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Chestionar IPO2 (2021)

Instructiuni privind completarea chestionarului
de protectie internationala (Partea A) si a
chestionarului (Partea B)
Acest chestionar se va returna sectiei de Protectie Internationala IPO la:
Data:
In vederea unei solutionari mai rapide a cererii dumneavoastra, aveti obligatia de a citi si a va asigura ca
intelegeti aceste instructiuni inainte de a completa chestionarul, care de asemenea se afla in partea B a
acestui document.
Aceste instructiuni orientative au ca scop de a va ajuta sa aflati ceea ce trebuie sa faceti mai intai si cum sa
completati corect chestionarul. Daca faceti acesta, procesul de formulare a cererii va fi mai usor pentru
dvs, cat si pentru noi. Incepem prin a explica cuvintele pe care trebuie sa le cunoasteti iar apoi va
indrumam cum sa raspundeti la (instructiuni) intrebarile noastre si la ceea ce se intampla dupa ce ne
trimiteti chestionarul si documentele.
Este obligatoriu sa completati si sa returnati chestionarul (partea B) sau sa ne oferiti o explicatie
rezonabila de ce nu ati facut acest lucru, inainte sau imediat dupa data mentionata mai sus. Acest fapt
evidentiaza atitudinea dumneavoastra de colaborare, care de asemenea este in favoarea dumneavoastra.
Va rugam sa returnati chestionarul completat, utilizand plicul gratuit oferit, la adresa urmatoare:
International Protection Office (IPO)
Immigration service Delivery
79-83 Lower Mount street
Dublin 2, D02 ND99
Trimiterea tuturor documentelor relevante este obligatorie
In momentul returnarii acestui chestionar, va rugam sa va asigurati ca toate documentele relevante
disponibile pentru cererea dvs. pentru protectie internationala cat si pentru permisiunea de a ramane in
stat (Irlanda), sunt atasate cererii dvs. Enumeram tipul de documente de care avem nevoie la punctul 2 de
la pagina 4. Acestea cuprind si documentele medicale. Daca sunt la dispozitie, va rugam de asemenea sa ni
le trimiteti in original.
Daca intentionati sa obtineti documente relevante pentru cererea dvs pentru protectie din tara dvs de
origine, ar trebui sa incepeti demersurile de indata, deoarece acesta procedura poate dura.

Numar de inregistrare:
Document de identitate:
Numele solicitantului:
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Glosarul termenilor folostiti
Urmatoarele cuvinte si descrieri vor aparea in acest document si in brosura atasata acestui chestionar. Va
rugam petreceti timp pentru a le studia, pentru ca apoi aceste instructiuni si chestionarul in sine (partea B)
sa va fie mai accesibile, mai pe intelesul dvs..

Apatrid(a)
Daca dvs. nu sunteti cetatean al vreunui stat, atunci sunteti apatrid(a)

Fosta resedinta obisnuita
In cazul in care sunteti apatrid(a), sensul “fostei resedinte obisnuite” face referire la oricare dintre tarile in
care dvs a-ti locuit pentru o perioada de timp semnificativa.

Refugiat(a)
Pentru ca dumneavoastra sa fiti recunoscut(a) ca si refugiat, trebuie sa indepliniti conditia
urmatoare: are o teama bine intemeiata ca va fi persecutat(a) din cauza unuia sau a mai multora
dintre motivele mentionate mai jos (urmatoare):
•

rasei

•

religiei

•

nationalitatii

•

opiniei politice sau

•

in virtutea apartenentei la un anumit grup social.

De asemenea, dumneavoastra trebuie sa va aflati:
•

in afara teritoriului tarii dumneavoastra de origine (nationalitate) si in incapacitate sau, datorita
fricii, sa fiti nedispus in a accepta protectia oferita de acea tara;

•

sau
ca persoana apatrida, care, aflandu-va in afara tarii fostei resedinte obisnuite, nu poate sau,
datorita fricii, nu doreste sa se intoarca in tara unde se afla resedinta obisnuita.

Protectia subsidiara
Protectia subsidiara se acorda atunci cand o persoana nu se califica pentru statutul de refugiat, dar in cazul
in care persoana se confrunta cu un risc real de a suferi „vatamari grave” in tara sa de origine. Vatamarea
grava poate cuprinde trei situatii diferite.

Vatamarea grava – pedeapsa cu moartea sau executia
‘vatamarea grava’ are ca sens: fiind supus la riscul pedepsei cu moartea sau executia.

Chestionar, Part A, 2

Chestionar IPO2 (2021)

Romanian

Vatamarea grava – tratamente rele grave
Vatamarea grava poate insemna, de asemenea, ca in tara de origine sau in tara fostei resedinte
obisnuite (explicata mai sus), persoana poate fi expusa riscului de:
•

tortura

•

tratamente sau pedepse inumane sau degradante.

Vatamare grava – conflict armat international sau intern
Vatamarea grava poate insemna, de asemenea, existenta unei amenintari grave si individuale
pentru viata unui civil sau a unei persoane, datorita violentei nediscriminatorii intr-o situatie de
conflict armat pe plan international sau intern.
Violenta fara discriminare
Violenta fara discriminare mai are sensul de violenta aleatorie, care nu se adreseaza in special
niciunei persoane.

Regruparea familiala
Reunificarea familiei inseamna ca, daca vi se acorda un statut de refugiat sau un statut de protectie
subsidiara, puteti solicita in termen de 12 luni Ministrului Justitiei permisiunea pentru ca anumiti
membri ai familiei dvs sa:
•

intre si sa locuiasca in Irlanda, daca locuiesc in alta parte
sau

•

sa ramana si sa locuiasca in Irlanda, daca sunt deja aici.
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Instructiuni premergatoare completarii chestionarului.
Chestionarul este partea B a acestui document. Este o parte centrala a cererii dvs. pentru protectie
internationala pe teritoriul statului (Irlanda). Dvs ar trebui sa o completati complet si corect. Pentru
a face acest lucru, trebuie sa cititi mai intai urmatoarele pagini. Sunt lungi, dar va vor fi de folos.
Punctele 1 - 15 va vor ajuta sa completati chestionarul. Restul punctelor se refera in principal la
modul adecvat in care tratam si impartasim informatiile dvs.
Stim ca este posibil ca limba engleza sa nu fie limba dvs. materna, de aceea va intrebam limbile pe
care le puteti vorbi in chestionar si este posibil sa putem face interviul cu dvs. in limba preferata.

1.

Inainte de a completa acest chestionar
Cititi brosura
Va rugam sa cititi „Brosura de informatii pentru solicitantii de protectie internationala” pe care vam oferit-o impreuna cu acest document. Va ajuta sa studiati mai intai cuvintele importante pe care
le-am explicat mai devreme.
Obtineti consultanta juridica
Consiliul de consultanta juridica (LAB) ofera asistenta gratuita persoanelor care solicita protectie
internationala. Datele d-lor de contact se afla in anexa „Brosurii de informatii pentru solicitantii de
protectie internationala”. Anexa se afla la spatele brosurii.
Puteti utiliza, de asemenea, serviciile unui alt reprezentant legal, dar va trebui sa platiti singur
pentru aceasta.

2.

Dvs trebuie sa ne oferiti toate informatiile relevante
Va rugam sa va asigurati ca furnizati toate informatiile relevante pentru cererea dvs. in chestionar.
Oferiti cat mai multe detalii posibil pentru a va sustine raspunsurile. Includeti orice documente - in
mod ideal documentele in original - care va sustin raspunsurile, inclusiv:
•

hartii personale

•

documente de identificare

•

fotografii

•

documente medicale

•

alte documente..

