


INTRODUCERE

• Inspectoratul General pentru Imigrări este structura de specialitate a 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atribuțiile ce îi sunt date prin 
lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migrației, 
azilului și al integrării străinilor, precum și a legislației relevante în aceste 
domenii
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OBIECTIVE SECTORIALE 2015
• Alinierea continuă a legislației în domeniul dat în competentă la Acquis-ul comunitar în 

materie;

• Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil și respectarea principiului 
nereturnării;

• Cunoașterea situației operative în mediile și locurile frecventate de străini şi combaterea 
şederii ilegale a acestora;

• Asigurarea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul General Solidaritatea şi 
Managementul Fluxurilor Migratorii;

• Asigurarea unei mai bune cooperări cu instituţiile statului, misiunile diplomatice și 
oficiile consulare străine acreditate în România, precum și cu organizațiile internaționale 
active în domeniu



MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE
GESTIONAREA RESURSELOR UMANE
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Gradul de ocupare a funcţiilor la nivelul IGI

Ocupate Vacante

-Total: 1.000 funcţii
-Ocupate - 913
-Vacante - 87

-Funcţii de conducere – 10,6%
-Ofiţeri – 47,4%
-Agenţi – 47,3%
-Personal contractual – 5,3%
- Femei – 31,5%
-Bărbaţi – 68,5%
-Vârsta medie a conducerii instituţiei – 47 ani



MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE
GESTIONAREA RESURSELOR UMANE

• 34 de polițiști au fost mutați în cadrul IGI

• 48 de polițiști au fost mutați pozițional

• 75 de polițiști au fost promovați în funcție

• Organizate un număr de 10 examene/concursuri în vederea ocupării unor 
posturi de conducere vacante



MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE
EFICIENTIZARE STRUCTURALĂ

• Modificări structurale care au condus la eficientizarea activității IGI
• 8 modificări organizatorice a căror competență de aprobare aparține inspectorului 

general
• 7 propuneri de modificări organizatorice la nivelul IGI care necesită aprobarea 

ministrului afacerilor interne (toate aprobate)



UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIARE ŞI 
ASIGURAREA RESURSELOR LOGISTICE

• Activitatea financiar contabila a IGI  a fost auditată în cadrul a 11 misiuni de audit
• IGI în calitate de Autoritate Delegată pentru Programul General „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” îşi 

desfăşoară activitatea în condiţii corespunzătoare

• Instituția nu este înregistrata cu drepturi neachitate, furnizori neachitați sau plați restante

• Implementarea obiectivelor cuprinse în Programul anual al achiziţiilor pe cele două capitole 
61.50.00 „Ordine Publică” Sursa A şi D precum şi pe 68.15.03. „Prevenirea excluderii sociale”

• Finalizarea proiectului „Extinderea şi modernizarea Centrului de cazare a străinilor luaţi în custodie 
publică Arad”
• finanţat din Fondul Frontierelor Externe – Programul Anual 2013, în valoare de 2.467.342 euro

• Finalizarea obiectivului “Lucrări de consolidare şi modernizare a pavilionului nr.13 (C8) din cadrul 
Centrului Regional Rădăuţi”
• finanţat din programul de cooperare româno-elveţian de reducere a disparităţilor economice şi sociale din UE



ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE
GRAD DE ABSORBŢIE
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Gradul de absortie pentru Programul Anual 2012
- Fondul European pentru Refugiaţi (ERF) -77.48 %,
- Fondul European de Returnare (RF) - 37.14.%,
- Fondul European de Integrare (IF)-75.60%.
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Gradul de absorţie pentru Programul Anual 2013:
Fondul European pentru Refugiaţi (ERF) -75,05%,
Fondul European de Returnare (RF) -52.87%,
Fondul European de Integrare (IF)-84.73%,
Fondul Frontierelor Externe –Asistenţă Tehnică - 17.75%.



