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ANEXA I 

Criterii de alocare a finanțării pentru programele care fac obiectul gestiunii partajate 

 

1. Resursele disponibile menționate la articolul 11 sunt defalcate între statele membre 

după cum urmează: 

(a) fiecare stat membru primește o sumă fixă de 5 000 000 EUR din fond, numai la 

începutul perioadei de programare;  

(b) resursele rămase menționate la articolul 11 se repartizează pe baza 

următoarelor criterii: 

– 30 % pentru azil; 

– 30 % pentru migrația legală și integrare; 

– 40 % pentru combaterea migrației neregulamentare, inclusiv pentru returnări. 

2. În materie de azil, se iau în considerare următoarele criterii, ponderate după cum 

urmează: 

(a) 30 % proporțional cu numărul de persoane care se încadrează într-una dintre 

următoarele categorii: 

– resortisanții țărilor terțe sau apatrizii cărora li s-a acordat statutul definit de 

Convenția de la Geneva; 

– resortisanții țărilor terțe sau apatrizii care beneficiază de o formă de protecție 

subsidiară în sensul Directivei reformate 2011/95/UE
1
; 

– resortisanții țărilor terțe sau apatrizii care beneficiază de o formă de protecție 

temporară în sensul Directivei 2001/55/CE
2
; 

(b) 60 % proporțional cu numărul de resortisanți ai țărilor terțe sau de apatrizi care 

au solicitat protecție internațională; 

(c) 10 % proporțional cu numărul de resortisanți ai țărilor terțe sau de apatrizi care 

sunt sau au fost relocați într-un stat membru.  

3. În materie de migrație legală și integrare, se iau în considerare următoarele criterii, 

ponderate după cum urmează: 

(a) 40 % proporțional cu numărul total de resortisanți ai țărilor terțe aflați în 

situație de ședere legală într-un stat membru; 

(b) 60 % proporțional cu numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au obținut un 

prim permis de ședere; 

                                                 
1 Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind 

standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau 

apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau 

pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate 

(JO L 337, 20.12.2011, p. 9-26). 
2 Date care trebuie luate în considerare numai în cazul activării Directivei 2001/55/CE a Consiliului din 

20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux 

masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre 

pentru primirea acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri (JO L 212, 7.8.2001, 

p. 1223). 
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(c) Cu toate acesta, în scopul calculului menționat la punctul (3) litera (b), sunt 

excluse următoarele categorii de persoane: 

– resortisanții țărilor terțe care au obținut un prim permis de ședere în scop de 

muncă valabil pentru o perioadă mai mică de 12 luni; 

– resortisanții țărilor terțe admiși pentru studii, schimb de elevi, formare 

neremunerată sau servicii de voluntariat în conformitate cu 

Directiva 2004/114/CE a Consiliului
3
 sau, după caz, cu Directiva 

(UE) 2016/801
4
;  

– resortisanții țărilor terțe admiși în scopul cercetării științifice în conformitate cu 

Directiva 2005/71/CE a Consiliului
5
 sau, după caz, cu Directiva 

(UE) 2016/801.  

4. În materie de combatere a migrației neregulamentare, inclusiv în materie de returnări, 

se iau în considerare următoarele criterii, ponderate după cum urmează: 

(a) 50 % proporțional cu numărul de resortisanți ai țărilor terțe care nu îndeplinesc 

sau nu mai îndeplinesc condițiile privind intrarea și șederea pe teritoriul unui 

stat membru și care fac obiectul unei decizii de returnare în temeiul legislației 

naționale și/sau a Uniunii, cum ar fi o decizie sau un act administrativ sau 

judiciar care stabilește sau declară ilegalitatea șederii și care impune obligația 

de returnare;  

(b) 50% proporțional cu numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au părăsit 

efectiv teritoriul statului membru, în urma unui ordin administrativ sau 

judecătoresc de părăsire a teritoriului, în mod voluntar sau prin constrângere. 

