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i. Metodologie
Analiza are un caracter general descriptiv şi foloseşte ca metodă analiza comparativă -
cantitativă.

Scopul analizei este de a prezenta dimensiunea imigraţiei ilegale în România, din punct
de vedere al numărului de străini îndepărtaţi de pe ter itoriu prin aplicarea măsurii de
returnare sub escortă.

Analiza constituie un instrument de sprijin şi oferă o orientare în procesul de luare
deciziilor.

Pentru punerea în evidenţă a concluziilor a fost folosită analiza statistică a datelor cu
privire la numărul străinilor returnaţi sub escortă în anii 2009 şi 2010.

Din analiză au fost excluse cazurile de îndepărtare de pe teritoriu în baza procedurii
Dublin II.

Surse de date şi informaţii:

- Baza de date a Sistemului Informatic de Management al Străinilor.

Pentru realizarea analizei au fost luate în considerare următoarele:

Indicator:

- Străinilor returnaţi sub escortă

Criterii:

- Ţara de origine a străinilor returnaţi sub escortă;
- Judeţul care a returnat sub escortă;
- Sexul străinilor returnaţi sub escortă;
- Vârsta străinilor returnaţi sub escortă.

ii. Sumar
Având la bază datele statistice şi informaţiile disponibile a fost realizată o dimensionare a
fenomenului imigraţiei ilegale din punct de vedere al numărului de străini depistaţi în
situaţii ilegale şi returnaţi sub escortă.

Prin prelucrarea datelor disponibile s -a încercat să se evidenţieze, în principal,
următoarele:

- Compoziţia segmentului populaţiei străine care a fost vizată de măsura returnării
sub escortă: ţara de origine, judeţul de depistare/returnare, inter valul de vârstă şi
sex;

- Tendinţele înregistrate în perioada 2009 - 2010 în ceea ce priveşte numărul
străinilor returnaţi sub escortă în perioada 2009 -2010.

În funcţie de posibilităţile tehnice, analiza poate fi detaliată pe criteriile prezentate
anterior.

I. Introducere
În conformitate cu prevederile legale în materie (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
194/2002 cu privire la regimul străinilor, republicată), străinii sunt obliga ă respecte
legisla ă, inclusiv în ceea ce priveşte intrarea şi regl ementarea dreptului de
şedere pe teritoriul ţării noastre.
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Intrarea pe teritoriul României poate fi permisă străinilor care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare.

Străinii afla ă respecte scopul pentru care li s-a
acordat dreptul de a intra ş i de a rămâne pe teritoriul României. Totodată , ei au
obligaţia de a nu rămâne pe teritoriul României peste perioada pentru care li s-a
aprobat ș ederea, precum şi de a depune toate diligen  ieș i din
România până la expirarea acestei perioade.

Împotriva străinilor care au intrat ilegal, a căror şedere pe teritoriul României a devenit
ilegală, a căror viză sau drept de ș edere a fost anulat sau revocat, a acelora c ărora li s-
a refuzat prelungirea dreptului de ș edere temporară, a acelora cărora le-a încetat
dreptul de ș edere permanentă, precum
pentru Imigrări (ORI) poate dispune măsura returnării de pe teritoriul României.

În cazul străinilor declara
dispus măsura de siguran ă a expulzării, îndepărtarea de pe teritoriul României se face
prin punerea în aplicare a prevederilor hotărârii instan -a dispus măsura
respectivă.

În conformitate cu prevederile legale, îndepărtarea sub escortă se realizează de către
personalul specializat al Oficiului Român pentru Imigrări, pentru următoarele categorii de
străini:

- care nu au părăsit voluntar teritoriul României la expirarea termenulu i deciziei de
returnare;

- care au trecut ilegal frontiera de stat;
- care au fost declara
- împotriva cărora a fost dispusă expulzarea.

De asemenea, îndepărtarea sub escortă se poate efectua ș i în cazul străinilor care
prezintă dizabilită ce sau mentale ori constituie un pericol pentru sănătatea publică.

Îndepărtarea sub escortă presupune înso ăinului până la frontieră ori până în

Străinii afla jinul ORI sau al organiza
interna
voluntară umanitară asistată, dacă nu dispun de mijloace financiare.

În perioada 2003-2010 numărul de străini returnaţi sub escortă a înregistrat  o evoluţie
generală descendentă, cu creştere pentru perioada 2003 -2006, când a fost înregistrat
maximul, şi o scădere moderată pentru perioada următoare.
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Figura 1: Străini returnaţi sub escortă, evoluţie 2003 -2010

În anul 2010 au fost returnaţi sub escortă un număr de 318 străini, cu 16,09% mai puţini
decât în anul precedent .