Vom tine cont de orice ne oferiti in scris, atata timp cat ni le-ati dat inainte sau in timpul interviului
pentru protectie internationala. De asemenea, vom lua in considerare orice documente scrise care
ni s-au dat in numele dvs., atata timp cat le primim inainte sau in timpul interviului (a se vedea
punctul 10) - Interviul pentru protectie internationala.
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Ar trebui sa ne oferiti aceste documente scrise cat mai repede cu putinta, deoarece este posibil sa
fie nevoie sa le traducem sau sa le discutam in timpul interviului.
Daca ne trimiteti informatii dupa interviul principal, este posibil sa le putem lua in considerare daca
nu am facut deja o recomandare Ministrului cu privire la cererea dvs.

3.

Va rugam sa nu lasati nicio intrebare necompletata sau fara raspuns
Daca o intrebare nu se adreseaza dvs., va rugam scrieti „nu se aplica”. Nu lasati nici o intrebare fara
raspuns.
Trebuie sa completati complet toate sectiunile din chestionar. Daca nu mentionati ceva relevant,
dar mai tarziu incercati sa va bazati pe acele informatii, va fi mai greu pentru noi sa credem ca ceea
ce spuneti in cererea dvs. este adevarat.

4.

Vom lua in considerare toate informatiile furnizate de dvs
Vom lua in considerare toate informatiile pe care le furnizati in chestionar (partea B) si alte
documente pe care ni le oferiti dvs. sau reprezentantul dvs. legal in momentul analizarii cererii dvs.
Daca aveti nevoie de mai mult spatiu, adaugati pagini suplimentare
Este posibil sa aveti nevoie de mai mult spatiu pentru a explica ce vi s-a intamplat in tara de origine
sau in fosta tara de resedinta obisnuita si motivele pentru care nu va puteti intoarce acolo. Daca da,
va rugam sa atasati pagini suplimentare la sfarsitul acestui chestionar.
Pe aceste pagini includeti:

5.

•

numarul dvs. de identificare personal IPO (scris la sfarsitul paginii 1)

•

data

•

semnatura d-voastra

•

numarul intrebarii la care raspundeti.

Cum vor fi utilizate informatiile dvs. in momentul accepetarii cererii dvs.?
Informatiile pe care le furnizati in chestionar vor fi utilizate in doua moduri.
Atunci cand examinam si facem o recomandare cu privire la cererea dvs. de protectie
internationala
Vom folosi informatiile dvs. pentru a examina si a face o recomandare ministrului cu privire la
cererea dvs. de protectie internationala (statut de refugiat si protectie subsidiara). Am explicat
acești termeni la pagina 2.
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Cand decidem daca trebuie sa obtineti permisiunea de a ramane in Irlanda

Este posibil sa recomandam sa nu vi se acorde statutul de refugiat sau protectia subsidiara. Cu
toate acestea, ministrul justitiei va folosi informatiile dvs. pentru a lua in considerare daca dvs ar
trebui sa obtineti permisiunea de a ramane in Irlanda din alte considerente.

6.

Informatii referitoare la familia dvs.
De asemenea, colectam informatii despre membrii familiei dvs. Avem nevoie de aceste informatii
daca vi se acorda statutul de refugiat sau protectia subsidiara iar apoi aveti dreptul sa solicitati
reintregirea familiei.

7.

Informatii referitoare la persoanele dependente de dvs
Cand raspundem la chestionar, avem nevoie de informatii de la dvs. despre dvs. și persoanele aflate
in intretinerea dvs. Veti vedea doua ortografii: dependant și dependent. In Irlanda:
•

„un dependent” substantivul este o persoana (de obicei un copil sau un sot - sotie sau sot)

•

adjectivul “dependent”, inseamna dependenta de (se bazeaza pe).

De ce credeti ca persoanele dependente de dvs ar trebui sa beneficieze de protectie in Irlanda
Avem nevoie sa ne spuneti de ce credeti ca persoanele aflate in intretinerea dvs. au dreptul la
protectie internationala (statut de refugiat sau protectie subsidiara). Persoanele in intretinere pot
fi copii sau alte rude.
De ce credeti ca persoanelor dependente de dvs ar trebui sa li se permita sa ramana in stat
Daca va recomandam sa nu aveti dreptul la protectie internationala, trebuie sa ne spuneti ce alte
motive exista care ar trebui sa le acordam persoanelor dependente permisiunea de a ramane in
Irlanda.

Persoanele dependente
8.

Persoanele minore
Dependentii au adesea sub 18 ani - deci 17 ani sau sunt mai tineri. Daca copiii dvs. aflati in
intretinere se afla acum in Irlanda si are varsta sub 18 ani, dar nu sunt cetateni irlandezi, ii vom
include in cererea dvs. Vom face acest lucru daca copilul(iii) dumneavoastra se afla in Irlanda cand
ati solicitat masura de protectie. Va rugam, nu uitati sa le includeti in chestionar.
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Aceasta inseamna ca, daca solicitati protectie internationala, ati solicitat și in numele copilului dvs. aflat in
intretinere, care nu este cetatean irlandez. Copilul sau copiii aflati in intretinere sunt cei care sunt una sau
mai multe dintre urmatoarele:
•

cand faceti cererea, sunteti in Irlanda si aveti varsta de 17 ani sau mai putin

sau
•

sunteti nascuti in Irlanda in timp ce sunteti solicitant

sau
•

aveti 17 ani sau mai putin și intrati in Irlanda in timp ce sunteti solicitant.

Orice recomandare pe care o facem cu privire la cererea dvs. se va aplica si acestora.

9.

Motivele pentru care aplicati trebuie sa includa detalii despre persoanele aflate in
intretinerea dvs.
Ar trebui sa includeti toate motivele pentru care dvs., copiii dvs. și orice alte persoane dependente
relevante ati parasit:
•

tara dvs. de origine

sau
•

tara dvs. de reședinta obișnuita daca sunteti apatrid (explicat la pagina 2).

Trebuie sa explicati toate motivele pentru care nu va puteti intoarce acolo și de ce credeti ca ar trebui sa
vi se permita sa ramaneti in Irlanda.

10. Interviul pentru proctectie internationala
Dupa ce primim chestionarul completat si alte documente pe care ni le trimiteti, in majoritatea cazurilor
va vom supune unui interviu.
La interviu, veti avea șansa sa ne clarificati de ce solicitati masura de protectie internationala. (Acest
interviu se numește Interviul Sectiunea 35).

11. Recomandarea noastra
Dupa interviul dvs., vom face o recomandare ministrului cu privire la cererea dvs. de protectie
internationala. Daca vi s-a refuzat protectia internationala, ministrul va lua o decizie cu privire la
permisiunea de a ramane pe teritoriul statului.

