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Cote și beneficii solicitanți de azil în Uniunea Europeană

Țara

Numărul de solicitanți
de azil alocați ca urmare
a votului asupra cotelor
obligatorii (22 sept. 2015)i

Beneficii

Observații

 2
 4 euro/luna pentru mâncare și îmbrăcăminte (sumele urmează să fie mărite) pentru
solicitații de azil fără resurse materiale;

România
2.475

 Drept de muncă primit după un an de la depunerea cererii de azil;
 Cazare în centrele coordonate de Ministerul Afacerilor Interne (numai în baza unei
înregistrări formale), care au o capacitate de 920 locuriii;
 Asistență medicală de urgență gratuită și dacă solicitantul de azil suferă de anumite boli
cronice poate intra în programele naționale de sănătate.
 5
 0 euro/luna pentru persoanele cazate în centrele de refugiați + masă/alocații de hrană
de 5 euro/zi;

Austria
1.953

*în Viena

 P
 entru cei care și-au găsit un domiciliu – 120 euro/persoană /lună sau 240 euro/familie/
lună pentru chirie, 210 euro/lună pentru mâncare și cheltuieli. 150 euro/an pentru haine,
200 euro/an pentru rechizite pentru familiile cu copiiiii;
 D
 rept de cazare în centrele de refugiați sau în apartamente puse la dispoziție de stat;
 D
 rept de muncă acordat odată cu depunerea cererii de azil;
 A
 sistență juridicăiv.

 2
 22 euro/lună pentru persoanele cazate în centrele de refugiați;
 D
 acă prestează muncă în aceste centre, pot primi până la 185 euro/lună;

Belgia
2.448

 C
 azare în centre coordonate de Fedasil sau Crucea Roșie (în centru primesc: mâncare,
haine, asistență psihologică) sau în apartamente puse la dispoziție de stat;
 A
 sistență medicală pentru toți solicitantii de azil indiferent dacă locuiesc în centrele de
cazare sau pe cont propriu;
 D
 reptul de muncă după 6 luni de la depunerea cererii de azilv.

 A
 locație lunară în valoare de  33 euro/lunăvi;

Bulgaria
852

 P
 osibiliitatea cazării în centre de cazare pentru refugiați;
 D
 rept la muncă după 1 an de la depunerea cererii de azil;
 B
 eneficiază de asigurare medicală.
 1
 3,30 euro/ lună pentru persoanele singurevii;

Croația
568

 D
 acă solicitanții de azil demonstrează că nu își pot permite o locuință pot primi bani de
chirie de la stat pentru o perioadă de maxim 2 ani;
 D
 reptul de muncă după un an de la depunerea cererii de azil;
 C
 azare în centre de refugiați pe durata procedurii de azil;
 S
 ervicii medicale de urgență și tratament împotriva bolilorviii.

Cipru
147

 3
 20 de euro lunar/ persoană (din care: 150 pentru haine, mâncare și încălțăminte, 100  
pentru chirie și 70 pentru utilități);
 D
 reptul de muncă după 6 luni de la depunerea cererii de azil;
 A
 cces gratuit la serviciile medicale de urgență pentru cei care nu au resurse financiareix.

Cehia

 A
 proximativ 112 euro/lună pentru persoanele cazate în centrele de refugiațix;
1.591

 D
 reptul de cazare în centre de refugiați sau în apartamente puse la dispoziție de stat;
 D
 reptul de muncă se primește la un an de la depunerea cererii de azil.

 9
 0 euro/lună și haine pentru persoanele cazate în centrele de refugiați;

Estonia
199

 C
 azare în centre pentru refugiați;
 A
 sistență medicală;
 D
 reptul la muncă după un an de la depunerea cererii de azilxi.

Finlanda

 2
 67 euro/luna pentru adulți și 316 euro/lună pentru familiile monoparentale. Suma este
condiționată de prestarea de muncă în folosul comunității;
1.286

 D
 reptul de cazare în centre de refugiați (în funcție de venit, poate plăti chirie) sau în
apartamente puse la dispoziție de stat;
 În primele luni nu au drept de muncă, pe parcurs pot lucra repectând un anumit număr de
ore conform legii;
 A
 sistență medicală în cadrul centrelor de cazarexii.

 3
 43,5 euro/lună până la primirea dreptului de azil;

Franța
12.962

 A
 u posibilitatea de a sta într-un centru de refugiați sau în apartamente
puse la dispoziție de stat;
 A
 u drept de muncă după 1 an de la depunerea cererii de azil;
 D
 rept de a beneficia de asigurarea medicală universală.

