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Aspecte privind azilul – dezvoltarea capacităţii instituţionale la nivelul Inspectoratului 

General pentru Imigrări 

 

Perioada de implementare: 04 mai 2012 – 03 iunie 2015  

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:   324.213,63 CHF din care 85% contribuţie elveţiană (275.581,58 CHF) 

şi15% cofinanţare naţională (48632,05 CHF) din partea I.G.I. 

 

Obiectiv general: Creşterea eficienţei şi calităţii procesului de gestionare a sistemului de 

azil din România, prin consolidarea capacităţii operaţionale a structurilor centrale şi teritoriale 

ale IGI precum şi creşterea capacităţii de cazare şi de procesare a cererilor de azil şi dezvoltarea 

unor instrumente de coordonare eficiente.  

 

Obiective specifice şi activităţi derulate: 

SO1. Îmbunătăţirea cadrului procedural al IGI în domeniile înregistrării cererilor de azil 

al identificării timpurii a cazurilor sub incidenţa Regulamentului Dublin şi al managementului 

la nivelul centrelor regionale de cazare pentru solicitanţii de azil prin evaluarea cadrului 

existent şi revizuirea acestuia. 

SO2. Îmbunătăţirea cunoştinţelor ofiţerilor IGI în domeniile identificării timpurii a 

cazurilor sub incidenţa Regulamentului Dublin şi managementului la nivelul centrelor 

regionale de cazare pentru solicitanţii de azil. 

SO3.  Îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi a asistenţei acordate solicitanţilor de azil şi a 

refugiaţilor la nivelul centrelor regionale de recepţie Giurgiu şi Rădăuţi. 



Rezultate inregistrate: 

-  Îmbunătăţirea cadrului procedural al IGI în domeniile înregistrării cererilor de 

azil, al identificării timpurii a cazurilor sub incidenţa Regulamentului Dublin şi al 

managementului la nivelul centrelor regionale de cazare pentru solicitanţii de azil, prin 

evaluarea cadrului existent şi revizuirea acestuia 

- Îmbunătăţirea cunoştinţelor ofiţerilor IGI în domeniile identificării timpurii a 

cazurilor sub incidenţa Regulamentului Dublin şi managementului la nivelul centrelor 

regionale de cazare pentru solicitanţii de azil 

- Creşterea cu 26 de locuri a capacităţii de cazare la nivelul Centrului     regional 

de recepţie şi proceduri pentru solicitanţii de azil Rădăuţi  

- Creşterea gradului de operaţionalizare prin achiziţionarea de echipamente la 

nivelul Centrului regional de recepţie şi proceduri pentru solicitanţii de azil Giurgiu 

 
Mai multe informatii privind rezultatele proiectului: 
http://igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/BI020.pdf 
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