12. Informatiile date de dvs trebuie sa fie adevarate si precise
Document important
Acesta este un document foarte important. Daca ne oferiti informatii false sau inșelatoare sau in
mod deliberat nu impartașiti informatii in chestionar (sau in orice alta etapa), aceasta poate
insemna ca nu putem crede informatiile din chestionarul dvs. de cerere.
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Daca informatiile pe care ni le dati in chestionar si raspunsurile dvs. la interviu sunt diferite sau
contradictorii, acest lucru ne poate face sa ne intrebam daca sunteti sinceri. Acelasi lucru este
valabil și pentru orice alte informatii pe care le furnizati. Acest lucru ar putea insemna ca cererea
dvs. pentru dvs. și persoanele aflate in intretinerea dvs. poate fi refuzata.
In mod similar, daca nu mentionati in aplicatie informatii relevante despre dvs. sau persoanele
aflate in intretinerea dvs., aceasta ar putea influenta recomandarea pe care o facem cu privire la
cererea dvs. Deci, ar trebui sa includeti toate informatiile relevante pe care le cunoașteti si nu ar
trebui sa omiteti orice informatie pe care incercati ulterior sa o utilizati pentru a va sustine cazul.
Omitierea informatiilor relevante va poate influenta in mod negativ cazul.

13. Daca aflam ca ne-ati furnizat informatii false, este posibil sa va eliminam protectia
Daca vi se acorda protectie internationala sau permisiunea de a ramane in Irlanda, dvs. sau
persoanelor aflate in intretinerea dvs., iar apoi aflam ulterior ca ati furnizat informatii neadevarate
sau inșelatoare, in special despre identitatea dvs., atunci statutul dvs. de protectie sau permisiunea
de a ramane pe teritoriul statului pot fi eliminate.

14. „Tara de origine sigura”
Este posibil sa vi se spuna ca proveniti dintr-o tara de origine sigura desemnata (prevazuta in
sectiunea 72 din International Protection Act 2015). Aceasta inseamna ca ministrul justitiei crede ca
in tara dvs. nu exista in general și in mod consecvent:
•

nicio persecutie

•

nicio tortura sau tratament sau pedeapsa inumana sau degradanta

•

nicio amenintare de violenta nediscriminatorie in situatii de conflict armat international sau
intern din tara dumneavoastra.

Este important sa ne spuneti:
•

de ce credeti ca nu este o tara de origine sigura in circumstantele dvs. particulare

•

de ce conditiile sunt relevante pentru cererea dvs. de protectie internationala.

15. Rezumatul instructiuniilor cu privire la completarea chestionarului
Va rugam raspundeti la toate intrebarile din acest chestionar. Daca este necesar, va rugam sa
utilizati pagini suplimentare pentru a detalia mai multe informatii relevante. Consultati punctul 4 de
mai sus pentru a eticheta corect aceste pagini. Oferiti-ne orice documente suplimentare cat mai
curand posibil.
Daca doriti sa ne oferiti documente care va sustin cererea, ar trebui sa le primiti si sa ni le trimiteti
cat mai curand posibil, in conformitate cu termenele stabilite de Serviciul International de Protectie
(IPO).
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Dovezi medicale

Ar trebui sa ne trimiteti orice dovezi medicale care va sustin cererea cat mai curand posibil. Daca
este posibil, atunci trebuie sa ne trimiteti toate documentele pe care intentionati sa va bazati
cererea dvs. inainte de interviu.
Includeti toate documentele relevante cu chestionarul
Impreuna cu chestionarul, ar trebui sa ne trimiteti:
•

toate documentele dvs. de calatorie și de identitate

•

orice alte documente relevante cerereii dvs. pe care le aveti sau pe care le puteti obtine.

16. Informatiile dvs. sunt confidentiale
Vom trata toate detaliile pe care le furnizati in legatura cu cererea dvs. in conformitate cu legea și le
vom pastra in siguranta. Nu vom impartași informatiile dvs. cu:
•

autoritatile din tara dvs. de origine sau din tara de reședinta obișnuita

•

reprezentanti ai tarii dvs. in Irlanda, cum ar fi ambasada dumneavoastra.

17. Putem partaja unele dintre informatiile dvs. cu organizatiile relevante
Cu toate acestea, putem impartași Inaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR)
informatiile pe care le primim de la dvs. in conformitate cu legea. Putem, de asemenea, sa
impartasim informatii cu organismele publice din Irlanda care ar putea fi in legatura cu dvs. Aceasta
ar putea include departamente și agentii guvernamentale irlandeze, inclusiv:
•

Autoritatile de furnizare a serviciilor de imigrare și de imigrare

•

Garda síochána (politia irlandeza)

•

Autoritatile locale

•

Tusla - Agentia pentru copii si familie.

Facem acest lucru pentru ca aceste organizatii sa isi poata indeplini munca, inclusiv aplicarea legii
referitoare la intrarea și scoaterea din Irlanda a cetatenilor straini.
Putem furniza, de asemenea, unele informatii altor tari care opereaza Regulamentul Dublin UE si
Regulamentul EURODAC privind amprentele digitale. (Aceste reglementari ne ajuta sa decidem care
tara este responsabila pentru procesarea unei cereri de azil.)

18. Folosim informatiile dvs. in alte cazuri
Putem folosi informatiile dvs. și atunci cand examinam alte aplicatii daca un solicitant este inrudit
cu dvs. sau daca cererea lor este intr-un fel legata de a dvs.
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Reintregirea familiala
19. Cereri de reintregire familiala de la persoane carora li se acorda protectie
internationala
Vom folosi informatiile pe care ni le furnizati despre membrii familiei dvs. (in sectiunea 2 a
chestionarului) pentru a examina orice cereri viitoare de reintregire a familiei.
Va rugam sa consultati Brosura de informatii pe care v-am dat-o pentru mai multe detalii
referitoare la reintregirea familiei.
Daca cererea dvs. de protectie internationala are succes, puteti solicita reunificarea familiei. Cu
toate acestea, acum trebuie sa ne oferiti toate informatiile de care avem nevoie pentru a lua in
considerare orice cerere de reintregire familiala.
Aveti 12 luni pentru a solicita reintregirea familiei
Daca doriti sa solicitati ministrului reintregirea familiei, trebuie sa faceti acest lucru in termen de 12
luni de la primirea unei declaratii de refugiat sau a unei declaratii de protectie subsidiara.

20. Acest chestionar
Completati chestionarul (incepe pe pagina urmatoare)
Trebuie sa completati chestionarul complet cu cerneala albastra sau neagra, sa-l semnati si sa-l datati la
sfarsit. Daca o alta persoana va ajuta la completarea acestui chestionar, atunci acea persoana va trebui sa-si
completeze datele de asemenea.
Trimiteti inapoi pana la data care vi sa comunicat
Trebuie sa returnati acest chestionar pana la data si ora scrise pe plicul autoadresat. Daca pierdeti plicul,
postati acest chestionar la adresa de la pagina 1 a acestui ghid.
Raspunsurile intarziate va pot deteriora cazul
Daca ratati data si ora limita pentru trimiterea acestui chestionar sau nu veniti la interviu atunci cand va
intrebam, putem decide cand examinam cererea dvs. ca „nu colaborati” - nu lucrati cu noi. Acest lucru va
poate deteriora cazul.
„Brosura de informatii pentru solicitantii de protectie internationala” va spune despre consecintele asupra
cererii dvs. daca constatam ca dvs „nu colaborati”.
In cele din urma, speram ca aceste instructiuni va vor ajuta sa completati chestionarul si sa identificati orice
documente relevante pe care trebuie sa ni le trimiteti.
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Chestionar – Partea B
1. Informatii privind solicitant(a)ul principal(a)
1.1 Va rugam sa completati sectiunea de mai jos cat mai mult cu putinta. Va rugam, scrieti
raspunsurile in casetele de culoare alba.
Numarul IPO de identificare a persoanei (numarul de identificare - vedeti pag 1 din instructiuni):
Prenume:
Nume:
sex:
Barbatesc
Data nasterii:

