări – primele cinci fiind: Siria, Afganistan, Irak, Iran și
Eritreea. Migranții sirieni au fost cei mai numeroși,
urmați de afgani și de irakieni. Celelalte țări de
proveniență sunt Eritreea, Pakistan, Nigeria, Somalia,
Sudan, Gambia Mali. Majoritatea au debarcat în Grecia
(peste 176,906) si Italia (peste 181,436).
Criza refugiaților a reușit să întoarcă statele Uniunii
Europene unele împotriva celorlalte și să expună
fragilitatea blocului celor 28.
Guvernele UE nu au cazut de acord cu privire la
împărțirea responsabilitaților pentru salvarea și
primirea refugiatilor, dar au stabilit redistribuirea
obligatorie a 160.000 de refugiați, ajunși în Grecia şi
Italia, care ar trebui repartizați între statele UE pe
parcursul a doi ani de refugiați.
Consiliul European a evocat mai ales obiectivul
controlului fluxului migrator, nu cel de oprire a lui, și
accelerarea implementării cotelor obligatorii.

Prin urmare, cel mai probabil acest val migrator va
continua în anul 2017, iar efectele sale politice,
economice și sociale ar putea contribui într-o anumită
măsură în anii următori la remodelarea arhitecturii
Uniunii Europene, readucând astfel în dezbatere ideea
unei Europe „cu mai multe viteze”.
Comitetul Interministerial Coaliţia Naţională pentru
Integrarea Refugiaţilor, înființată prin Decizia nr.
312/2015 din 27 noiembrie 2015 având ca obiectiv
integrarea refugiaţilor, care trebuia sa supervizeze
integrarea şi adaptarea refugiaţilor în societatea
românească, precum şi îndeplinirea de către România a
obiectivelor şi responsabilităţilor asumate în cadrul
european a fost trecută pe o linie moartă de guvern, iar
după alegerile din toamnă, nu și-a mai găsit loc pe
agenda noului guvern.
În ceea ce privește integrarea beneficiarilor protectiei
internationale in România, modificările propuse a fi
aduse OG 44, rămân în asteptare.
Pe parcursul anului 2016 a fost asigurat accesul la
procedura de azil a unui număr de 1.886 persoane,
care au depus cereri de acordare a unei forme de
protecţie. Cei mai mulţi solicitanţi de azil provin din Siria
816, Irak 472, Pakistan 93, Afganistan 80.
S-a acordat o formă de protecţie în 824 de cazuri, dintre
care 590 au primit statut de refugiat şi 234 protecţie
subsidiară, reprezentând un procent al ratei de
admisibilitate de 73%. Se constată o creştere
importantă în raport cu rata de admisibilitate de 53%
înregistrată în anul 2015.
CNRR a continuat buna colaborare la nivel local cu
Reprezentanța in Romania UNHCR, cu autoritățile
române – în special cu IGI si IGPF, cu celelalte
organizatii active in domeniu. CNRR a continuat
cooperarea la nivel regional și internațional, ca membru
al ECRE.

Niculae Cârcu
Președinte

Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR), este o
organizație non-guvernamentală înființată în anul 1998,
recunoscută ca fiind de utilitate publică din 2003.
Misiunea noastră este să promovăm și să apăram, prin toate
mijloacele legale, drepturile omului în general și în special
drepturile migrantilor, refugiatilor si ale solicitantilor de azil.
Obiectivele specifice ale organizației noastre sunt protecția și
exercitarea efectivă a dreptului la azil și integrarea străinilor
în societatea românească.
Consiliul Național Român pentru Refugiați oferă servicii de
consultanță juridică, asistență socială și consultanță
medicală în cadrul departamentelor sale specializate.

Proiecte și programe derulate în anul 2016:
1.

Integrarea refugiaţilor în România

2.

Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România - FAMI/15.01.01

3.

Asistență și servicii complexe pentru solicitanții de azil din România - FAMI/15.01.02

4.

