1. Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru
Solicitanții de Azil – București
Adresa: str. Vasile Stolnicul, nr. 15, bl. 13, Bucuresti, sector 2,
Telefon : 021–240 8427;
Fax: 021–240 8510
E-mail: c.bucuresti.igi@mai.gov.ro

2. Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru
Solicitanții de Azil – Timișoara
Adresa: Str. Armoniei nr.33, Timișoara, judetul Timiș
Telefon : 0256.421.240;
Fax: 0256.227.500
E-mail: c.timisoara.igi@mai.gov.ro

3. Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru
Solicitanții de Azil – Giurgiu
Adresa: Bulevardul 1907, Giurgiu, județul Giurgiu
Telefon:0246 – 215056;
Fax: 0246 - 215055
E-mail: c.giurgiu.igi@mai.gov.ro

4. Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru
Solicitanții de Azil – Maramureș
Adresa: str. Cetății nr.1A, Șomcuta Mare,
Județul Maramureș
Telefon: 0262 – 280005;
Fax: 0262 - 280004
E-mail: c.maramures.igi@mai.gov.ro

5. Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru
Solicitanții de Azil - Rădăuți
Adresa: str. Perilor nr.2, Rădăuți, județul Suceava
Telefon: 0230 – 564462;
0230 – 564463;
Fax: 0230 - 564464
E-mail: c.radauti.igi@ mai.gov.ro

6. Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru
Solicitanții de Azil – Galați
Adresa: str. Săvinești nr.2, Galați, județul Galaţi
Telefon: 0236 – 323878;
Fax: 0236 -323884
Email: c.galati.igi@mai.gov.ro

Instituții de interes:
7. UNHCR Romania

Adresa: UN House, Bd. Primăverii 48A, sector 1, 011975 Bucureşti,
România
Tel.: + 40 21 201 7873;
Fax: + 40 21 210 1594
Hotline: + 40 723 653 651
Web: www.unhcr.org/romania.html
E-mail: rombu@unhcr.org
Programul de lucru este de luni până vineri 9:30 la 17:30

8. Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România
AIDRom
Sediul Administrativ:
Adresa: București Str. Ilarie Chendi,
Nr. 14, Sector 2, București
Tel: 021.212.48.68
Fax: 021.210.72.55
Web: www.aidrom.ro
E-mail:et@aidrom.ro
aidrom@gmail.com

9. CONSILIUL NAȚIONAL ROMÂN PENTRU
REFUGIAŢI
Adresa: Str. Viesparilor nr. 19, sect.2, București
Tel / fax:+4 021.312.62.10;
+4 031.405.02.75
Web: www.cnrr.ro
E-mail: office@cnrr.ro

UNIUNEA EUROPEANĂ

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne

FUNDAȚIA

Proiect ﬁnanțat de Uniunea
Europeană

Direcția Fonduri Externe
Nerambursabile

Inspectoratul General
pentru Imigrări

C.N.R.R.

„Asistență și servicii integrate pentru solicitanții
de azil din România – ASIST SA”
2018
Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectui este reprezentat de îmbunătățirea
situaţiei solicitanților de azil din România prin promovarea unui
sistem de asistenţă socială și materială complementară şi servicii
specializate în vederea creşterii nivelului de trai al solicitanților de
azil în România.
Linia de buget:
Fondul Azil, Migrație și Integrare
Număr de referinţă: FAMI/18.02.01
Prin intermediul proiectului vă sunt oferite următoarele servicii:



10. AIDROM Timișoara
Adresa: Str. Gheorghe Șincai, Nr. 9
Tel: 0256.217.096;
Web: www.aidrom.ro
E-mail: aidrom@gmail.com
doru.covaciu@aidrom.ro




Asistență, consiliere şi facilităţi complementare ce constau
în informarea asupra ansamblului de drepturi socio-economice
şi obligaţii juridice (altele decât cele referitoare la procedura de
azil);
Sprijin în accesarea serviciilor publice disponibile pentru cel
puțin 600 de solicitanți de azil înscriși în proiect, în ceea ce
priveşte: piaţa muncii, sistemul educaţional, sistemul
asigurărilor sociale, obţinerea unei locuinţe şi orientare
culturală;
Asistență materială efectivă acordată solicitanților de azil în
vederea îmbunătățirii nivelului de trai;
Activităţi de orientare și acomodare cu societatea românească
(cursuri de limba română pentru copii și adulți, activități
recreativ-culturale, dezvoltarea unor aptitudini profesionale în
vederea adaptării la caracteristicile societății românești, reguli
de convieţuire în cadrul centrelor precum și în societate etc.)

Ești solicitant de azil în România?
Ai următoarele drepturi și obligații sociale:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)

j)

k)
l)