Femeiesc
Ziua

Altul
Luna

An

Locul nasterii:
Tara nasterii:
Nationalitate:
Etnie, rasa sau trib:
Religie:
Adresa actuala in Irlanda:

Adresa de posta electronica:
Numarul de telefon fix:
Numarul de telefon mobil:
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1.1 Va rugam sa completati sectiunea de mai jos cat mai mult cu putinta. Va rugam, scrieti
raspunsurile in casetele de culoare alba.
1.2 Alte adrese
Va rugam sa mentionati adresa principala si orice alte adrese in care ati locuit in tara de origine sau in
fosta tara a dvs. de resedinta obisnuita. Va rugam sa dati adresele complete. Oferiti datele la care dvs ati trait acolo. Scrieti raspunsurile in casetele albe. Folositi pagini suplimentare daca aveti nevoie.
Adresa completa:
De la data: luna

anul

Pana la data: Luna

anul

anul

Pana la data: Luna

Anul

anul

Pana la data: Luna

Anul

anul

Pana la data: Luna

Anul

Adresa completa:
De la data: luna
Adresa completa:
De la data: luna
Adresa completa:
De la data: luna

2. Familia
2.1 In aceasta sectiune am dori sa punem cateva intrebari referitoare la familia dvs. Va rugam sa
completati raspunsurile dvs. in casutele albe.
Va vom intreba despre sotul (sotul sau sotia), partenerul sau partenerul civil..
Oamenii devin parteneri civili printr-un sistem de inregistrare care recunoaste statutul cuplurilor de
acelasi sex. Este posibil sa va fi alaturat sotului, partenerului sau partenerului civil prin una sau mai multe
dintre urmatoarele:
•

rit religios (Un rit este o ceremonie sau un act)

•

rit traditional

•

ceremonia civila (casatorie), inclusiv ceremonia de parteneriat civil

•

casatorie prin imputernicire (Aici unul sau ambii oameni casatoriti nu sunt fizic la nunta. De obicei
sunt reprezentati de alte persoane.)

Va rugam sa ne dati urmatoarele informatii despre sotul, partenerul sau partenerul dvs civil.
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2.1 In aceasta sectiune am dori sa punem cateva intrebari referitoare la familia dvs. Va rugam sa
completati raspunsurile dvs. in casutele albe.
Numele sotului, partenerului sau a partenerului civil:
Data dumnealor
de nastere

Ziua

Luna

Anul

Tara nasterii:
Locul nasterii:
Nationalitate:
Ce fel de ceremonie de casatorie sau parteneriat civil a fost?
Care este ultima data cand a-ti intrat in legatura cu sotul, partenerul sau partenerul dvs civil?
Unde se afla sotul, partenerul sau partenerul dvs civil la momentul actual?

Sotul, partenerul sau partenerul dvs civil este inca in

Da

Nu

Da

Nu

viata?
Aveti un numar de inregistrare IPO alocat pentru partenerul (sotia/sotul) dvs
sau a partenerului dvs civil?
Daca raspunsul este “Da” atunci va rugam sa

_______________________

scrieti aici numarul:
Va rugam sa completati ultima adresa cunoscuta a sotului, partenerului sau partenerului civil:

2.2 Membrii ai familiei aflati pe teritoriul Irlandei
Aveti membri ai familiei in Irlanda?? Daca raspunsul este “Da”’, atunci va rugam sa furnizati

Da

Nu

informatiile mai jos.

Care este numele dumnealor?

Care este gradul de rudenie?

Care este varsta dumnealor?

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

Chestionar, Partea B, 3

Romanian

Chestionar IP02 (2021)
2.2 Membrii ai familiei aflati pe teritoriul Irlandei
Care este adresa dumnealor?

Care este statutul de imigrant pe teritoriul statului Irlandez?

2.3 Va rugam sa oferiti detalii despre toti copiii dvs.
Va rugam oferiti-ne informatii despre:

•

copii d-vstra biologici

•

copii d-vstra vitregi

•

copii d-vstra adoptati

•

ceilalti copii aflati in grija d-vstra

Daca ati pierdut legatura cu copiii d-vstra, atunci ar trebui sa completati detaliile acestora mai jos.
Primul copil

Al doilea copil

Al treilea copil

Nume:
Sex:
Data nasterii:

Ziua

Luna

Anul

Ziua

Luna

Anul

Ziua

Luna

Anul

Locul si tara nasterii:
Nationalitate:
Unde se afla ei
actualmente?:
Gradul de rudenie in raport
cu dvs:
Cand i-ati vazut sau intrat in
contact cu ei?
Numele ambiilor parinti
biologici:

Dvs. aveti mai multi copii?
Daca aveti nevoie de mai mult spatiu pentru a oferi detalii suplimentare despre ceilalti copii ai dvs, va rugam sa
continuati pe o foaie separata. Marcati fiecare foaie suplimentara cu numele dvs. complet si numarul de
inregistrare IPO. Scrieti-ne pe foaie ca raspunsul este la intrebarea 2.3 (de mai sus) si semnati.

Copii nascuti sau care ajung in Irlanda dupa inaintarea cerererii dvs.
Ar trebui sa informati imediat Oficiul pentru Protectie Internationala daca:
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•

copilul dumneavoastra se naste dupa ce ati facut o cerere de protectie internationala

•

copilul aflat in intretinere ajunge in Irlanda dupa ce ati facut cererea.

Trebuie sa ne spuneti si despre alti membri adulti ai familiei
In timp ce toti membrii adulti ai familiei (cu varsta peste 18 ani), inclusiv sotul / sotia sau partenerul dvs., trebuie sa
faca propriile cereri individuale, trebuie sa le furnizati in continuare detaliile acestora cu privire la acest chestionar.
2.4 Detalii despre persoanele dependente
Mai devreme a-ti enumerat copiii dvs, va rog sa ne spuneti aici de ce si cum acesti copii depind de dvs. Va rugam
sa utilizati pagini suplimentare daca aveti nevoie de ele.
Primul copil:

Primul copil:

Primul copil:

2.5 Legatura cu Irlanda
Dumneavoasta sau unui dintre dependentii dumneavoastra, sau ambii/ambele, aveti vreo legatura cu Irlanda De exemplu,
dumneavoastra sunteti:
•

casatorit(a) cu un/o cetatean(a) irlandez(a)

•

parinte a unui copil nascut pe teritoriul Irlandei

•

casatorit(a) cu un cetatean(a) al Uniunii Europene

Daca raspunsul este “Da”, atunci va rugam sa ne oferiti detaliile aici.

Bifati casuta corespunzatoare. Da

Nu

Detalii referitoare la parintii d-vstra
2.6 Va rugam oferiti detalii cu privire la parintii dumneavoastra
Tatal
Nume:
Prenume:
Adresa actuala:
Data nasterii:

Ziua

Luna

An

Nationalitate:
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2.6 Va rugam oferiti detalii cu privire la parintii dumneavoastra
Cetatenie(ii):

Etnie, rasa sau trib:

Mama

Nume:
Prenume:
Adresa actuala:
Data nasterii:

Ziua

Luna

An

Nationalitate:
Cetatenie(ii):

Etnie, rasa sau trib:

Parintii dvs., sunt in viata sau decedati?
Tatal dumneavoastra:
Tatal dumneavoastra este decedat?

Da

Daca raspunsul este “Da” atunci va rugam sa mentionati data

Ziua

Nu
Luna

Anul

Luna

Anul

decesului. De asemenea, va rugam sa ne aratati certificatul de
deces al tatalui dvs, daca il aveti.
A-ti depus certificatul de deces al tatalui d-voastra in original?