II. Analiza din punct de vedere al ţărilor de origine/z onelor
geografice

Din punct de vedere al ţării de origine al persoanelor returnate în anul 2010, cei mai mulţi
au fost din Moldova (75), Turcia (72) şi China (39), aceste ţări reprezentând ponderea
acestei categorii de persoane (58,49%).
De asemenea, în top-10, se mai află ţări precum Ucraina (15), Tunisia (14), Irak (12), sau
Albania (11).
Din punct de vedere al evoluţiei faţă de anul 2009, după cum s -a precizat anterior,
numărul străinilor returnaţi sub escortă a scăzut cu 16,09%.  Totodată se poate constata
că în 2010 au fost returnaţi sub escortă străini din 42 de ţări, faţă de 39 în anul 2009, ceea
ce denotă o diversificare a spaţiilor de returnare  în perioada analizată.
Tara_origine 2010 % din

2010
2009 Diferenta Evolutie

%
Moldova 75 23,58% 90 -15 -16,67%
Turcia 72 22,64% 84 -12 -14,29%
China 39 12,26% 61 -22 -36,07%
Ucraina 15 4,72% 13 2 15,38%
Tunisia 14 4,40% 2 12 600,00%
Irak 12 3,77% 14 -2 -14,29%
Albania 11 3,46% 6 5 83,33%
Georgia 7 2,20% 18 -11 -61,11%
Vietnam 7 2,20% 11 -4 -36,36%
Afganistan 6 1,89% 0 6 -
Siria 6 1,89% 5 1 20,00%
Alte tari 54 16,98% 75 -21 -28,00%
Grand Total 318 100,00% 379 -61 -16,09%
Tabel 1: Străini returnaţi sub escortă în 2010 comparativ cu 2009, după ţara de origine

Analiza datelor pentru ţările din top 10, arată o scădere a numărului de returnaţi  sub
escortă pentru majoritatea acestora.
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Cea mai mare scădere a fost înregistrată în cazul p rimelor 3 ţări de origine  (China:-22,
Moldova:-15, Turcia:-12), dar şi al Georgiei (-11).

Totuşi au fost şi ţări care au înregistrat evoluţii ascendente  în ceea ce priveşte numărul
străinilor returnaţi sub escortă. Astfel, se pot menţiona Tunisia (+12), Afghanistan (+6) şi
Albania (+5).

Din punct de vedere al ierarhiei, analiza datelor arată că pentru ţările din top -10 nu au
fost evoluţii notabile, primele 3 ţări pastrându-şi locurile, în aceeaşi ordine. Se po ate
menţiona, totuşi, evoluţia Tunisiei, care a urcat de pe locul 20 , pe poziţia 5 (+15).

În acest context se poate menţiona situaţia Afghanistanului (locul 10 cu 6 returnaţi în
2010), Ghanei şi Filipinelor (locul 14 cu 4 returnaţi în 2010) pentru care nu au fost
înregistrate cazuri de returnare în 2009 .

Din punct de vedere al zonei geografice de provenienţă, cei mai mulţi străini returnaţi
sub escortă sunt din ţări aflate pe continentul asiatic  (173), urmaţi de cei cu ţări de
origine în Europa (108), Africa (33) şi America (4).

Tara_origine 2010 % din 2010 2009 Diferenta Evolutie %
Asia 173 54,40% 224 -51 -22,77%
Europa 108 33,96% 129 -21 -16,28%
Africa 33 10,38% 25 8 32,00%
America 4 1,26% 1 3 300,00%
Grand Total 318 100,00% 379 -61 -16,09%
Tabel 2: Străini returnaţi sub escortă în 2010 comparativ cu 2009, după continent

Datele de mai sus arată o creştere cu 32 de procente faţă de anul 2009 a numărului de
returnaţi sub escortă proveniţi din state de pe continentul african. Această evoluţie a fost
posibilă, pe de o parte datorită îmbunătăţirii cooperării cu reprezentanţele diplomatice
ale ţărilor de origine şi, pe de altă parte disponibilităţii sumelor necesare acoperirii
costurilor, având în vedere că implementarea unor astfel de măsuri în spaţiul african sunt
cele mai costisitoare.

III. Analiza din punct de vedere al j udeţului care a dispus
returnarea sub escortă

În anul 2010, cele mai multe decizii de returnare sub escortă au fost emise pentru străinii
care au fost depistaţi pe raza municipiului Bucureşti – 144 (45,28%) şi judeţelor Arad – 51
(16,04%) şi Bihor – 33 (10,38%),. De asemenea, în top-10 cu mai mult de 10 returnaţi
figurează şi judeţul Timiş (23 returnaţi, 7,23%), cele patru structuri returnând, în total,
78,93% din numărul de returnaţi.