5. Pentru alocarea inițială, sunt considerate cifre de referință cele mai recente date 

statistice anuale elaborate de Comisie (Eurostat), care acoperă ultimii trei ani 

calendaristici, pe baza datelor furnizate de statele membre la data aplicării 

prezentului regulament, în conformitate cu dreptul Uniunii. Pentru evaluarea la 

jumătatea perioadei, sunt considerate cifre de referință cele mai recente date statistice 

anuale elaborate de Comisie (Eurostat), care acoperă ultimii trei ani calendaristici și 

sunt disponibile în momentul evaluării la jumătatea perioadei, în 2024, pe baza 

datelor furnizate de statele membre în conformitate cu dreptul Uniunii. În cazul în 

care statele membre nu au transmis Comisiei (Eurostat) datele statistice menționate 

anterior, acestea furnizează, cât mai curând posibil, date provizorii.  

6. Înainte de a accepta aceste date ca cifre de referință, Comisia (Eurostat) evaluează 

calitatea, comparabilitatea și caracterul exhaustiv al informațiilor statistice, în 

conformitate cu procedurile normale de funcționare. La cererea Comisiei (Eurostat), 

statele membre pun la dispoziția acesteia toate informațiile necesare în acest scop. 

                                                 
3 Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condițiile de admisie a 

resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii 

de voluntariat (JO L 375, 23.12.2004, p. 12-18). 
4 Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile 

de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii 

de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 

21.5.2016, p. 21-57).  
5 Directiva 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 privind o procedură specială de admisie a 

resortisanților țărilor terțe în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică (JO L 289, 

3.11.2005, p. 15-22); 
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ANEXA II 

Măsuri de punere în aplicare 

 

1. Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (a), 

axându-se pe următoarele măsuri de punere în aplicare: 

(a) asigurarea unei aplicări uniforme a acquis-ului Uniunii și a priorităților legate 

de sistemul european comun de azil; 

(b) sprijinirea capacității sistemelor de azil ale statelor membre în ceea ce privește 

infrastructurile și serviciile, atunci când este necesar; 

(c) consolidarea solidarității și a partajării responsabilității între statele membre, în 

special față de statele membre cele mai afectate de fluxurile migratorii, precum 

și oferirea de sprijin statelor membre care contribuie la eforturile de 

solidaritate; 

(d) consolidarea solidarității și a cooperării cu țările terțe afectate de fluxurile 

migratorii, inclusiv prin relocare și alte căi legale la protecție în Uniune, 

precum și parteneriatul și cooperarea cu țările terțe în scopul gestionării 

migrației.  

2. Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (b), 

axându-se pe următoarele măsuri de punere în aplicare: 

(a) sprijinirea dezvoltării și a punerii în aplicare a politicilor de promovare a 

migrației legale, precum și a punerii în aplicare a acquis-ului Uniunii privind 

migrația legală; 

(b) promovarea unor măsuri de integrare timpurie pentru incluziunea socială și 

economică a resortisanților țărilor terțe, pregătirea participării lor active în 

societate și a acceptării acestora de către societatea-gazdă, în special prin 

implicarea autorităților locale și regionale și a organizațiilor societății civile. 

3. Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (c), 

axându-se pe următoarele măsuri de punere în aplicare: 

(a) asigurarea unei aplicări uniforme a acquis-ului Uniunii și a priorităților de 

politică în ceea ce privește infrastructura, procedurile și serviciile; 

(b) sprijinirea unei abordări integrate și coordonate a gestionării returnărilor, la 

nivelul Uniunii și la nivelul statelor membre, și a dezvoltării de capacități 

pentru o returnare eficace și durabilă, precum și reducerea factorilor care 

stimulează migrația neregulamentară; 

(c) sprijinirea returnării voluntare asistate și a reintegrării; 

(d) consolidarea cooperării cu țările terțe și a capacității acestora de a pune în 

aplicare acordurile de readmisie și alte acorduri și de a permite returnarea 

durabilă. 
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ANEXA III 

Domeniul de aplicare al sprijinului 

1. În cadrul obiectivului de politică menționat la articolul 3 alineatul (1), fondul sprijină 

în special următoarele: 

(a) stabilirea și dezvoltarea unor strategii naționale în materie de azil, migrație 

legală, integrare, returnare și migrație neregulamentară; 

(b) crearea unor structuri, sisteme și instrumente administrative, precum și 

formarea personalului, inclusiv a autorităților locale și a altor părți interesate 

relevante; 