Da

Mama dumneavoastra:
Mama dumneavoastra este decedata?

Da

Daca raspunsul este “Da”, atunci va rugam sa ne comunicati data

Ziua

Nu

Nu

de deces a mamei dumneavoastra.
Va rugam aratati-ne certificatul de deces, daca il aveti.
A-ti depus certificatul de deces al mamei dumneavoastra in

Da

Nu

original?

Fratii d-vstra (frati, surori, frati vitregi si surori vitrege)
2.7 Resedinta (locuind) in Irlanda
Rudele, parintii sau alti membrii de familie locuiesc in Irlanda, din cate stiti?

Da

Nu

Daca raspunsul este “Da” atunci membrul dvs de familie are permisiunea de a se afla in

Da

Nu

Irlanda?
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Daca raspunsul este “Da”, pe ce temei (motive)?

2.8 Va rugam sa oferiti detalii despre toti fratii si surorile dvs (inclusiv cei/cele decedati(ate))
Includeti frati si surori (si frati vitregi, surori vitrege, frati vitregi, surori vitrege, daca este cazul). Acestia sunt frati.
Folositi mai multe pagini daca este necesar (includeti acest numar de intrebare [2.8] pe fiecare pagina).
Fratele/sora 1

Fratele/sora 2

Fratele/sora 3

Nume:
Prenume:
sex:
Religie:
Nationalitate:
Cetatenie(ii):
Etnie, rasa sau trib:
Data nasterii:

Ziua

Ziua

Ziua

Luna

Luna

Luna

An

An

An

Unde se afla ei la momentul
actual?
Numele tatalui:
Numele mamei:
Grad de rudenie:

Alte persoane dependente
2.9 Orice alte persoane dependente suplimentare
Daca aveti alte persoane in intretinere, va rugam sa dati detaliile lor in intregime si relatia lor cu dvs. in acest
tabel. Acesti dependenti pot include:

•

bunicii

•

matusiile

•

unchii

•

verisorii/verisoarele

•

orice alta/alte persoana aflata in grija d-vstra.
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2.9 Orice alte persoane dependente suplimentare
Dependentul 1

Dependentul 2

Dependentul 3

Ziua

Ziua

Ziua

Luna

Luna

Luna

Anul

Anul

Anul

Nume:
Prenume:
sex:
Religie:
Nationalitate:
Cetatenie(ii):
Etnie, rasa saut rib:
Data nasterii:

La momentul actual, unde
se afla ei?
Grad de rudenie:
De ce ei se alfa in grija
dumneavoastra?
De exemplu, sunt varstnici,
bolnavi sau cu un handcap?.

Va rugam sa utilizati mai multe pagini daca este necesar (includeti acest numar de intrebare [2.9] pe
foaia dvs. si semnati-o).
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3. Istoricul educatiei si ocuparii fortei de munca
3.1 Durata educatiei sau formarii intr-un mediu formal
Va rugam sa ne comunicati nivelul educatiei dvs: de exemplu, primar (pana la 12 ani vechi), secundar
(pana la aproximativ 18 ani vechi) sau tertiar (peste 18 ani, de obicei)?
Daca aveti calificari de la scoala sau facultate, va rugam sa le includeti.
Numele si adresa institutiei de invatamant (scoala, colegiu) frecventata de dumneavoastra:

De la: Luna

an

Pana la: Luna

an

Calificarile obtinute

Numele si adresa institutiei de invatamant (scoala, colegiu) frecventata de dumneavoastra:

De la: Luna

Anul

Pana la: Luna

Anul

Calificarile obtinute:

Numele si adresa institutiei de invatamant (scoala, colegiu) frecventata de dumneavoastra:

De la: Luna

Anul

Pana la: Luna

Anul

Calificarile obtinute:

Ati inclus certificate originale?
Da

Nu.

Va rugam sa folositi mai multe pagini daca este necesar (includeti acest numar de intrebare [3.1] pe
foaia dvs.).
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3.2 Ocuparea fortei de munca si activitatea independenta
Va rugam sa enumerati toate angajarile sau lucrarile pe cont propriu. Incepeti cu cea mai recenta. Daca
aveti documente care sa demonstreze aceste angajari, dati-le impreuna cu acest chestionar..
Numele si adresa firmei sau a angajatorului:

De la: Luna

Anul

Pana la: Luna

Anul

Pana la: Luna

Anul

Natura activitatii:
Numele si adresa firmei sau a angajatorului:

De la: Luna

Anul

Natura activitatii:
Ati inclus documente care sa arate dovada acestor angajari?
Da

Nu

Va rugam sa utilizati mai multe pagini daca este necesar (includeti acest numar de intrebare [3.2] pe
foaia dvs. si semnati-l.

4. Va rugam sa ne spuneti de ce solicitati protectie internationala in Irlanda
4.1 Unul dintre cele cinci motive
Conventia privind refugiatii impune ca o persoana sa se teama de persecutie din unul sau mai multe
dintre cele cinci motive.
Din ce motive (motive) pretindeti dvs., sau persoanele aflate in intretinerea dvs. sau ambele, ca
aveti o temere intemeiata de persecutie?
Va rugam sa selectati toate motivele care vi se aplica bifand casetele de mai jos, dupa caz. Poate fi
necesar sa bifati mai multe casete.
1.Rasa

2.Religie

3.Nationalitate

4.Parere politica

5.Apartenenta la un anumit

Niciunul

grup social
Va rugam sa ne explicati motivele dumneavoastra pe pagina urmatoare:
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4.1 Unul dintre cele cinci motive

Va rugam sa utilizati mai multe pagini, daca este necesar. Includeti acest numar de intrebare [4.1] pe
paginile dvs., impreuna cu numarul IPO si semnatura.
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4.2 Grup social particular
Stiti daca cererea dvs. se bazeaza sau nu pe faptul ca apartineti vreunui anumit grup social?

Da

Nu

Daca „Da” si stiti, va rugam sa scrieti detaliile aici.

Daca „Nu”, nu stiti daca cererea dvs. se bazeaza pe faptul ca provine dintr-un anumit grup social, vom lua in
considerare acest lucru pentru dvs. pe baza celorlalte informatii pe care le puteti furniza.

4.3 Motive pentru care persoanele dependente se tem de persecutie
Va rugam sa explicati motivele persoanelor dependente pentru care se tem de persecutie daca motivele lor sunt
diferite de motivele dvs. (la punctul 4.1 de mai sus). Va rugam sa utilizati mai multe pagini daca este necesar
(includeti acest numar de intrebare [4.3] pe pagina dvs., impreuna cu numarul de identificare IPO si semnatura).
Numele persoanei dependente:
Motiv pentru care credeti ca au o temere bine intemeiata de persecutie:

Numele persoanei dependente:
Motiv pentru care credeti ca au o temere bine intemeiata de persecutie:

