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Aspecte privind azilul – dezvoltarea capacităţii instituţionale la nivelul Inspectoratului 

General pentru Imigrări – FAZA II 

 

Prezenta aplicaţie reprezintă un follow up a proiectului cu titlul – Aspecte privind azilul – 

dezvoltarea capacităţii instituţionale la nivelul IGI, derulat anterior la nivelul IGI, în perioada 

mai 2012 – iunie 2015 

 

Perioada de implementare: 09 mai 2016 – 08 noiembrie 2017  

Beneficiar: IGI în calitate de autoritate publică centrală şi de personalul său cu atribuţii 

pe linia primirii, înregistrării şi soluţionării, în etapa administrativă, a cererilor de azil pe 

teritoriul României. 

Valoare proiect:   210.000 CHF din care 85% contribuţie elveţiană (178.500 CHF) şi15% 

cofinanţare naţională (31.500 CHF) din partea I.G.I. 

Obiectiv general: creşterea eficienţei şi calităţii procesului de azil în România, luând în calcul 

transpunerea noilor directive UE de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de 

protecţie internaţională (Directive 2013/33/EU and Directive 2013/32/EU) prin întărirea 

capacităţii operaţionale a IGI în derularea activităţilor zilnice atât la nivel central cât şi la nivelul 

centrelor regionale, precum şi întărirea capacităţii IGI prin dezvoltarea unui mecanism de 

coordonare, evaluare a standardelor de recepţie şi reacţie în situaţii de criză, conform noilor 

modificări legislative.  

Obiective specifice şi activităţi stabilite: 

 

SO 4.  – Îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul azilului, prin modificarea/elaborarea 

unor acte interministeriale/proceduri interne în domeniul azilului, precum şi pregătirea 



personalului în cadrul Curiculei Europene de Azil, conform noilor modificări legislative în 

domeniu; 

- Participarea unor formatori din cadrul IGI, la modulele de pregatire online şi face-to-face, în 

cadrul Curiculei Europene de Azil, precum şi traducerea acestor module îm vederea diseminării 

cunoştinţelor la nivel naţional.  

- Derularea unor întâlniri de pregătire cu ofiterii din cadrul structurilor teritoriale ale IGI pe liniile 

de muncă ce vizează procedură de azil, înregistrare cereri, Dublin şi Eurodac, recepţie şi 

asistenţă).   

- Derularea unei conferinţe cu participarea societăţii civile (ONG-uri) şi organizaţiilor 

internaţionale (UNHCR, OIM etc.) cu care IGI are încheiate parteneriate şi cooperează în 

domeniul azilului în vederea prezentării noului cadru legislativ. 

- Schimb de experienţă şi bune practici cu autorităţile similare din Elveţia, în cadrul Centrelor de 

recepţie a solicitanţilor de azil. 

 

SO 5.  Dezvoltarea unui mecansim de coordonare în domeniul recepţiei, managementului 

situaţiilor de criză şi monitorizării standardelor de calitate.    

- Achiziţionarea/instalarea aparaturii necesare conectării unui sistem integrat de videoconferinţă 

ce urmează a fi utilizat pentru coordonarea în timp operativ a managementului direcţiei centrale 

cu centrele regionale în implementarea procedurilor specifice de lucru şi în gestionarea situaţiilor 

de criză apărute în urma unui aflux mare de solicitanţi/imigranţi ilegali pe teritoriul României.  

- Elaborarea unor proiecte de acte normative interne (ordine de ministru) şi revizuirea/elaborarea 

procedurilor de sistem, conform noilor prevederi legislative. 

- Dotarea Centrului Rădăuţi, reabilitat anterior, în vederea asigurării unor condiţii 

corespunzătoare standardelor stabilite în materie de recepţie şi asistenţă a solicitanţilor de azil şi 

refugiaţi. 

 

 
Proiectul urmează a fi derulat pe perioada a 18 luni. 