ARMONIZARE LEGISLATIVĂ
• Iniţiate 12 proiecte de acte normative:

• Proiectul de Hotarâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
1251/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.122/2006 privind azilul în 
România, cu modificările şi completările ulterioare

• Proiectul de O.M.A.I. de modificare a Ordinului nr. 441/2008 pentru stabilirea atribuţiilor autorităţilor 
responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac şi pentru stabilirea metodologiei practice 
de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu, cu modificările şi completările 
ulterioare

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe 
teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi 
a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată cu modificările şi completările ulterioare

• Proiectul Hotărârii Guvernului pentru înfiinţarea şi funcţionarea Grupului naţional de conducere şi 
coordonare a acţiunilor pentru gestionarea unui aflux mare de imigranţi ilegali şi/sau persoane aflate în 
nevoie de protecţie internaţională pe teritoriul României sau la frontieră

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor, iniţiat 
în cursul anului 2014 sub forma proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
122/2006 privind azilul în România



COOPERAREA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 
(1)
Cooperarea internă în domeniul pregătirii
- 686 sesiuni de instruire la care au participat 16.041 lucrători din alte structuri ale 
MAI sau din afara MAI
• 487 sesiuni de instruire la nivelul IPJ:  10.068 lucrători;

• 142 sesiuni de instruire la nivelul IJJ: 5.300 lucrători;

• 26 sesiuni de instruire la nivelul IJPF: 246 lucrători;

• 10 sesiuni de instruire la nivelul IJSU: 180 lucrători;

• 5 sesiuni de instruire la nivelul ITM : 22 lucrători;

• 5 sesiuni de instruire la nivelul unui SIPI: 24 lucrători;

• 1 sesiune de instruire la nivelul Poliţiei Locale: 29 lucrători;

• 10 sesiuni de instruire la nivelul şcolilor de agenţi de poliţie: 172 elevi.



COOPERAREA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 
(2)

• Cooperarea internă în domeniul 
operativ

• Acţiuni pentru depistarea străinilor în cooperare 
cu:
• IGPR: 701
• IGJR: 203
• IGPF: 193
• ITM: 159

• 35% din totalul acţiunilor pentru depistarea 
străinilor

• Străini depistaţi în urma unor acţiuni comune -
848 (39,3% din totalul străinilor depistaţi)
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COOPERAREA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 
(3)
Cooperare internaţională

• Întâlniri cu reprezentanţii misiunilor diplomatice ale României în străinătate
pentru stabilirea unui mod unitar de transmitere  a  datelor şi informaţiilor cu 
caracter operativ necesare luării deciziei de acordare a vizei

• Promovarea poziției României în cadrul  grupurilor de lucru din domeniul de 
competență, cu ocazia negocierilor de la nivelul Consiliului UE pe marginea unor 
acte normative noi

• Fundamentate punctele de vedere ale MAI cu privire la subiectele abordate în 
cadrul reuniunilor Comitetului Strategic în domeniul Imigraţiei, Frontierelor şi 
Azilului (SCIFA), Grupului de lucru la nivel înalt în domeniul imigraţiei
(HLWG), Consiliul JAI, Consilierilor JAI, Comitetului reprezentanţilor Permanenţi 
(COREPER)

• Activități de cooperare în cadrul Biroului de Sprijin pentru Azil (BESA) şi 
FRONTEX



ANALIZĂ DE RISC
Analiză de risc
• Analizele realizate au fost utilizate pentru fundamentarea deciziilor
• Analize cu caracter sectorial destinate informării conducerii instituției și MAI: Analiza privind 

fenomenul migraţionist la Marea Neagră; Analiză cu privire la depistarea străinilor pe teritoriul 
României în anul 2014; Analiză cu privire la cererile de azil depuse în anul 2014, comparativ cu anul 
2013 şi evoluţii viitoare; Analiza de risc cu privire la fluxurile migratorii ce tranzitează Serbia, Ungaria 
şi Austria; Analiza de risc privind fluxurile migratorii originare din provincia Kosovo; Analiză de risc 
privind cererile de azil depuse de cetăţeni din Bangladesh care au trecut ilegal frontiera de nord a 
României.