Consiliere și asistență juridică, interpretare și reprezentare juridică în instanţă pentru
străinii ce fac obiectul unei decizii de returnare de pe teritoriul României FAMI/15.02.01

5.

Asistenţă materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare
și sunt luați în custodie publică - FAMI/15.02.02

Programe în derulare:
1.

Monitorizarea misiunilor de returnare forțată- FAMI/15.04.01

2.

Asistenţă juridică specializata pentru solicitanţii de azil din România - FAMI/16.03.01

3.

Asistență și servicii pentru solicitanții de azil din România - FAMI/16.03.02

4.

Gestionarea proceselor de cercetare şi utilizare a Informațiilor din Țările de Origine FAMI/16.02.01

5.

Consiliere și asistență juridică, interpretare și reprezentare juridică în instanţă pentru
străinii ce fac obiectul unei decizii de returnare de pe teritoriul României FAMI/16.04.01

6.

Consiliere și asistență materială acordată în centrele de custodie publică FAMI/16.04.02

1. Integrarea refugiaţilor în România (Finanțator: Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite
pentru Refugiați –UNHCR, august 2013 – decembrie 2017)

Obiective


facilitarea accesului persoanelor cu o formă de protecţie la beneficii şi servicii
sociale, la piaţa forţei de muncă, la obţinerea cetăţeniei române, la procesul de
reunificare şi reîntregire familială şi la alte drepturi atribuite statutului de refugiat,
conform legii



organizarea întâlnirilor cu principalele instituţii (Inspectoratul General pentru
Imigrări, Direcţii Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului, Agenţii
Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, etc.) şi organizaţii non-guvernamentale
din domeniul integrării



familiarizarea actorilor locali cu problematica integrării refugiaţilor din România,
descrierea cadrului legal - naţional şi internaţional - referitor la drepturile
refugiaţilor, precum şi conştientizarea factorilor de decizie locali asupra
responsabilităţilor asumate conform legislaţiei naţionale, în vederea integrării
refugiaţilor în societatea românească



formularea unei serii de propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniu



întreprinderea activităţilor de lobby şi advocacy în cadrul principalelor instituţii
responsabile pentru integrarea persoanelor cu o formă de protecţie în România

2. Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România - FAMI/15.01.01
(Finanţator: Uniunea Europeană prin Programul Național - Fondul pentru Azil, Migrație și
Integrare, proiect derulat în parteneriat cu AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor
din România, decembrie 2015 – iunie 2016)

Obiective


îmbunătăţirea asistenţei juridice şi lingvistice în scopul parcurgerii legale, eficiente,
corecte şi cu celeritate a procedurii de determinare a unei forme de protecţie



îmbunătăţirea consilierii solicitanţilor de azil în vederea asigurării unui standard
ridicat privind azilul, conform principiilor Comisiei Europene în materie, respectiv
beneficierea de un tratament echitabil şi garanţii corespunzătoare



desfășurarea unei serii de activităţi care au urmărit acoperirea serviciilor de
consiliere şi asistenţă juridică specifică acordată solicitanţilor de azil și beneficiarilor
de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată
Beneficiari



cetăţenii străini sau apatrizi care şi-au manifestat dorința de a obţine o formă de
protecţie în România, atâta timp cât cererea lor nu a fost soluţionată printr-o
hotărâre irevocabilă



beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată pe durata
procedurii de reanalizare



personalul relevant care desfăşoară activităţi de asistență și consiliere juridică a
solicitanţilor de azil/beneficiarilor de protecție internațională

3. Asistență și servicii complexe pentru solicitanții de azil din România - FAMI/15.01.02
(Finanţator: Uniunea Europeană prin Programul Național - Fondul pentru Azil, Migrație și
Integrare, proiect derulat în parteneriat cu AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor
din România, decembrie 2015 – iunie 2016)