4.4 Va este frica de vatamarea grava
O persoana are nevoie de protectie subsidiara daca exista dovezi credibile bune potrivit carora daca s-ar
intoarce in tara de origine, ar avea un risc real de a suferi vreun prejudiciu grav. De asemenea, trebuie sa
fie incapabili sau sa fie supusi unui risc prea mare de a solicita protectia tarii respective.
Va rugam sa ne spuneti de ce sustineti ca sunteti expus riscului de vatamare grava. Poate fi necesar
sa bifati unul sau mai multe.
Ma tem de pedeapsa cu moartea sau de executare.
Ma tem de tortura sau de pedepse, tratamente inumane sau degradante in tara mea de
origine.
Ma tem de amenintarea grava si individuala a vietii sau a persoanei mele din cauza
violentei nediscriminatorii intr-o situatie de conflict armat international sau intern.
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4.5 Dependentul dumneavoastra se teme de vatamarea grava
Daca in cererea dvs. sunt incluse persoane aflate in intretinere, va rugam sa ne spuneti de ce se
mentioneaza vatamarea grava
Numele persoanei dependente:
Motivul pentru care credeti ca dumnealor se tem de vatamarea grava:

Numele persoanei dependente:
Motivul pentru care credeti ca dumnealor se tem de vatamarea grava:

Va rugam sa utilizati mai multe pagini, daca este necesar. Includeti acest numar de intrebare [4.5] pe
paginile dvs., impreuna cu numarul de identificare IPO si semnatura dvs.
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4.6 Intrebari importante la care trebuie sa raspundeti

Intrebarile din aceasta sectiune reprezinta o parte foarte importanta a cererii dvs. de protectie
internationala. Va rugam sa ne furnizati urmatoarele informatii in casutele albe de mai jos despre
dvs. si cererea de protectie internationala (daca exista) a persoanelor dependente.
• Va rugam sa includeti date daca le cunoasteti.
• Cititi cu atentie intrebarile de mai jos si asigurati-va ca raspundeti la fiecare.
Va rugam sa utilizati mai multe pagini daca este necesar (includeti acest numar de intrebare [4.6] pe
foaia dvs., impreuna cu numarul de identificare IPO si semnatura dvs”.
(1) De ce va temeti ca vi se va intampla daca reveniti la:
•

tara dvs. de origine sau

•

fosta tara a dvs. de resedinta obisnuita?

(2) Va rugam sa ne spuneti detaliile unor evenimente specifice care vi s-au intamplat, celor aflati in
intretinerea dvs. sau ambelor, in tara dvs., care va fac sa va temeti sa va intoarceti acasa.

(3) spuneti-ne despre orice act sau comportament ostil impotriva dvs. si (daca este cazul) a membrilor
familiei dvs. spuneti-ne cine a efectuat astfel de acte sau comportamente.

(4) Dati-ne detaliile a ceea ce v-a determinat pe dvs, persoanele aflate in intretinerea dvs sau ambele,
sa plecati.

(5) Oferiti-ne detalii daca dvs., persoanele aflate in intretinerea dvs. sau ambii, sau alti membri ai
familiei, ati suferit persecutii sau vatamari grave in trecut.

Chestionar, Partea B, 14

Romanian

Chestionar IP02 (2021)
4.6 Intrebari importante la care trebuie sa raspundeti

(6) Daca dumneavoastra, dependentii dvs. sau ambii va temeti de o anumita persoana, organizatie sau
grup din tara dvs., spuneti-ne numele si cat mai multe detalii despre ele. Ar trebui sa incercati sa
ne spuneti ce au facut (daca este ceva) care v-a facut pe dvs sau pe dependentii dvs sa va fie frica
sa va intoarceti acasa.

(7) Oferiti detalii despre orice vi s-a intamplat, celor aflati in intretinerea dvs. sau ambilor, pe drumul
spre Irlanda.

(8) Cum ati calatorit dvs. si persoanele in intretinere spre Irlanda din tara dvs. de origine? (transportul
utilizat si tarile parcurse)

(9) Oferiti detalii despre orice vi s-a intamplat dvs, persoanelor aflate in intretinere sau ambele, de
cand ati ajuns in Irlanda, ce v-a infricosat pe dvs. sau pe dependentii dvs. sa va intoarceti acasa.

(10)

Scrieti toate temerile pe care le aveti pentru persoanele aflate in intretinerea dvs., care sunt

diferite de propriile dvs temeri.

(11)

Daca proveniti dintr-o tara de origine sigura desemnata, va rugam sa ne spuneti ce ingrijorare

serioasa aveti pentru a considera ca tara dvs. este o tara de origine nesigura pentru dvs.,
persoanelor aflate in intretinerea dvs. sau ambele.

Va rugam sa utilizati mai multe pagini daca este necesar (includeti acest numar de intrebare [4.6] pe
foaia dvs., impreuna cu numarul de identificare IPO si semnatura dvs.
\
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5. Informatii generale pentru cererea de protectie (protectie de stat)
5.1 Raportarea incidentelor
Ati raportat vreun incident care vi s-a intamplat dvs., persoanelor aflate in intretinerea dvs. sau ambelor,
autoritatilor din tara de origine sau fosta tara de resedinta obisnuita?
Va rugam bifati una dintre casute.

Da

Nu

Daca „Da”, scrieti cand si cui le-ati raportat?
Ce masuri au luat autoritatile?
Va rugam sa includeti orice documente, daca sunt disponibile, care pot sustine aceasta problema.

Daca „Nu”, nu ati raportat astfel de incidente, spuneti clar de ce nu ati facut-o.
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5.2 Condamnari pentru infractiuni
Ati comis vreodata sau ati fost acuzat sau condamnat pentru vreo infractiune in orice tara.
Bifati o caseta si denumiti tara daca bifati Da

Da

Nu

Daca da, ce tara: ___________________
Daca „Da”, va rugam sa dati detalii mai jos. Completati cate una pentru fiecare crima. Includeti toate
infractiunile, inclusiv orice infractiuni pentru care ati fost achitat (considerat nevinovat), acuzat sau
gratiat..
Prima infractiune
Cu ce infractiune ati fost acuzat?

Cand a-ti fost acuzat?

Ziua

Luna

Anul

Ati fost condamnat pentru infractiuni?

Da

Nu

Ati executat o pedeapsa privativa de libertate

Da

Nu

(inchisoare) pentru aceasta infractiune?
Daca „Da”, va rugam sa furnizati datele de incepere
si de eliberare a pedepsei.

Incepere:

Ziua

Luna

Anul

Eliberare:

Ziua

Luna

Anul A

A doua infractiune
Cu ce infractiune ati fost acuzat?
Cand a-ti fost acuzat?
Ati fost condamnat pentru infractiuni?

Da

Nu

Ati executat o pedeapsa privativa de libertate

Da

Nu

(inchisoare) pentru aceasta infractiune?
Daca „Da”, va rugam sa furnizati datele de incepere
si de eliberare a pedepsei.

Incepere:

Ziua

Luna

Anul

Eliberare:

Ziua

Luna

Anul

Va rugam sa utilizati mai multe pagini, daca este necesar (includeti acest numar de intrebare [5.2],
impreuna cu numarul IPO si semnatura dvs.
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6. Visa, rezidenta si alte informatii de calatorie
6.1 Istoricul dvs. de calatorie
Ati mai calatorit in afara tarii de origine sau a tarii de resedinta obisnuita?
Va rugam bifati una dintre casute.

Da

Nu

6.2 Istoricul de calatorie al persoanelor dependente
A mai calatorit vreuna dintre persoanele aflate in intretinerea dvs. in afara tarii de origine sau a fostei
tarii de resedinta obisnuita?
Va rugam bifati una dintre casute.

Da

Nu

6.3 Cerere pasaport
Ati solicitat vreodata un pasaport din tara dvs de origine sau din tara lor de origine sau din fosta tara de
resedinta obisnuita?
Va rugam bifati una dintre casute

Da

Nu

6.4 Motive pentru care niciun solicitant nu a solicitat pasaport
Daca dumneavoastra sau persoanele aflate in intretinerea dvs, sau ambii nu ati solicitat pasaportul de la
autoritatile din tara dvs de origine sau a tarii lor de origine sau a fostei tarii de resedinta obisnuita. Va
rugam explicati de ce nu.