Valorile înregistrate demonstre ază faptul că judeţele pe a căror rază de competenţă se
află cei mai mulţi străini cu şedere legală reprezintă, în acelaşi timp, şi zone unde se
deplasează sau se găsesc şi cei mai mulţi străini c u şedere ilegală, împotriva cărora se
poate lua măsura de a fi  returnaţi sub escortă.

Restul judeţelor din top-10 au înregistrat valori sub 10: Satu Mare – 8 (2,52%), Galaţi – 7
(2,20%) şi Sibiu – 6 (1,89%).

Din punct de vedere al evoluţiei numărului de returnaţi sub escortă faţă de anul 2009
pentru statele din top-10, au fost înregistrate creşteri procentuale între 4,5 şi 16,6 puncte.
Cea mai mare creştere procentuală a fost înregistrată în cazul judeţului Galaţi (16,67%),
nesusţinută totuşi de creşterea în voloare absolută (+1). O creştere procentuală
importantă, dar, de asemenea nesusţinută din punct de vedere al valorii absolute, a fost
înregistrată pentru judeţul Bihor (+10,00% şi +3 valoare absolută).
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De asemenea, o creştere procentuală mare a fost înregistrată şi în cazul municipiului
Bucureşti (+9,09%), în acest caz, creşterea fiind susţinută şi de valoarea absolută (+12).

Judet 2010 % din
2010

2009 Diferenta Evolutie%

Bucuresti 144 45,28% 132 12 9,09%
Arad 51 16,04% 76 -25 -32,89%
Bihor 33 10,38% 30 3 10,00%
Timis 23 7,23% 22 1 4,55%
Satu Mare 8 2,52% 8 0 0,00%
Galati 7 2,20% 6 1 16,67%
Sibiu 6 1,89% 0 6 -
Constanta 5 1,57% 9 -4 -44,44%
Tulcea 5 1,57% 0 5 -
Suceava 4 1,26% 13 -9 -69,23%
Vrancea 4 1,26% 4 0 0,00%
Alte judete 28 8,81% 79 -51 -64,56%
Grand
Total

318 100,00% 379 -61 -16,09%

Tabel 3: Străini returnaţi sub escortă în 2010 comparativ cu 2009, după judeţ

Totodată, analiza datelor arată, pentru unele judeţe din top-10 scăderi procentuale
majore: Suceava (-69,23%, valoare abosultă -9), Constanţa (-44,44%, valoare absolută -4)
şi Arad (-32,89%, valoare absolută -25). După cum se poate observa scăderea
procentuală este susţinută şi de valorile absolute doar în cazul judeţului Arad, caz în care,
de altfel, se înregistrează cea mai mare scădere din punct de vedere al valorilor
absolute).

IV.Analiza din punct de vedere al  t ipului de returnare
Din cei 318 străini returnaţi sub escortă în anul 2010, 84,59% au fost escortaţi până la
frontieră, în timp ce 15,14% au fost însoţiţi până în ţara de origine .

Tip_returnare 2010 % din
2010

2009 Diferenta Evolutie%

ESCORTA PANA LA P.T.F. 269 84,59% 341 -72 -21,11%
ESCORTA PANA IN TARA DE
ORIG.

49 15,41% 38 11 28,95%

Grand Total 318 100,00% 379 -61 -16,09%
 Tabel 4: Străini returnaţi sub escortă în 2010 comparativ cu 2009, după tipul returnării

Din punct de vedere al evoluţiei faţă de anul 2009, se constată o creştere a numărului pe
străini care au fost escortaţi până în ţara de origine  (+28,95%).

Evoluţia este o consecinţă a diversificării problematicii generale în domeniul returnării
sub escortă precum şi a disponibilităţii sumelor necesare însoţirii acestora până în ţara de
origine1.

În anul 2010, a fost necesară returnarea în state din Asia şi Africa,  în cazul cărora măsura
nu poate fi finalizată decât pe calea aerului. În aceste condiţii, având în vedere numărul
mic sau inexistenţa zborurilor directe către anumitor ţări de origine, returnarea s -a făcut
cu tranzitarea unor aeroporturi din alte state membre.

1 Informaţii detaliate se regăsesc la Capitolul VII Costu ri
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De asemenea, a crescut numărul cazurilor în care persoanele împotriva cărora a fost
dispusă măsura returnării sub escortă au refuzat îmbarcarea şi s -au manifestat violent
faţă de punerea în executare a măsurii.