Obiective


îmbunătătirea situaţiei solicitanților de azil din Romania prin promovarea unui
sistem de asistenţă socială și materială complementară



servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al solicitanților de azil în
Romania



asistenţa şi facilitaţile acordate acestora, (definite conform Legii Asistenței Sociale
292/2011) ce aparţin categoriilor vulnerabile



deschiderea unui Centru de Cazare și Consiliere pentru solicitanții de azil la
București, pemtru persoanele din categorii vulnerabile, în special femei, familii
monoparentale, sau persoane cu handicap, pentru a suplimenta numărul de locuri
de cazare din regiune
Beneficiari



solicitantii de azil din România, precum și persoanele aparținând categoriilor
vulnerabile, conform directivelor Europene în materie (Directiva 2013/33/UE și
Directiva 2013/32/UE)

4. Consiliere și asistență juridică, interpretare și reprezentare juridică în instanţă pentru
străinii ce fac obiectul unei decizii de returnare de pe teritoriul României”FAMI/15.02.01 (Finanțator: Uniunea Europeană prin Programul Național – Fondul pentru
Azil, Migrație și Integrare, noiembrie 2015 – noiembrie 2016)

Obiective


asigurarea minimelor garanții în ceea ce privește posibilitatea de a face uz de căile
de atac prevăzute de legislaţia în vigoare pentru resortizanți ai țărilor terțe (RTT)
care fac obiectul unei decizii de returnare, prin acordarea consilierii juridice celor
aflați în custodie publică cu privire la căile de atac și remediile juridice prevăzute de
legislația în vigoare în ceea ce priveste decizia de returnare, acordată într-o limbă
pe care o înțeleg sau se presupune în mod rezonabil că o înțeleg



asistență juridică privind redactarea contestatiilor și a altor acte procedurale pentru
RTT care fac obiectul unei decizii de returnare



reprezentare juridică în instanță a RTT ce fac obiectul unei decizii de returnare, în
funcție de nevoile identificate



informarea și pregătirea interpreților/avocatilor nou recrutați precum și a celor deja
prezenți în rețeaua CNRR pentru a fi implicați în procedurile juridice derulate
anterior implementării propriu-zise a returnării
Beneficiari



migranții ce au făcut obiectul unei decizii de returnare (inclusiv sub escortă), care au
primit consiliere juridică cu privire la posibilitatea de a face uz de căile de atac
prevăzute în legislație



RTT aflați pe teritoriul României, care au avut posibilitatea de a se informa mai ușor
în legătură cu problematica returnării și a minimelor garanții cu privire la
exercitarea căilor de atac prevăzute de legislația în vigoare



Inspectoratul General pentru Imigrări

5. Asistenţă materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare
și sunt luați în custodie publică - FAMI/15.02.02 (Finanțator: Uniunea Europeană prin
Programul Național - Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, noiembrie 2015 –
noiembrie 2016)

Obiective


consilierea și informarea migranților cu privire la operaţiunile de returnare forţată şi
regulile ce trebuiesc respectate pe timpul desfăşurării acestor operaţiuni



prezentarea drepturilor și obligațiilor și ale regulilor de conduită în Centrele de
cazare a străinilor luați în custodie publică din Arad și Otopeni ale IGI



asigurarea de servicii și asistență specifică (inclusiv materială), complementară celei
acordate de statul român atât pe timpul șederii în centrele de cazare cât și pentru
returnarea sub escortă în țara de origine sau de destinație în condiții de demnitate
Beneficiari



cetăţenii străini ce fac obiectul unei decizii de returnare sub escortă și se află în
Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică din Arad și Otopeni



minorii ce insoțesc părinții, cetățenii străini, ce fac obiectul unei decizii de returnare
și se află în Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică din Arad și
Otopeni

Programe în derulare:
1. Monitorizarea misiunilor de returnare forțată- FAMI/15.04.01 (Finanțator Uniunea
Europeană prin Programul Național - Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, martie
2016 – martie 2017)