(c) elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și a procedurilor, inclusiv în 

ceea ce privește colectarea și schimbul de informații și de date, dezvoltarea și 

punerea în aplicare a unor instrumente, metode și indicatori statistici comuni 

pentru măsurarea progreselor și evaluarea evoluțiilor politicilor; 

(d) schimburile de informații, bune practici și strategii, învățarea reciprocă, studiile 

și cercetarea, dezvoltarea și punerea în aplicare a unor acțiuni și operațiuni 

comune și înființarea de rețele transnaționale de cooperare; 

(e) serviciile de asistență și sprijin care corespund statutului și nevoilor 

persoanelor în cauză, în special ale grupurilor vulnerabile; 

(f) acțiuni menite să sporească gradul de conștientizare al părților interesate și al 

publicului larg cu privire la politicile în materie de azil, integrare, migrație 

legală și returnare. 

2. În cadrul obiectivului de politică menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a), 

fondul sprijină în special următoarele: 

(a) furnizarea de ajutor material, inclusiv de asistență la frontieră; 

(b) desfășurarea procedurilor de azil; 

(c) identificarea solicitanților cu nevoi speciale în materie de procedură sau de 

primire; 

(d) crearea sau îmbunătățirea infrastructurii de primire, inclusiv posibila utilizare 

comună a acestor facilități de către mai multe state membre; 

(e) consolidarea capacității statelor membre de a colecta, a analiza și a disemina 

informații privind țara de origine; 

(f) acțiuni legate de desfășurarea procedurilor care vizează punerea în aplicare a 

cadrului de relocare [și de admisie umanitară] al Uniunii sau a schemelor 

naționale de relocare care sunt compatibile cu cadrul de relocare al Uniunii; 

(g) transferul beneficiarilor de protecție internațională; 

(h) consolidarea capacităților țărilor terțe de a îmbunătăți protecția persoanelor 

care au nevoie de protecție; 

(i) crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea unor alternative eficace la luarea în 

custodie publică, în special în ceea ce privește minorii neînsoțiți și familiile. 

3. În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b), fondul 

sprijină în special următoarele: 
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(a) pachete informative și campanii de sensibilizare cu privire la căile legale de 

migrație către Uniune, inclusiv cu privire la acquis-ul Uniunii în materie de 

migrație legală; 

(b) dezvoltarea de programe de mobilitate către Uniune, cum ar fi sistemele de 

migrație circulară sau temporară, inclusiv formarea în scopul creșterii șanselor 

de angajare; 

(c) cooperarea dintre țările terțe și agențiile de recrutare, serviciile de ocupare a 

forței de muncă și serviciile de imigrație din statele membre; 

(d) evaluarea aptitudinilor și a calificărilor dobândite într-o țară terță, precum și 

transparența și compatibilitatea acestora cu aptitudinile și calificările dintr-un 

stat membru; 

(e) asistența în contextul cererilor de reîntregire a familiei în sensul 

Directivei 2003/86/CE a Consiliului
6
; 

(f) asistența în ceea ce privește o modificare a statutului resortisanților țărilor terțe 

aflați deja în situație de ședere legală pe teritoriul unui stat membru, în special 

în ceea ce privește obținerea unui statut de rezident legal definit la nivelul 

Uniunii; 

(g) măsuri de integrare timpurie, cum ar fi sprijinul adaptat la nevoile 

resortisanților țărilor terțe și programele de integrare axate pe educație, cursuri 

de limbă și alte cursuri, precum cursurile de orientare civică și orientare 

profesională; 

(h) acțiuni care promovează egalitatea accesului și furnizarea de servicii publice și 

private destinate resortisanților țărilor terțe, inclusiv adaptarea acestora la 

nevoile grupului-țintă; 

(i) cooperarea dintre organismele guvernamentale și neguvernamentale, în mod 

integrat, inclusiv prin intermediul centrelor coordonate de sprijin pentru 

integrare, cum ar fi ghișeele unice; 

(j) acțiuni care permit și sprijină integrarea și participarea activă a resortisanților 

țărilor terțe în societatea-gazdă și acțiuni de promovare a acceptării lor de către 

aceasta; 

(k) promovarea schimburilor și a dialogului între resortisanții țărilor terțe, 

societatea-gazdă și autoritățile publice, inclusiv prin consultarea resortisanților 

țărilor terțe, precum și a dialogului intercultural și interreligios. 

