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miercuri, 14 august 2019 

To Whom It May Concern: 

  

  

This is to certify that the English to Romanian translation, reference “Information Booklet”is a true & 

accurate translation. It reflects the writing style, punctuation and phrase structure used in the original 

text. 

 

Yours sincerely, 

 

______________ 
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ACTUL ADIȚIONAL Nr. 3 LA BROȘURA INFORMATIVĂ PENTRU 

SOLICITANȚII DE PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ (IPO 1) 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

Informații relevante pentru decizia ministrului, privind acordarea sau neacordarea 

permisiunii de a rămâne pe teritoriul statului (Irlanda) 

  

Conform secțiunii 49(3) din Legea din 2015 privind protecția internațională, în luarea 

deciziei dacă se acordă sau nu unui solicitant permisiunea (de a rămâne sau nu pe teritoriul 

statului), ministrul va avea în vedere împrejurările familiale și personale ale solicitantului și 

dreptul acestuia de a i se respecta viața intimă și familială, luând în considerare— 

(a) natura legăturii solicitantului cu statul, dacă există, 

(b) considerente de ordin umanitar, 

(c) caracterul și conduita solicitantului atât în interiorul (în cazul în care este relevant și se 

poate stabili acest lucru), cât și în afara statului (inclusiv orice condamnări penale), 

(d) considerente privind securitatea națională și ordinea 

publică, și 

(e) orice alte considerente ale binelui comun. 

 

Notă 

Chiar dacă ministrul va avea în mod normal acces la detaliile condamnărilor penale 

înregistrate împotriva solicitanților pe teritoriul statului, trebuie reținut faptul că solicitanții 

trebuie de asemenea să pună la dispoziția ministrului informații cu privire la orice 

condamnări penale înregistrate împotriva acestora în cadrul și în afara statului.   
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