Obiective


respectarea standardelor UE, ale drepturilor omului și demnității migranților cu
ședere ilegală pe teritoriul României pe timpul operațiunilor de returnare forțată
sub escortă, desfățurate de Inspectoratul General pentru Imigrări
Beneficiari



cetăţenii străini care fac obiectul unei decizii de returnare sub escortă și sunt efectiv
îndepărtați de pe teritoriu prin conducerea lor sub escortă, în funcție de caz, până
în țara de origine sau de destinație, sau până la frontiera de stat a României

2. Asistenţă juridică specializata pentru solicitanţii de azil din România - FAMI/16.03.01
(Finanțator: Uniunea Europeană prin Programul Național - Fondul pentru Azil, Migrație și
Integrare, proiect derulat în parteneriat cu AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor
din România, iulie 2016 – iulie 2017)

Obiective


acordarea de asistență juridică specializată solicitanților de azil în întâmpinarea
angajamentului României de a prelua, în contextul mecanismului de relocare
propus de Comisia Europeană, a unui numar de persoane aflate în taberele din
Grecia și Italia



desfășurarea unei serii de activități care urmăresc acoperirea serviciilor de
consiliere şi asistenţă juridică specifică, acordată solicitanţilor de azil și beneficiarilor
de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată, sau celor care au
formulat cereri de reunificare a familiei
Beneficiari



cetăţenii străini sau apatrizii care şi-au manifestat voinţa de a obţine o formă de
protecţie în România, atâta timp cât cererea lor nu a fost soluţionată printr-o
hotărâre irevocabilă



beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată



beneficiarii de protecţie internaţională care au solicitat reunificarea familiei

3. Asistență și servicii pentru solicitanții de azil din România - FAMI/16.03.02 (Finanțator:
Uniunea Europeană prin Programul Național - Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare,
proiect derulat în parteneriat cu AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România,
iulie 2016 – iulie 2017)

Obiective


îmbunătătirea situaţiei solicitanților de azil din România prin promovarea unui
sistem de asistenţă socială și juridică; (altele decât cele referitoare la procedura de
azil și asistență materială efectivă)
Beneficiari



solicitanții de azil din România



persoanele care apartin categoriilor vulnerabile

4. Gestionarea proceselor de cercetare şi utilizare a Informațiilor din Țările de Origine FAMI/16.02.01 (Finanțator: Uniunea Europeană prin Programul Național - Fondul pentru
Azil, Migrație și Integrare, iulie 2016 – iulie 2017)

Obiective


menținerea în funcțiune și punerea la dispoziție tuturor actorilor Portalul ITO
Indicium



dezvoltarea și actualizarea portalului în conformitate cu obiectivele Sistemului
European Comun de Azil



pregătirea utilizatorilor și realizarea materialelor de sport



sprijinirea factorilor de decizie prin furnizarea, inclusiv pe portalul ITO, de
răspunsuri şi rapoarte de specialitate privind situaţia din ţările de origine ale
solicitanţilor de azil, traduse în limba română
Beneficiari



toţi factorii relevanţi implicați ȋn procedura de azil: ofițeri de decizie, judecători,
consilieri juridici, avocați, reprezentanți legali



specialişti ITO şi practicieni din alte state membre ale Uniunii Europene

5. Consiliere și asistență juridică, interpretare și reprezentare juridică în instanţă pentru
străinii ce fac obiectul unei decizii de returnare de pe teritoriul României - FAMI/16.04.01
(Finanțator: Uniunea Europeană prin Programul Național - Fondul pentru Azil, Migrație și
Integrare, decembrie 2016 – decembrie 2017)

Obiective


asigurarea minimelor garanții în ceea ce privește posibilitatea de a face uz de căile
de atac prevăzute de legislaţia în vigoare pentru RTT care fac obiectul unei decizii de
returnare



acordarea de consiliere juridică RTT care au primit o decizie de returnare, inclusiv
sub escortă și se află în custodie publică, cu privire la căile de atac și remediile
juridice



asistență juridică privind redactarea contestațiilor și a altor acte procedurale pentru
RTT care fac obiectul unei decizii de returnare inclusiv de returnare sub escortă/
luare in custodie publică



reprezentare juridică în instanță a RTT ce fac obiectul unei decizii de returnare,
inclusiv de returnare sub escortă/ luare in custodie publica, în funcție de nevoile
identificate



informarea și pregatirea interpreților/avocatilor nou recrutati, precum și a celor
deja prezenți în rețeaua CNRR
Beneficiari



cetăţenii străini ce fac obiectul unei decizii de returnare sub escortă și se află în
Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad și/sau Otopeni



cetăţenii străini ce fac obiectul unei decizii de returnare, care au avut un drept legal
de sedere si care vor să rămână în continuare pe teritoriul României