4. În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (c), fondul 

sprijină în special următoarele: 

(a) infrastructura de primire și luare în custodie publică, inclusiv posibila utilizare 

comună a acestor facilități de către mai multe state membre; 

(b) introducerea, dezvoltarea și îmbunătățirea unor măsuri alternative eficace la 

luarea în custodie publică, în special în ceea ce privește minorii neînsoțiți și 

familiile; 

                                                 
6 Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei 

(JO L 251, 3.10.2003, p. 12 - 18.). 
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(c) introducerea și consolidarea unor sisteme independente și eficace de 

monitorizare a returnărilor forțate, astfel cum se prevede la articolul 8 

alineatul (6) din Directiva 2008/115/CE
7
; 

(d) contracararea factorilor care stimulează migrația neregulamentară, inclusiv 

angajarea migranților în situație neregulamentară, prin efectuarea unor inspecții 

eficace și adecvate, bazate pe evaluarea riscurilor, formarea personalului, 

instituirea și punerea în aplicare a unor mecanisme prin care migranții în 

situație neregulamentară să poată solicita plata sumelor restante și să poată 

depune plângeri împotriva angajatorilor lor, sau informații și campanii de 

sensibilizare menite să informeze angajatorii și migranții în situație 

neregulamentară cu privire la drepturile și obligațiile lor în temeiul Directivei 

2009/52/CE
8
; 

(e) pregătirea returnării, inclusiv a măsurilor care conduc la emiterea de decizii de 

returnare, identificarea resortisanților țărilor terțe, eliberarea de documente de 

călătorie și regăsirea familiei; 

(f) cooperarea cu autoritățile consulare și cu serviciile de imigrare sau alte 

autorități și servicii competente din țările terțe în vederea obținerii de 

documente de călătorie, a facilitării returnării și a asigurării readmisiei, inclusiv 

prin detașarea de ofițeri de legătură din țări terțe; 

(g) asistența pentru returnare, în special pentru returnarea voluntară asistată, și 

informații cu privire la programele de returnare voluntară asistată; 

(h) operațiuni de îndepărtare, inclusiv măsuri aferente, în conformitate cu 

standardele stabilite în dreptul Uniunii, cu excepția echipamentului coercitiv; 

(i) măsuri de sprijinire a returnării și reintegrării durabile a persoanelor returnate; 

(j) facilități și servicii, în țări terțe, care să asigure cazarea temporară 

corespunzătoare și primirea la sosire, inclusiv pentru minorii neînsoțiți și 

pentru alte grupuri vulnerabile, în conformitate cu standardele internaționale;  

(k) cooperarea cu țările terțe în materie de combatere a migrației neregulamentare 

și de returnare și readmisie efectivă a migranților, inclusiv în cadrul punerii în 

aplicare a acordurilor de readmisie și a altor acorduri; 

(l) măsuri destinate sensibilizării cu privire la canalele legale adecvate de imigrare 

și la riscurile imigrației ilegale; 

(m) acordarea de sprijin țărilor terțe și organizarea de acțiuni în aceste țări, inclusiv 

cu privire la infrastructură, echipamente și alte măsuri, cu condiția ca acestea să 

contribuie la îmbunătățirea cooperării eficace dintre țările terțe, Uniune și 

statele sale membre în materie de returnare și readmisie. 

                                                 
7 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 

standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor 

terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98). 
8 Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a 

standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe 

aflați în situație de ședere ilegală (JO L 168, 30.6.2009, p. 24-32). 
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ANEXA IV 

Acțiuni eligibile pentru aplicarea unei rate de cofinanțare mai ridicate în conformitate 

cu articolul 12 alineatul (2) și articolul 13 alineatul (7) 

 

– măsuri de integrare puse în aplicare de autoritățile locale și regionale și organizațiile 

societății civile; 

– acțiuni de concepere și punere în aplicare a unor alternative eficace la luarea în 

custodie publică; 

– programe de returnare voluntară asistată și de reintegrare, precum și activități legate 

de acestea; 