• Principalele concluzii: România a continuat să se confrunte cu un aflux de cereri de azil depuse de 
cetățeni sirieni (541 cereri de azil depuse de cetățeni sirieni - 42,73% din totalul cererilor)
• Situația diferită de afluxul masiv de cereri de azil înregistrat în anii anteriori

• 2011-2013 - majoritatea străinilor care solicitau azil intrau ilegal în România prin trecerea frauduloasă a 
frontierei de sud-vest cu Serbia

• 2015 – majoritatea cetățenilor sirieni sunt, de regulă, membri de familie, rude sau apropiaţi ai unor 
cetățeni sirieni stabiliți în țara noastră





PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI ŞI 
ACTIVITĂŢI DE CONTROL SPRIJIN ŞI ÎNDRUMARE
• A fost revizuit şi actualizat Registrul riscurilor de corupţie al IGI

• La nivelul ordonatorilor terţiari de credite au fost întocmite şi aprobate 
propriile Registre de riscuri

• Specialiştii IGI au participat la implementarea proiectului “Îmbunătăţirea 
capacităţilor M.A.I. de identificare şi diminuare a riscurilor şi 
vulnerabilităţilor la corupţie prin intermediul soluţiilor IT”, implementat 
de Direcţia Generale Anticorupţie

• Realizate un număr de 12 controale
• 9 controale de fond
• 3 tematice



ASIGURAREA MANAGEMENTULUI 
COMUNICĂRII

• 2063 de solicitări de informaţii de interes public

• 2011 apeluri telefonice

• 150 comunicate de presă

• 1374 articole de presă cu privire la activitatea IGI
• semnalările în presă cu privire la IGI  au  avut un caracter pozitiv sau neutru



REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
ACTIVITĂŢI DERULATE PE TIMPUL CRIZEI IMIGRAŢIEI (1)
• Ţările aflate pe ruta Balcanilor de Vest (Grecia, Macedonia, Serbia şi Ungaria) s-au 

confruntat cu un aflux fără precedent de migranţi ilegali, autorităţile acestor state 
au avut dificultăţi în ceea ce priveşte primirea, înregistrarea şi procesarea cererilor 
de azil

• Evoluţia în domeniile imigrației și azilului în țara noastră a fost marcată de:
• evoluțiile înregistrate în zonele de conflict (armat, social, politic) din apropierea spațiului 

european - în special pe teritoriul Republicii Arabe Siriene
• situația cu care s-au confruntat țările europene din zona limitrofă Balcanilor 

(Turcia, Grecia, Serbia)

• La nivelul IGI a fost elaborat Planul de măsuri  privind modul de intervenţie concretă  în 
cazul unui aflux mare de migranţi. 
• a avut ca scop pregătirea modului de intervenţie, precum şi gestionarea unui aflux mare de migranţi, în speţă 

20.000 de persoane, sau care, într-o perioadă foarte scurtă poate ajunge la această cifră.

• La iniţiativa IGI, au fost instalate şi operaţionalizate, în cadrul unui exerciţiu 
operativ, taberele temporare pentru primirea migranţilor de la Lunga şi Moraviţa.



REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
ACTIVITĂŢI DERULATE PE TIMPUL CRIZEI IMIGRAŢIEI (2)

• În situaţia unui aflux de imigranţi capacitatea IGI se poate suplimenta într-o primă etapă 
cu un număr total de aproximativ 550 locuri de cazare prin amenajarea spaţiilor existente 
la nivelul centrelor regionale

• Pregătirea personalului din cadrul structurilor teritoriale pentru desfăşurarea, cu caracter 
temporar, a unor sarcini/atribuţii suplimentare în ceea ce priveşte procedura de azil în 
România – înregistrare cereri, implementare, soluţionare şi integrarea subsecventă a 
beneficiarilor unei forme de protecţie



REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
IMIGRAŢIA (1)
Admisia străinilor

• Primite 13.487 solicitări de viză depuse la misiunile diplomatice din 
străinătate

• Soluționate 10.425 cereri de viză de intrare 
• 2.857 de scurtă ședere
• 7.568 de lungă ședere
• 3.062 verificări la solicitarea Centrului Naţional de Vize

• Avizate favorabil 10.112 cereri
• 7.697 de lungă ședere
• 2.415 de scurtă ședere
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REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
IMIGRAŢIA (2)