 1
 43 euro/lună pentru „nevoile de bază”;

Germania

 P
 ână la 92 euro/lună pentru copii (în funcție de vârstă);
17.036

 M
 ese gratuite pentru solicitanții de azil;
 C
 azare în centre de refugiați pe durata procedurii;
 A
 sistență medicală de urgență gratuită, deși accesul se face cu anumite limitărixiii.

Diferă în funcție de land.

Țara

Numărul de solicitanți
de azil alocați ca urmare
a votului asupra cotelor
obligatorii (22 sept. 2015)

Beneficii

Observații

 A
 proximativ 65 euro/lună pentru mâncare și produse igienico-sanitarexiv;

Letonia

281

 C
 azare din momentul în care au depus cererea de azil în centre pentru solicitanții
de azil pe toată perioada examinării aplicației;
 D
 reptul la asistență medicală de urgență gratuită;
 A
 u drept de muncă după 1 an de la depunerea cererii de azilxv.

 1
 0 euro/lună pentru cei care locuiesc în centrele de refugiați (mesele le sunt
asigurate în centrele de cazare);

Lituania
416

 P
 oate locui în mod gratuit în centrele pentru refugiați;
 A
 sistență medicală de urgență gratuită, deși este accesată cu anumite limitări;
 N
 u au drept de muncăxvi.

Luxemburg

 2
 5-225 euro/lună (în funcție de câte mese asigură fiecare centru de refugiați);
237

 N
 u au drept de muncă până la primirea protecției internaționale;
 P
 ot locui în centre de refugiați sau în apartamente puse la dispoziție de stat.

 1
 30,44 euro/lună la care se adauga o sumă pentru mâncare;

Malta
71

 P
 rincipalele centre de cazare sunt centrele de detenție. Bărbații sunt ținuți, inițial, în
centre de detenție; femeile și copiii stau în centre de cazare deschisexvii;
 D
 rept la asistență medicală de urgență pentru cei care locuiesc în centrele de cazare;
 D
 rept la muncă din momentul depunerii cererii de azil.

 8
 4-172 euro/lună în funcție de numărul de persoane într-o familie pentru mâncare + 390
euro/lună pentru haine și alte cheltuieli (pot decide să ia masa în centrul de cazare caz în
care le este diminuată alocația lunară);

Olanda
3.900

 D
 reptul la cazare în centre de refugiați;
 D
 rept de muncă după 6 luni de la depunerea cererii, însă pot lucra maxim 24 de
săptămâni la fiecare 12 luni;
 B
 eneficiază de o asigurare medicală provizoriexviii.

 1
 80.84 euro/lună pentru persoanele din afara centrelor de cazare;

Polonia

5.082

 1
 2 euro/lună pentru cheltuieli curente + o sumă fixă pentru haine pentru persoanele
cazate în centrele de refugiați. (În centrele de cazare se asigură 3 mese/zi, daca
solicitantul de azil nu le doresște poate primi bani);
 D
 reptul la cazare în centre pentru refugiați;
 D
 rept de muncă după 6 luni de la depunerea cererii;
 B
 eneficiază de asigurare de sănătate gratuită.

 A
 proximativ 148 euro/lună;

Portugalia

1.642

 D
 rept de muncă la 1 lună de la depunerea cererii de azil;
 D
 reptul la serviciile medicale naționale si medicamentexix;
 D
 reptul de a locui timp de o luna de zile într-un centru de cazare pentru refugiați sau pot
locui în sau în apartamente puse la dispoziție de statxx.

Slovacia

 A
 proximativ 12 euro/lună pentru cei care locuiesc în centrele de primire (mesele le
primesc gratuit în centrele de cazare);
802

 P
 ot locui în centrele de cazare pe durata procedurii de azil;
 D
 rept de muncă la 1 an  de la depunerea cererii de azil;
 A
 sistență medicală de urgență gratuită;

 1
 8 euro/ pe lună pentru cei cazați în centrele pentru refugiați;

Slovenia

337

 D
 rept de cazare în centre pentru refugiați;
 D
 rept de muncă pentru solicitanții de azil după 9 luni de la depunerea cererii de azilxxi;
 A
 sistență medicală de urgență gratuită (categoriile vulnerabile beneficiază și de alte
servicii medicale).

Spania

 A
 locație pentru nevoile de bază: 51,6 euro/lună pentru adulți, max. 19 euro/lună pentru
minori și o sumă de maxim 363 euro/an pentru haine;
8.113

 C
 azare în centre pentru refugiați sau în apartamente puse la dispoziție de stat;
 D
 rept de muncă la 6 luni după depunerea cererii de azil;
 A
 sistență medicală de urgență gratuită.