6.5 Emiterea pasaportului
Vi s-a eliberat vreodata vreun pasaport de catre autoritatile din tara dvs de origine sau din tara lor de
origine sau din fosta tara de resedinta obisnuita?
Va rugam bifati una dintre casute

Da

Nu

Chestionar, Partea B, 18

Romanian

Chestionar IP02 (2021)
6.5 Emiterea pasaportului
Daca „Da”, va rugam sa completati urmatoarele. Va rugam sa utilizati mai multe pagini, daca este
necesar (includeti acest numar de intrebare [6.5], impreuna cu numarul IPO si semnatura).
Prima persoana
Nume detinator(oare) pasaport:
Locul eliberarii:
Data eliberarii:

Ziua

Luna

An

Data expirarii:

Ziua

Luna

An

Data eliberarii:

Ziua

Luna

Anul

Data expirarii:

Ziua

Luna

Anul

Data eliberarii:

Ziua

Luna

Anul

Data expirarii:

Ziua

Luna

Anul

Numarul pasaportului
Unde se afla pasaportul la ora
actuala?
A doua persoana
Nume detinator(oare) pasaport:
Locul eliberarii:

Numarul pasaportului:
Unde se afla pasaportul la ora
actuala?
A treia persoana
Nume detinator(oare) pasaport:
Locul eliberarii:

Numarul pasaportului:
Unde se afla pasaportul la ora
actuala?
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6.6 Viza sau permis de munca
Ati solicitat vreodata o viza sau un permis de
munca pentru a vizita orice tara, inclusiv Irlanda?
Va rugam, bifati una dintre casute.

Da

Nu

Daca raspunsul este “Da”, cand si unde a-ti aplicat dvs. sau ei sau ambii?

6.7 Calatorie, viza de intrare sau permis de munca
Ati avut dvs. sau persoanele aflate in intretinerea dvs. sau ambele, care sunt incluse in cererea dvs.,
vreodata o viza de calatorie sau de intrare sau un permis de munca pentru orice tara, inclusiv Irlanda?
Va rugam, bifati una dintre casute.

Da

Nu

Daca da, va rugam sa furnizati detalii complete, inclusiv cand si unde a fost emis si catre cine, cat
dureaza (data de expirare) si orice alte informatii relevante.

6.8 Documente folosite la plecare
Ce documente ati folosit dvs. sau persoanele in intretinerea dvs sau ambele pentru a parasi tara de
origine si a intra in Irlanda?
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6.9 Data plecarii dvs.
La ce data ati parasit ultima data dvs, persoanele in intretinere, sau ambele:
• tara dvs sau a lor de origine? sau
• tara de resedinta obisnuita?
Ziua

Luna

Anul

6.10 Data sosirii dvs pe teritoriul Irlandei
La ce data ati ajuns in Irlanda, dumneavoastra sau dependentul dvs. sau ambii?
Ziua

Luna

Anul

7. Aprobarea de a ramane
Daca, dupa ce va examinam cererea de protectie internationala, va recomandam sa nu aveti dreptul la
statutul de refugiat sau la protectia subsidiara, ministrul va poate da in continuare permisiunea de a
ramane in Irlanda din alte considerente (motive), deci este important sa includeti toate informatiile
relevante.
Unitatea care aproba ca dvs sa ramaneti in Irlanda, va evalua aceasta chestiune in numele ministrului.
Acestia vor lua in considerare circumstantele familiale si personale si dreptul la respectarea vietii dvs.
private si de familie.
Unitatea care aproba ca dvs sa ramaneti in Irlanda va tine cont de urmatoarele:
• tipul de legatura pe care il aveti cu Irlanda, daca exista
• considerente umanitare (cum ar fi problemele de sanatate)
• caracterul si conduita (comportamentul) dvs. in Irlanda, inclusiv condamnarile penale
• caracterul si comportamentul dvs. in afara Irlandei, acolo unde este relevant si putem afla despre acesta,
inclusiv condamnari penale
• securitatea nationala si ordinea publica (comportament normal in public)
• orice altceva care poate afecta ordinea publica (beneficiile si interesul) tuturor oamenilor din tara.
Ministrul va lua in considerare si problema „deversarii”. Prin respingere inseamna intoarcerea oamenilor
intr-o tara in care acestia se pot confrunta cu persecutii sau vatamari grave. Ministrul va lua in considerare
tot ceea ce oferiti si care este relevant pentru aceasta problema. In special, ministrul va lua in considerare
orice temeri pe care le-ati exprimat in legatura cu persecutia sau vatamarea grava la care ati putea fi expus
daca va intoarceti in tara de origine.
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7.1 Alte motive pentru care ar trebui sa vi se permita sa ramaneti
Va rugam sa ne spuneti despre orice alte motive pentru care dvs. sau persoanele aflate in intretinerea
dvs. (sub 18 ani) sau ambii, ar trebui sa vi se permita sa ramaneti in Irlanda daca cererea dvs. de
protectie este refuzata?

Daca aveti nevoie de mai mult spatiu, va rugam sa folositi mai multe pagini (includeti acest numar de
intrebare [7.1], numarul IPO si semnatura dvs.).
7.2 Alte motive pentru care va temeti sa va intoarceti in tara de origine sau in fosta resedinta
obisnuita.
In afara de problemele incluse pana acum, exista si alte motive pentru care va temeti sa va intoarceti in
tara de origine sau in fosta tara de resedinta obisnuita? Va rugam sa explicati oferind cat mai multe
detalii relevante cu putinta.

Daca aveti nevoie de mai mult spatiu, va rugam sa utilizati mai multe pagini (includeti acest numar de
intrebare (7.2) pe foaia dvs., numarul IPO si semnatura dvs.)
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8. Probleme medicale
8.1 Afectiuni medicale grave
Informati-ne despre orice afectiuni medicale grave pe care dvs sau persoanele aflate in intretinerea dvs.
sau ambele, le aveti. Ar trebui sa ne oferiti dovezi cu privire la tipul afectiunilor medicale atunci cand
trimiteti acest chestionar sau cat mai curand posibil. Cel mai bine este sa ne furnizati aceste dovezi
inainte de inteviu
De asemenea, ar trebui sa includeti detalii cu privire la orice ajutor sau asistenta de sanatate mintala pe
care o primiti dvs, persoanele aflate in intretinerea dvs. sau ambii.

9. Interviu de protectie internationala (Interviul 35)
In timpul interviului din sectiunea 35, va vom intreba de ce ati solicitat protectie internationala.
Trebuie sa furnizati informatii relevante pentru a ne ajuta sa luam in considerare cererea dvs. Stim ca unele
aspecte ale experientei dvs. pot fi dificil de vorbit. S-ar putea sa va simtiti mai confortabil vorbind cu un
intervievator si interpret de gen masculin sau feminin.
Daca preferati un intervievator de sex masculin sau feminin, un interpret sau ambii si nu ati facut deja o
cerere, dvs trebuie sa ne anuntati. Vom face tot posibilul pentru a aranja acest lucru.
9.1 Intervievator si interpret [traducator]
Aveti vreo preferinta cu privire la intervievator?