Dreptul de şedere al străinilor și rezidența cetățenilor 
statelor membre UE/SEE

• Străini și cetățeni din statele membre UE/SEE cu drept de ședere
• Total: 104.139
• State terțe: 60.257
• State UE/SEE: 43.882

58%
42%

State terte UE/SEE

Tara Total %
MOLDOVA 9272 15,39%
TURCIA 8882 14,74%
CHINA 7542 12,52%
SIRIA 4505 7,48%
ISRAEL 2260 3,75%
IRAK 2259 3,75%
SUA 2107 3,50%
UCRAINA 1758 2,92%
SERBIA 1744 2,89%
TUNISIA 1721 2,86%
Alte tari 18207 30,22%
Grand Total 60257 100,00%

Tara Total %
ITALIA 12543 28,58%
GERMANIA 5317 12,12%
FRANTA 4747 10,82%
UNGARIA 2933 6,68%
GRECIA 2388 5,44%
BULGARIA 2235 5,09%
MAREA BRITANIE 2081 4,74%
SPANIA 1963 4,47%
AUSTRIA 1842 4,20%
POLONIA 1555 3,54%
Alte tari 6278 14,31%
Grand Total 43882 100,00%
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REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
IMIGRAŢIA (3)

Combaterea șederii ilegale a străinilor

• Organizate și desfășurate 2.324 acțiuni și controale cu 
forțe proprii
• depistați cu ședere ilegală 2.159 străini

• emise 1677 decizii de returnare

• Efectuate 577 acțiuni și controale care au vizat 
combaterea muncii nedeclarate a străinilor
• depistați 74 străini ce se aflau în situații ilegale

• 279 de sancțiuni contravenționale în valoare de 
475.850 lei(22.050 lei –străinilor depistaţi; 453.800 
lei– au fost sancţionaţi angajatori)
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REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
IMIGRAŢIA (4)

Repatrierea voluntară, returnarea forțată și custodia 
publică

• sprijin pentru 119 migranți ce au fost repatriați prin 
intermediul proiectului „Programul de Sprijin pentru 
Repatriere Voluntară Umanitară Asistată şi Reintegrare”

• îndepărtați sub escortă de  pe teritoriul României 189 
străini
• 40 străini au fost îndepărtați prin utilizarea fondurilor 

Inspectoratului General pentru Imigrări;
• pentru 81 străini au fost folosite fonduri europene. 
• 6 străini, după dispunerea măsurii de îndepărtare sub escortă și 

luarea lor în custodie publică, s-au înscris în programele de 
repatriere voluntară umanitară asistată derulate de OIM.

• 258 străini care nu au putut fi îndepărtați în termen de 24 
de ore au fost luați în custodie publică
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REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
IMIGRAŢIA (5)
Principalele țări de origine ale străinilor returnați

Cetăţenia Total
Moldova 26
Turcia 19
Albania 14
Tunisia 13
Pakistan 11
Maroc 10
Afganistan 9
China 8
Irak 7
Nigeria 7
Ucraina 7
Alte tari 58



REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
AZILUL (1)
Procesarea cererilor de azil

• înregistrate un total de 1266  de cereri de azil

• s-a menținut trendul multianual pe o pantă ascendentă
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REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
AZILUL (3)
Principalele țări de origine ale solicitanților de azil

Tara Origine 2015

Siria 541

Irak 214

Afganistan 96

Turcia 44

Ucraina 37

Iran 31

Pakistan 31

Apatrizi 24

Bangladesh 22

Filipine 18

Alte tari 208



REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
AZILUL (2)
• soluționate un număr de 1.151 de 

cereri de protecție internațională
• acordată o formă de protecție în 472 

de cazuri:
• 230 - statut de refugiat
• 242 - protecție subsidiară

• rata de aprobare 59%

• procedura administrativă în 
România este cea mai mică dintre 
cele înregistrate în celelalte state 
membre, în aproximativ 95% din 
cazuri fiind de maxim 30 de zile 0
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REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
AZILUL (4)