1. Drepturi:

Poți participa la activităţi de adaptare culturală;
Dacă nu ai mijloacele necesare de întreţinere poţi beneficia, la
cerere, de asistența necesară, pe toată durata procedurii de azil;
Dacă nu dispui de mijloacele materiale necesare pentru
întreţinere poţi fi cazat într-un centru de primire şi cazare pentru
solicitanţii de azil;
Dacă eşti persoană cu dizabilităţi (cu nevoi speciale) poţi
beneficia de cazare şi asistenţă adaptată situaţiei tale;
Dacă suferi de boli acute sau cronice care îţi pun viaţa în pericol
iminent poţi primi gratuit asistenţă medicală primară şi
spitalicească de urgenţă, precum şi tratament gratuit, prin
sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim
ajutor calificat;
Poţi fi inclus în programele naţionale de sănătate publică ce au
drept scop prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor
transmisibile;
Dacă eşti persoană cu dizabilităţi (cu nevoi speciale) poţi primi
asistenţă medicală adecvată;
Poţi primi asistenţă socială conform legislaţiei în vigoare;
Poţi obţine acces pe piaţa forţei de muncă dacă procedura de azil
se desfăşoară la o instanţă de judecată sau dacă au trecut 3 luni
de când te afli în procedura de azil şi IGI nu a emis o hotărâre în
acest sens, iar această întârziere nu este din
vina ta.
În această situaţie, poţi beneficia de măsuri de stimulare a
ocupării forţei de muncă, precum şi de protecţie în
cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile
prevăzute de lege pentru cetăţenii români.
Dacă eşti minor, poţi avea acces la învăţământul antepreşcolar,
preşcolar şi şcolar obligatoriu, în aceleaşi condiţii ca şi minorii
cetăţeni români.
Dacă eşti minor, beneficiezi de aceeaşi protecţie oferită, în
condiţiile legii, minorilor români aflaţi în dificultate;
În vederea facilitării accesului la sistemul de învățământ
românesc, solicitanții de azil minori beneficiază în mod gratuit
de un curs pregătitor intensiv în vederea înscrierii în sistemul
național de învățământ. La finalul cursului, o comisie de evaluare
apreciază nivelul de cunoaștere a limbii române și stabilește
înscrierea minorilor solicitanți de protecție internațională în anul
de studiu corespunzător.

Accesul la drepturile sociale și condiții materiale de primire:
a) Ai dreptul de a beneficia de măsuri de asistenţă socială (se acordă
la cererea scrisă a solicitantului de azil, a reprezentantului
organizaţiei neguvernamentale care îl reprezintă în mod legal pe
solicitant sau a reprezentantului legal al acestuia).
b) Beneficiezi, la cerere, de hrană în limita sumei de 10 lei / persoană
/ zi, de îmbrăcăminte în limita sumei de 67 lei / persoană / sezon
de vară şi de 100 lei / persoană / sezon de iarnă şi de alte cheltuieli,
în limita sumei de 6 lei / persoană / zi, reprezentând cheltuieli cu
transportul local, servicii culturale, presă, servicii de reparaţii şi
întreţinere, cheltuieli cu produse de igienă personală.
c) Atunci când capacitatea de cazare în centrele de primire şi cazare
pentru solicitanţii de azil este depăşită, Inspectoratul General
pentru Imigrări, în limita fondurilor disponibile, poate acorda
solicitanţilor de azil o sumă de bani în scopul închirierii unor spaţii
de locuit.
d) Dacă nu respecți Regulamentul de Ordine interioară din
Centrele Regionale de Proceduri și Cazare ale IGI, sau dacă
nu respecți obligațiile legale pe care le ai, Inspectoratul
General pentru Imigrări îți poate limita sau retrage condițiile
materiale de primire.

2. Obligații:

a) Ai obligaţia de a respecta legile statului român, precum şi
măsurile dispuse de organele române competente în materie de
azil;
b) Ai obligaţia de a prezenta organelor teritoriale ale Ministerului
Afacerilor Interne, în scris, cererea motivată cuprinzând datele
indicate de organul la care o depui, precum şi de a te supune
fotografierii şi amprentării.
Amprentarea nu se efectuază în cazul străinilor care nu au împlinit
vârsta de 14 ani;
c) Ai obligaţia de a prezenta autorităţilor competente informații
complete şi reale cu privire la persoana ta şi la cererea de azil;
d) Ai obligația de a depune toate documentele pe care le ai la
dispoziţie şi care au relevanţă cu privire la situaţia ta personală;
e) Ai obligaţia de a preda documentul pentru trecerea frontierei de
stat, urmând să primești documentul temporar pentru solicitant de azil
(emis de IGI);
f) Ai obligaţia de a urmări stadiul procedurii şi de a informa
Inspectoratul General pentru Imigrări cu privire la orice schimbare de
reşedinţă;
g) Ai obligaţia de a răspunde la solicitările organelor cu atribuţii în
domeniul azilului;
h) Ai obligaţia de a te prezenta la examenele medicale ce îţi sunt
stabilite precum şi de a te supune vaccinării;

i) Ai obligaţia ca, la solicitarea autorităţilor competente, să te supui
controlului corporal şi al obiectelor pe care le ai asupra ta.
j) Ai obligaţia de a părăsi teritoriul României în termen de 15 zile de
la finalizarea procedurii de azil, în cazul în care nu ai obţinut o formă
de protecţie internaţională, cu excepția situației în care cererea de azil
a fost respinsă ca evident nefondată în urma soluționării acesteia în
procedură accelerată, caz în care trebuie să părăseşti teritoriul statului
român de îndată ce procedura de azil a fost finalizată.

Conform
Regulamentului
de
Ordine
interioară al Centrelor Regionale de Cazare
și Proceduri pentru solicitanții de azil, pentru
abaterile disciplinare, gradual şi proporţional cu
gravitatea faptei, poți fi sancționat inclusiv cu:

Suspendarea acordării sumei de 6
lei/persoană/zi, reprezentând cheltuieli cu
transportul local, servicii culturale,
presă, servicii de reparaţii şi întreţinere,
cheltuieli cu produse de igienă personală
pentru o perioadă de la o lună la 3 luni!

Evacuarea temporară din centru pentru 24
de ore sau pentru 7 zile!

Evacuarea DEFINITIVĂ din
centru!