6. Consiliere și asistență materială acordată în centrele de custodie publică FAMI/16.04.02 (Finanțator: Uniunea Europeană prin Programul Național - Fondul pentru
Azil, Migrație și Integrare, decembrie 2016 – decembrie 2017)

Obiective


consilierea și informarea migranților cu privire la operaţiunile de returnare forţată şi
regulile ce trebuiesc respectate pe timpul desfăşurării acestor operaţiuni



prezentarea drepturilor, obligațiilor și a regulilor de conduită din centrele de cazare



asigurarea de servicii și asistență specifică (inclusiv materială), complementară celei
acordate de statul român atât pe timpul șederii în centrele de cazare, cât și pentru
returnarea sub escortă în țara de origine sau de destinație în condiții de demnitate

Beneficiari



cetăţenii străini ce fac obiectul unei decizii de returnare sub escortă și se află în
Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică din Arad și Otopeni



minorii ce insoțesc părinții, cetățeni străini ce fac obiectul unei decizii de returnare
și se află în Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică din Arad și
Otopeni

Dorim să mulțumim pe această cale principalilor finanțatori ai programelor noastre:
o
o
o

Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR)
Ministerul Administrației și Internelor – Inspectoratul General
pentru Imigrări
Comisia Europeană

Contacte utile:
Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), Direcția Azil și Integrare
București, Str. Tudor Gociu, nr. 24, sector 4
Tel.: 021/450.11.34
Tel.: 021 410 76 70; Fax: 021 410 75 10
Centrul regional de proceduri și cazare a solicitanților de azil – București
București, Str. Tudor Gociu, nr. 24, sector 4
Tel.: 021/450.11.34
Centrul regional de proceduri și cazare a solicitanților de azil - București
București, Str. Vasile Stolnicul, nr.15, bl.13,
sector 2
Tel.: 021 240 84 27
Centrul regional de proceduri și cazare a solicitanților de azil – Giurgiu
Giurgiu, Bulevardul 1907
Telefon :0246 - 215056
Centrul regional de proceduri și cazare a solicitanților de azil - Galați
Galați, Str.Savinești, nr.2
Tel.: 0236 32 38 78
Centrul regional de proceduri și cazare a solicitanților de azil - Suceava
Rădăuți, Str. Perilor, nr. 2
Tel.: 0230 564462
Centrul regional de proceduri și cazare a solicitanților de azil - Maramureș
Șomcuta Mare, Str. Cetății, nr. 1A
Tel.: 0262 28 00 04
Centrul regional de proceduri și cazare a solicitanților de azil – Timișoara
Timișoara, Str. Armoniei nr. 33
Tel.: 0256 42 12 40
Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) – Reprezentanța în România
București, Bd. Primaverii, nr. 48 A, sector 1, UN House
Tel.: 021 201 78 72; Fax: 021 210 15 94; E-mail: rombu@unhcr.org; Webpage: www.unhcr.ro;
Organizația Internațională pentru Migrație
București, Strada Viitorului, nr.11, sector 2
Tel: 0 21 - 210.30.50 Fax: 0 21 - 211.44.54
E-mail: iombucarest@iom.int
Consiliul Național Român pentru Refugiați
București, Str. Viesparilor nr. 19, sector 2, cod postal 020641
Tel.: 031 405 02 75; Tel/Fax: 021 312 62 10
E-mail: office@cnrr.ro; Web page: www.cnrr.ro