– măsuri destinate persoanelor vulnerabile și solicitanților de protecție internațională 

cu nevoi speciale în materie de primire și/sau procedură, inclusiv măsuri menite să 

asigure protecția eficace a copiilor migranți, în special a celor neînsoțiți. 
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ANEXA V 

Indicatorii de performanță principali menționați la articolul 28 alineatul (1) 

Obiectivul specific nr. 1: consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european 

comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe: 

1. numărul de persoane relocate cu sprijinul fondului; 

2. numărul de persoane din sistemul de primire, raportat la numărul de solicitanți de 

azil; 

3. convergența ratelor de recunoaștere a protecției pentru solicitanții de azil din aceeași 

țară. 

Obiectivul specific nr. 2: sprijinirea migrației legale către statele membre, inclusiv 

contribuirea la integrarea resortisanților țărilor terțe: 

1. numărul de persoane care au participat la măsuri anterioare plecării sprijinite de 

fond; 

2. numărul de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond și 

care au declarat că măsurile au fost benefice pentru integrarea lor timpurie, raportat 

la numărul total de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de 

fond. 

Obiectivul specific nr. 3: contribuirea la combaterea migrației neregulamentare și asigurarea 

eficacității returnării și a readmisiei în țările terțe:  

1. numărul de persoane returnate ca urmare a unui ordin de părăsire a teritoriului, 

raportat la numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au primit un ordin de părăsire a 

teritoriului; 

2. numărul de persoane returnate care au beneficiat, înainte sau după returnare, de 

asistență pentru reintegrare cofinanțată din fond, raportat la numărul total al 

persoanelor returnate cu sprijin din fond. 
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ANEXA VI 

Tipuri de intervenții 

 

TABELUL 1: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „CÂMPUL DE INTERVENȚIE” 

I. SECA 

001 Condiții de primire 

002 Proceduri de azil 

003 Punerea în aplicare a acquis-ului Uniunii 

004 Copiii migranți 

005 Persoane cu nevoi speciale în materie de primire și procedură 

006 Relocare 

007 Eforturi de solidaritate între statele membre 

008 Sprijin operațional 

II. Migrația legală și integrarea 

001 Elaborarea unor strategii de integrare 

002 Victimele traficului de persoane 

003 Măsuri de integrare - informare și orientare, ghișee unice 

004 Măsuri de integrare - cursuri de limbă 

005 Măsuri de integrare - cursuri de educație civică și alte cursuri  

006 Măsuri de integrare - societatea-gazdă: inserție, participare, schimburi 

007 Măsuri de integrare - nevoi de bază 

008 Măsuri anterioare plecării 

009 Programe de mobilitate 
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010 Dobândirea dreptului de ședere legală 

III. Returnare 

001 Alternative la luarea în custodie publică 

002 Condiții de primire/luare în custodie publică 

003 Proceduri de returnare  

004 Returnarea voluntară asistată  

005 Asistență pentru reintegrare 

006 Operațiuni de îndepărtare/returnare 

007 Sistemul de supraveghere a returnării forțate 

008 Persoanele vulnerabile/minorii neînsoțiți 

009  Măsuri care abordează factorii ce stimulează migrația neregulamentară 

010 Sprijin operațional 

 IV. Asistență tehnică 

  

001 Informare și comunicare 

002 Pregătire, punere în aplicare, monitorizare și control 

003 Evaluare și studii, culegere de date 

004 Dezvoltarea capacităților 

 

TABELUL 2: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „TIPUL DE ACȚIUNE” 

001 Elaborarea unor strategii naționale 

002 Dezvoltarea capacităților  

003 Educație și formare pentru resortisanții țărilor terțe 
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004 Dezvoltarea unor instrumente, metode și indicatori statistici 

005 Schimbul de informații și de bune practici  

006 Acțiuni/operațiuni comune (între statele membre) 

007 Campanii și acțiuni de informare 

008 Schimbul și detașarea de experți 

009 Studii, proiecte-pilot, evaluări ale riscurilor 

010 Activități de pregătire, de monitorizare, administrative și tehnice 

011 Furnizarea de asistență și servicii de sprijin pentru resortisanții țărilor terțe 

012 Infrastructură  

013 Echipamente  

 