Suedia

 2
 28 euro/lună pentru cei care locuiesc în centrele de cazare (dacă decid să servească
masa în centru alocația lunară scade la 75 euro/lună);
2.397

 P
 ot locui  în centre de cazaresau în apartamente puse la dispoziție de stat;
 D
 reptul la servicii medicale gratuite (urgențe și examinare medicală);
 D
 rept de muncă din momentul depunerii cererii de azilxxii.

*Dacă muncesc în afara
centrelor, refugiații plătesc o cotă
pentru cazare

Țara

Numărul de solicitanți
de azil alocați ca urmare
a votului asupra cotelor
obligatorii (22 sept. 2015)

Danemarca

Beneficii

 2
 17 Euro/ lună pentru cei din centrele de cazare (se acordă sume în plus pentru
familiile monoparentale, iar daca solicitanții azil iau amsa în cadrul centrului, alocația se
diminuează);
*

 D
 reptul la cazare în centre colective pe toată durata procedurii de azil (li se acordă mese
calde pe care le pot refuza);

Observații

* Conform Tratatului de
funcționare a UE, Danemarca
are dreptul de a nu participa la
schema de relocare.

 D
 reptul la servicii medicale de urgență gratuite;
 D
 rept de muncă pentru solicitanții de azil după 6 luni de la depunerea cererii și numai cu
autorizația Oficiului național de imigrări.

 N
 u există alocație lunară pentru solicitanții de azil, doar sume de bani acordate în mod
sporadic;

Grecia
*

 D
 reptul la cazare pe o perioadă de maxim un an de zile în centre de cazare. După
această perioadă sunt ajutați în vederea identificării unei locuințe;

* Grecia este unul din statele
din care vor proveni persoanele
relocate în celelalte state
europene

 D
 rep de cazare în centrele pentru refugiați, sau la hotel/hostel finațat de statxxiii;
 D
 rept de muncă din momentul depunerii cererii de azil, deși în practică există limitărixxiv.

Irlanda

 7
 6,4 euro/ lună pentru adulții din centrele de cazare;
*

 D
 rept de cazare pe durata procedurii de azil;
 N
 u au drept de muncă pe durata procedurii;
 A
 sistență medicală de urgență gratuităxxv.

 A
 proximativ 75 euro/lună (bani de buzunar);

Italia
*

 D
 reptul la locuire pentru maxim un an în centre pentru refugiați sau în apartamente puse
la dispoziție de stat (numai în baza unei înregistrări formale);
 D
 rept de muncă după 6 luni, din momentul în care au depus cererea de azil;
 A
 sistență medicală de urgență gratuită. De asemenea, beneficiază de schemele de
prevenire ale diverselor boli.

Marea
Britanie

 1
 88,81 euro/lună pentru solicitanții de azil care fac dovada că nu dispun de resurse
materiale (sumele variază în cazul minorilor sau familiilor monoparentale);
*

 D
 reptul la cazare în centre de refugiați sau în apartamente puse la dispoziție de stat;
 D
 rept de muncă după 1 an de la depunerea cererii de azil;

* Conform Tratatului de
funcționare a UE, Irlanda are
dreptul de a nu participa la
schema de relocare.

În Italia nu există un sistem de
recepție al solicitanților de azil
uniform, variind de la regiune al
regiune.
* Italia este unul din statele din
care vor proveni persoanele
relocate în celelalte state europene

* Conform Tratatului de
funcționare a UE, Marea Britanie
are dreptul de a nu participa la
schema de relocare.

 A
 sistență medicală de urgență gratuită și posibilitatea înscrierii la un medic de familiexxvi.

 între 104-124 euro pe lună (incluce bani pentru alimente, bani de buzuna și pentru produse
igienico-sanitare);

Ungaria

1.294

 D
 rept de cazare în centrele de cazare, deși, din iulie 2013, de cele mai multe ori solicitanții
de azil sunt cazați în centre de detenție (inclusiv familiile cu copii);
 D
 rept de muncă după 9 luni de la depunerea cererii de azil;
 A
 sistență medicală de urgență gratuită și consultări și tratamente de la medicii de
familiexxvii.

Aflați mai multe despre sistemul european de azil aici
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xx  http://www.refugiados.net/cid_virtual_bkup/integra/guia_ig.html (accesat 1 noiembrie 2015).
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