Aplicarea Regulamentului Dublin

• Cereri transmise de România către alte 
State Membre – 92

• Cereri primite de România de la alte State 
Membre - 738

• Străini transferaţi în România - 58

• Străini transferaţi în alte State Membre –
14
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REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
AZILUL (5)

Cazarea și asistenta solicitanților de azil

• Capacitate de cazare de 920 de locuri

• Gradul mediu de ocupare pe parcursul anului 2015 
a fost de 18%

• 1423 solicitanți de azil au beneficiat de cazare
• 193 – București
• 90- Galați
• 205 – Timișoara
• 92 – Maramureș
• 74 – Rădăuți
• 47 – Giurgiu

Centrul Regional Capacitate Grad de ocupare
Bucureşti 320 26%
Galaţi 250 11%
Rădăuţi 130 21%
Maramureş 100 16%
Giurgiu 100 13%
Timişoara 50 23%
Total 920 18%
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REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
AZILUL (6)

Integrarea persoanelor cu o formă de 
protecție

• Au beneficiat de programele de integrare 
204 de străini cu o formă de protecție

• Menţinerea numărului de persoane 
participante în programul de integrare
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Camerun Bosnia Georgia Algeria Armenia
Iran Zimbabwe Turcia Vietnam



REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
AZILUL (7)
Relocarea refugiaților

• România a manifestat o atitudine solidară faţă de situaţia din Mediterana 
de participare la efortul comun al Statelor Membre pentru diminuarea 
presiunii migraţiei ilegale.

• Potrivit celor două scheme de relocare propuse de Comisia Europeană prin 
pachetul de implementare al Agendei Europene privind Migraţia, pentru 
România a fost prevăzut un total de 2.362 de persoane, din care 1.705 prin 
mecanismul de urgenţă - relocare internă (682 din Grecia, 1.023 din 
Italia), şi 657 prin programul UE de relocare extra-UE

• Memorandumul cu privire la punerea în aplicare a Concluziilor Consiliului 
European din 25 – 26 iunie 2015 pe componenta migraţie



REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
AZILUL (8)
Relocarea refugiaților

• Stadiul cererilor de relocare în baza celor două decizii ale 
Consiliului:

• ITALIA
• La data de 11.11.2015 şi 18.12.2015 au fost transmise solicitări de preluare în România 

pentru un total de 110 persoane.
• Autorităţile din Italia nu au referit cazuri pentru transfer.

• GRECIA
• La data de 14.12.2015 fost transmisă solicitare de preluare în România pentru 15 

persoane. Aceste 15 persoane au fost acceptate pentru relocare în România.



REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
AZILUL (9)

Centrul de Tranzit în Regim de Urgență

• Centrul este unic în lume

• Au fost primite din partea UNHCR – Reprezentanţa din România 26 de 
solicitări
• procesate un număr de 276 persoane
• acordul în vederea evacuării temporare în ţara noastră - 274 persoane 
• evacuate în CTU - 237 persoane
• Relocaţi (Olanda, Marea Britanie, SUA)- 146 persoane



OBIECTIVE STRATEGICE 2016-2020

• Promovarea migraţiei legale în beneficiul tuturor părţilor: societatea 
românească, imigranţi şi statele lor de origine;

• Întărirea controlului legalităţii şederii cetăţenilor statelor terţe pe teritoriul României şi 
aplicarea corespunzătoare a măsurilor de îndeplărtare şi a măsurilor restrictive;

• Îmbunătăţirea sistemului naţional de azil în scopul eficientizării şi asigurării 
conformităţii cu standardele legale naţionale, europene şi internaţionale aplicabile;

• Participarea activă a României la eforturile comunităţii internaţionale şi statelor 
membre ale Uniunii Europene la identificarea unor soluţii durabile pentru persoanele 
aflate în nevoie de protecţie internaţională şi integrare socială a cetăţenilor statelor 
terţe; 

• Modernizarea Inspectoratului General pentru Imigrări prin creşterea capacităţii de 
absorbţie a fondurilor europene.



Migraţia este un proces care trebuie 
gestionat şi nu o problemă care 

trebuie rezolvată
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