Da

Nu

Daca raspunsul este “Da”, atunci va rugam bifati una dintre casutele de mai jos.
Da, as dori sa vorbesc cu un domn

Da, as dori sa vorbesc cu o doamna
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9.2 Facilitati destinate persoanelor cu nevoi speciale
Anume, aveti nevoie de facilitati speciale la momentul interviului in cadrul biroului de serviciu

Da

de Protectie Internationala datorita unor probleme medicale sau handicap?

Nu

Daca raspunsul este “Da”, atunci va rugam sa ne comunicati ceea ce este necesar pentru dumneavoastra.

9.3 Limbi
Care este limba materna a dumneavoastra?
In ce limba doriti dumneavoastra sa se desfasoare interviul pentru protectie internationala?

Sunteti vorbitor de alte limbi?

Da

Nu

Daca raspunsul este “Da”, va rugam listati limbile
vorbite.

Daca raspunsul este “Da”, atunci mentionati cat de
fluent vorbiti acele limbi.

10. Documente destinate sustinerii cerererii
Impreuna cu acest chestionar, ar trebui sa ne oferiti toate documentele disponibile care pot fi relevante pentru
cererea dvs. pentru:

• protectie internationala
• permisiunea de a ramane in stat.
Va rugam sa ne dati documentele originale daca puteti. Exemple de documente pe care ar trebui sa ni le oferiti
includ urmatoarele.

Carduri care includ identitatea dvs
•

Pasaport

•

Carte de identitate nationala

•

Documente de calatorie

•

Permis de conducere.
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Certificate si inregistrari
•

Certificate de nastere

•

Certificate de deces, casatorie sau parteneriat civil.

•

Foi matricole

•

Certificate educationale.

Apartenente
Corespondenta sau carduri de membru pentru organizatii precum:
•

Partide politice sau grupuri

•

sindicate sau cluburi

•

alte grupuri.

Corespondenta cu politia
•

Corespondenta si mandate de la autoritatile de politie din tara dvs. din orice tara

Corespondenta medicala
•

Corespondenta de la medicul dumneavoastra (pot fi scrisori sau rapoarte medicale)

•

rapoarte medicale din Irlanda si tara de origine sau fosta tara de resedinta obisnuita.

Orice alte documente
Orice alte documente relevante pentru cererea dvs., cum ar fi:
•

Evidente telefonice sau bancare

•

orice documente despre istoricul trecut al imigratiei.

Trimiteti-ne acum orice documente relevante
Asa cum am mentionat mai devreme in acest document, ar trebui sa obtineti orice documente pe care le
utilizati pentru a face o copie de rezerva a cererii dvs. si sa ni le trimiteti la IPO imediat ce le primiti.
Aceasta include dovezi medicale. Daca intentionati sa va bazati pe dovezi medicale, obtineti-le fara
intarziere si trimiteti-ne la IPO de indata ce le primiti.
Daca retineti documentele acum, aceasta poate deteriora cat de bine credem ca informatiile din cererea
dvs. s-ar putea sa fie impotriva cererii dvs. si sa ne determine sa refuzam cererea.
In mod ideal, ar trebui sa primim orice documente cu cel putin trei zile lucratoare inainte de data
interviului. Va rugam sa enumerati mai jos toate documentele pe care ni le trimiteti.
Va rugam nu uitati sa includeti ID-ul dvs. personal si numele dvs. pe orice document pe care il trimiteti.
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10.1 Aveti documente pe care sa ni le trimiteti pentru a va sustine cererea?
Va rugam bifati una
dintre casute.

Da

Nu

Daca „Da”, va rugam sa furnizati urmatoarele informatii.
Va rugam sa enumerati toate documentele pe care ni le trimiteti si urmatoarele informatii despre
acestea. Va rugam sa adaugati pagini suplimentare daca aveti nevoie de ele si sa includeti numarul
intrebarii la care raspundeti.
1. Tipul
documentului.

2. Daca documentul

3. Ce relevanta

4. Limba(ile) in care

este datat, va

specifica are

documentul este

rugam scrieti data.

documentul pentru

redactat.

cererea dvs.?

11. Notificare privind preclucrarea datelor cu caracter personal
Serviciul de protectie internationala (IPO) pentru furnizarea serviciilor de imigrare face parte din
Departamentul Justitiei. IPO va trata toate informatiile si informatiile personale pe care le furnizati ca
fiind confidentiale. International Protection Act 2015 ne obliga sa luam toate masurile practice pentru a
ne asigura ca pastram confidentialitatea identitatii solicitantilor. De asemenea, respectam
Regulamentul general privind protectia datelor din UE si Legea privind protectia datelor din 2018.
Vom impartasi informatiile furnizate Departamentului Justitiei numai cu alte organizatii aprobate, in
conformitate cu legea corespunzatoare.
Puteti gasi versiunea completa a Regulamentului general al IPO privind protectia datelor cu privire la
confidentialitatea (IPO (PP) 52) pe site-ul IPO la: www.ipo.gov.ie.
Puteti gasi politica de protectie a datelor completa a Departamentului Justitiei la:
www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data_Protection.
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12. Asistenta la completarea chestionarului
12.1 Ati completat singur chestionarul?
Va rugam bifati una

Da

Nu

intre casute.
Daca „Nu”, cine v-a ajutat sa completati chestionarul? (Persoana care a completat-o poate completa
aceasta parte.)
Nume:
Adresa:

Relatia cu solicitantul:
Va rugam sa scrieti de ce solicitantul nu a putut completa singur chestionarul.

13. Declaratia si semnatura reprezentantului(antei) legal(e)
13.1 spatiu destinat completarii de catre reprezentantul(a) legal(a)
Declar ca am ajutat solicitantul(a) sa completeze acest chestionar.
Semnatura reprezentantului(antei) legal(e):

Data:
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14. Declaratia si semnatura solicitantului
14.1 Va rugam sa cititi si sa semnati mai jos
Va rugam, bifati casetele acolo unde este cazul si semnati si datati numele dvs. in partea de jos.
Inteleg ca eu:
•

completez acest chestionar in numele meu si al persoanelor dependente de mine

Da

•

toatt persoanele dependente de mine vor fi incluse in aceasta cerere.

Nu

Am citit si accept Notificarea privind protectia datelor IPO de la punctul 11 al acestui

Da

Nu

chestionar.
Inteleg ca am facut o cerere de protectie internationala in numele copiilor mei aflati in
intretinere, care nu sunt cetateni irlandezi. Copiii mei aflati in intretinere ii includ pe cei
care:
•

cand depun cererea, sunt prezenti in Irlanda si au varsta sub 18 ani

Da

•

sunt nascuti in Irlanda in timp ce eu sunt solicitant

Nu

•

au sub 18 ani si intra in Irlanda in timp ce eu sunt solicitant.

Sunt constient de faptul ca informatiile pe care le-am furnizat ar putea fi folosite si pentru

Da

examinarea altor cazuri, daca un/o solicitant(a) este inrudit(a) cu mine sau daca cazul este

Nu

intr-o oarecare masura legat de a/al mea/meu.
Fac promisiunea ca informatiile furnizate in acest chestionar sunt complete, corecte si exacte.
►semnatura solictantului:

►Data:

►Numele scris al solicitantului:

►Data:
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RURICA REZERVATA BIROULUI – SE COMPLETEAZA DE CATRE PERSONALUL BIROULUI
Applicant’s name:

Country of origin:

Numele

Reference number:

Numar d

Person ID:

ID-ul pe

Language used in questionnaire:

Limba u

Number of questionnaire pages:

Numar p

Any extra material:

Total number of extra pages:
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