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Legea din 2015 privind protecția internațională a intrat în vigoare pe 31 decembrie 2016 și 

prevede introducerea unei proceduri unice care permite examinarea și stabilirea, în cadrul 

unui singur proces continuu, a tuturor motivelor care stau la baza solicitării de protecție 

internațională (statutul de refugiat și protecție subsidiară) precum și permisiunea de ședere pe 

teritoriul statului în baza altor motive.  

 

Oficiului pentru Protecția Internațională luat cunoștință de faptul că există o oarecare confuzie 

vizavi de termenul de returnare a chestionarului privind solicitarea de protecție internațională 

(IPO2) care a fost transmis, pe parcursul ultimelor săptămâni, solicitanţilor sub incidența 

dispozițiilor tranzitorii din lege.  Oficiul s-a adresat deja în scris solicitanţilor și consilierilor 

juridici, informându-i că respectivul chestionar privind solicitarea de protecție internațională 

(IPO2) trebuie returnat “dacă este posibil, nu mai târziu de 20 de zile de la data scrisorii de 

însoțire”.  

 

Pentru evitarea oricăror dubii, solicitanții și consilierii juridici trebuie să rețină că 

această dată de returnare este pur și simplu un termen-limită cu caracter administrativ 

pentru începerea procesării cererilor pe baza procedurii unice cât mai curând posibil.  

Oficiul pentru Protecția Internațională oferă flexibilitate pentru acest termen, în cazul 

în care se impune suplimentarea timpului necesar pentru completarea chestionarului și 

acordarea consilierii juridice.  

 

De asemenea, solicitanții au fost informați că, în cazul în care aceștia sau consilierul lor 

juridic trebuie să furnizeze informații suplimentare Oficiului pentru Protecție Internațională, 

după depunerea chestionarului de protecție internațională, o pot face, dacă este posibil, cel 

mai târziu cu două săptămâni înainte de data interviului programat. Acest interval de timp va 

facilita traducerea documentelor, dacă este cazul, și va da răgaz intervievatorului IPO să aibă 

la dispoziție și să analizeze toate documentele înainte de data interviului. 

 

Oficiul pentru Protecția Internațională speră ca acest anunț de informare să ofere solicitanţilor 

clarificările necesare.  

 

Dacă aveți nelămuriri, contactați Centrul de servicii pentru clienți prin e-mail: 

info@ipo.gov.ie sau telefon: (01) 6028008 

 

 


