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Cererea și perfectarea apelului dumneavoastră   
  

Nu mai tîrziu de 15 zile de la data cînd aţi primit în scris motivele deciziei RPD/SPR  

• Trebuie să completaţi o Notificare de Apel in scris. Formularul se găsește anexat la aceste Instrucţiuni 

Importante.   

• Trebuie să prezentaţi trei copii (sau numai o copie dacă depunerea e făcută electronic) ale Notificării de 

Apel la Biroul de Registratură al Secţiei de Apel Refugiaţi (Refugee Appeal Division, RAD/SAR).  

• Fiecare persoană care face cerere de apel împreună cu dumneavoastră trebuie listată pe Notificarea de 

Apel, SAU o notificare separată pentru fiecare persoană care apelează decizia trebuie prezentată la 

RAD/SAR.  

  

Nu mai tîrziu de 45 zile de la data cînd aţi primit în scris motivele deciziei RPD/SPR   

• Trebuie să completaţi un Dosar de Apelant.   

• Trebuie să prezentaţi două copii (sau numai o copie dacă depunerea e făcută electronic) ale Dosarului 

dumneavoastră de Apelant la RAD/SAR.   

• Documentele și informaţiile care trebuie să fie incluse in Dosarul de Apelant se găsesc in Ghidul 

apelantului 

  

  
Vă rugăm să notaţi: Dacă introduceţi o Notificare de Apel mai tîrziu decît limita de timp pentru a 
completa un Dosar de Apelant, apelul dumneavoastră ar putea să fie respins.   

  

  

Cereri de prelungire de timp:   
  

Prelungirea de timp pentru a depune atît Notificarea de Apel cît și 

Dosarul de Apel   
Dacă nu aţi putut să depuneţi Notificarea de Apel și Dosarul de Apel la timp, trebuie să faceţi o cerere la SAR 

pentru prelungire de timp. În această cerere, trebuie să indicaţi motivele pentru întirzierea dumneavoastră. 

Cererea de prelungire de timp trebuie să fie conformă cu regulile 6 și 37 din Regulile SAR. Trebuie să 

introduceţi trei copii (sau numai o copie dacă depunerea e făcută electronic) ale Notificării de Apel. Deasemenea 

trebuie să depuneţi o declaraţie pe proprie răspundere sau declaraţie scrisă sub juramînt în sprijinul cererii 

dumneavoastră.  

 

  

Prelungirea de timp pentru a introduce Dosarul de Apel   
Dacă aţi introdus Notificarea de Apel la timp dar nu aţi putut să introduceţi Dosarul de Apelant la timp, trebuie 

să faceţi cerere la RAD/SAR pentru prelungire de timp. În cererea, trebuie să daţi motivele pentru întîrziere. 

Cererea de prelungire de timp trebuie să urmeze regulile 6 și 37 din Regulile SAR. Deasemenea trebuie să 

depuneţi o declaraţie pe proprie răspundere sau declaraţie scrisă sub jurămînt în sprijinul cererii dumneavoastră. 

 

  
  

https://irb-cisr.gc.ca/en/refugee-appeals/Pages/RefAppKitTro.aspx
https://irb-cisr.gc.ca/en/refugee-appeals/Pages/RefAppKitTro.aspx
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Unde introduceţi documentele de apel  
Trebuie să trimiteţi documentele la Biroul de Registratură SAR localizat în aceeași regiune cu Secţia de Protecţie 

a Refugiaţilor care v-a trimis decizia scrisă.   

  

Reprezentant legal  
Poate decideţi să aveţi un reprezentant legal să vă ajute cu apelul. Dacă reprezentantul legal primește o taxă sau o 

altă formă de plată, trebuie să fie un membru în bună stare a unei societaţi provinciale de avocaţi (avocaţi şi 

paralegali), Camera de Notari din Quebec, sau Consiliul Regulator pentru Consultanţi de Imigraţie din Canada. 

Dacă reprezentantul legal nu primeşte plată de la dumneavoastră, trebuie să completaţi un formular numit Nota 

de Reprezentare fară plată sau altă consideraţie și să-l trimiteţi la Ministru și la SAR cît de curind posibil. 

Acest formular se găsește pe site-ul IRB/CISR.  

  

Dacă aveţi reprezentant legal, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asiguraţi că reprezentantul 

dumneavoastră legal introduce documentele la timp.   

  

Limba  
Puteţi să obtineţi și să completaţi Notificarea de Apel în limba oficială a Canadei (Engleza sau Franceza). Orice 

document în altă limbă trebuie prezentat împreună cu o traducere in Engleză sau Franceză și o declaraţie semnată 

de traductor conform careia traducerea este fidelă.   

  

Ghidul Apelantului oferă mai multe informaţii pe pagina IRB despre alegerea dintre Engleza și Franceza și 

despre cererea pentru un interpret, dacă o audiere oral este ordonată în apelul dumneavoastră.    

  

Informaţiile dumneavoastră pot fi transmise altor organizaţii   
Informaţiile personale pe care le oferiţi în procesul de apel sînt colectate conform Legii de Imigraţie și Protecţie 

a Refugiaţilor cu scopul de a decide apelul dumneavoastră înaintat la SAR. Informaţiile dumneavoastră 

personale pot fi transmise altor organizaţii, care includ Agenţia de Servicii de Graniţe al Canadei, Ministerul 

pentru Imigraţie, Refugiaţi și Cetăţenie al Canadei, Serviciul de Informaţii de Securitate și agenţiile de aplicare a 

legilor, cu scopul administrării și implementării Legii de Imigraţie și Protecţie a Refugiaţilor.   

 

Mai multe informaţii și acces la versiunea electronică se găsesc în Trusa apelantului.  

 

Acces la Regulile Secţiei de Protecţie a Refugiaţilor (Reguli SPR) se găsesc pe pagina de web a  

Ministerului de Justiţie al Canadei. 

Dacă nu aveţi acces la o imprimantă, vă rugăm să vă prezentaţi la cel mai apropiat Birou 

IRB/CISR pentru a obţine o copie de hârtie a Dosarului de Apelant.  

 

 

 
 

 

  
 

 

   

  

https://irb-cisr.gc.ca/en/forms/Pages/IrbCisr10103.aspx
https://irb-cisr.gc.ca/en/forms/Pages/IrbCisr10103.aspx
https://irb-cisr.gc.ca/en/refugee-appeals/Pages/RefAppKitTro.aspx
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefApp/Pages/RefAppKitTro.aspx
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2012-257/index.html
https://irb-cisr.gc.ca/en/contact/Pages/contact3.aspx
https://irb-cisr.gc.ca/en/contact/Pages/contact3.aspx