TABELUL 3: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „MODALITĂȚI DE PUNERE ÎN 

APLICARE” 

001 Acțiune specifică 

002 Asistența de urgență 

003 Cooperarea cu țările terțe 

004 Acțiuni în țări terțe 

005 Acțiuni enumerate în anexa IV 
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ANEXA VII 

Acțiuni eligibile pentru sprijin operațional 

 

În cadrul obiectivului specific privind consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor 

sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe, și al obiectivului 

specific privind contribuția la combaterea migrației neregulamentare și asigurarea eficacității 

returnării și a readmisiei în țările terțe, sprijinul operațional acoperă: 

– cheltuielile cu personalul; 

– cheltuielile pentru servicii, cum ar fi întreținerea sau înlocuirea echipamentelor; 

– cheltuielile pentru servicii, cum ar fi întreținerea sau repararea infrastructurii. 
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ANEXA VIII 

Indicatorii de realizare și rezultat menționați la articolul 28 alineatul (3) 

 

Obiectivul specific nr. 1: consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european 

comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe: 

1. numărul de persoane din grupul-țintă care beneficiază de asistență finanțată de fond:  

(a) numărul de persoane din grupul-țintă care beneficiază de informare și asistență 

pe întreaga durată a procedurilor de azil; 

(b) numărul de persoane din grupul-țintă care beneficiază de asistență și 

reprezentare juridică; 

(c) numărul de persoane vulnerabile, de victime ale traficului de persoane și de 

minori neînsoțiți care beneficiază de asistență specifică;  

2. capacitatea (numărul de locuri al) noilor infrastructuri de cazare la primire instituite 

în conformitate cu cerințele comune privind condițiile de primire prevăzute de 

acquis-ul Uniunii și a infrastructurii de primire existente, îmbunătățite în 

conformitate cu aceleași cerințe, ca urmare a proiectelor finanțate din fond, și 

procentul din capacitatea totală de cazare la primire; 

3. numărul de locuri adaptate pentru minorii neînsoțiți, finanțate din fond, raportat la 

numărul total de locuri adaptate pentru minorii neînsoțiți; 

4. numărul de persoane care au beneficiat de formare în domeniul azilului cu sprijinul 

fondului și acest număr ca procent din numărul total al membrilor personalului care 

au beneficiat de formare în acest domeniu;  

5. numărul de solicitanți de protecție internațională transferați dintr-un stat membru în 

altul cu sprijinul fondului;  

6. numărul de persoane relocate cu sprijinul fondului.  

 

Obiectivul specific nr. 2: sprijinirea migrației legale către statele membre, inclusiv 

contribuirea la integrarea resortisanților țărilor terțe: 

1. numărul de persoane care au participat la măsuri anterioare plecării sprijinite de 

fond; 

2. numărul de autorități locale și regionale care au pus în aplicare măsuri de integrare 

cu sprijin din fond; 

3. numărul de persoane care au participat la măsuri sprijinite de fond axate pe: 

(a) educație și formare;  

(b) integrarea pe piața forței de muncă;  

(c) accesul la serviciile de bază și  

(d) participarea activă și incluziunea socială;  

4. numărul de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond și 

care au declarat că măsurile au fost benefice pentru integrarea lor timpurie, raportat 
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la numărul total de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de 

fond. 

Obiectivul specific nr. 3: contribuirea la combaterea migrației neregulamentare și asigurarea 

eficacității returnării și a readmisiei în țările terțe:  

1. numărul de locuri din centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică 

create/renovate cu sprijin din fond, raportat la numărul total de locuri create/renovate 

din centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică;  

2. numărul de persoane care au beneficiat de formare în domeniul returnării cu asistență 

din partea fondului; 

3. numărul de persoane returnate a căror returnare a fost cofinanțată de fond, raportat la 

numărul total de persoane returnate ca urmare a unui ordin de părăsire a teritoriului: 

(a) numărul de persoane a căror returnare a fost voluntară;  

(b) numărul de persoane care au fost îndepărtate; 

4. numărul de persoane returnate care au beneficiat, înainte sau după returnare, de 

asistență pentru reintegrare cofinanțată din fond, raportat la numărul total al 

persoanelor returnate cu sprijin din fond.  