În acest context, în scopul asigurării siguranţei zborului şi/sau evitării întreruperii călătoriei
prin solicitarea unei forme de protecţie pe aeroporturile de tranzit, companiile aeriene şi
autorităţile competente din statele tranzitate au solicitat expres ca returnaţii să fie însoţiţi
până la destinaţie.

Trebuie menţionat că, în pofida refuzului returnării şi a manifestărilor violente ale
persoanelor care au făcut obiectul acestei măsuri, în anul 2010, urmare a eforturilor şi
pregătirii foarte bune a misiunilor, nu au fost înregistrate cazuri în care misiu nile să se
soldeze cu eşecuri, procentul de finalizare pozitivă fiind de 100%.

V. Analiza din punct de vedere al  m otivului returnării
Din punct de vedere al motivului returnării sub escortă, mai mult de jumătate din măsurile
luate (176) au au vut ca motiv trecerea frauduloasă a frontierei  (la intrarea sau ieşirea din
ţară).

Celelalte motive au fost nerespectarea deciziei de returnare  (126) şi punerea în
executare a măsurii de siguranţă a expulzării  dispuse de instanţa de judecată (16).

Motiv returnare 2010 % din
2010

2009 Diferenta Evolutie%

TRECEREA FRAUDULOASA A
FRONTIEREI

176 55,35% 231 -55 -23,81%

NERESPECTARE DECIZIE DE
RETURNARE

126 39,62% 132 -6 -4,55%

EXPULZARE 16 5,03% 16 0 0,00%
Grand Total 318 100,00% 379 -61 -16,09%
Tabel 5: Străini returnaţi sub escortă în 2010 comparativ cu 2009, după motivul returnării

Străinii returnaţi cu escortă ca urmare a dispunerii de către instanţa de judecată a
măsurii expulzării au fost anterior condamnaţi pentru săvârşirea de infracţiuni cu un înalt
grad de pericol social, ceea ce a făcut ca misiunile de escortare să aibă un grad sporit
de dificultate (infracţiuni cu violenţă: 5 - omor, tentativă de omor, vătămar e corporală
gravă, tâlhărie, trafic sau deţinere de stupefiante: 6, infracţiuni economice: 1, trafic de
persoane: 1, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi contrabandă: 2 sau
înşelăciune:1).

VI.Analiza din punct de vedere al  m odului intrare în
România

Din punct de vedere al modului în care au intrat în România cei 318 străini returnaţi sub
escortă în anul 2010, se constată că cei mai mulţi au intrat legal (171) faţă de 146 pentru
care s-a constatat intrarea ilegală.

Analiza comparativă a datelor arată că numărul străinilor returnaţi sub escortă care au
intrat ilegal în România a scăzut cu 6,41%, iar cel a căror intrare a fost legală cu 23,32%.

Mod_intrare 2010 % din
2010

2009 Diferenta Evolutie%

Legala 171 53,77% 223 -52 -23,32%
Ilegala 146 45,91% 156 -10 -6,41%
Necunoscut 1 0,31% 0 1 -
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Grand Total 318 100,00% 379 -61 -16,09%
Tabel 6: Străini returnaţi sub escortă în 2010 comparativ cu 2009, după modul de intrare

Analiza datelor prezentate, coroborat cu informaţiile detaliate la capitolul anterior
conduce la concluzia că un număr de 36 de p ersoane (11,32%) au fost returnate sub
escortă, urmare a depistării în încercarea de trecere frauduloasă a frontierei, la ieşirea
din ţară.

Acest lucru demonstrează, o dată în plus, caracterul de ţară de tranzit al României pe
rutele de migraţie către statele europene.

VII. Analiza din punct de vedere al  c osturilor returnării sub
escortă

Pentru returnarea sub escortă a celor 318 străini, în 95,28% din cazuri au fost folosite
fondurile europene  alocate în acest scop României  (194 fonduri europene – până în ţara
de origine şi 109 fonduri europene – până la PTF).

De asemenea, 7 au părăsit ţara cu suportarea proprie a cheltuielilor , iar în cazul a 6 au
fost utilizate fondurile alocate programelor de returnare voluntară 2.

În acest context, eforturile financiare de la  bugetul de stat au fost minime, fiind efectuate
cheltuieli bugetare pentru returnarea a doar 2 străini  (0,63%).

Evoluţia faţă de anul 2009 arată o creştere a numărului de străini pentru returnarea
cărora au fost folosite fonduri europene  (+28,88% din care +22,01% fonduri europene –
până la PTF şi +6,86% fonduri europene – până în ţara de origine).

Sursa_finantare 2010 % din
2010

2009 Diferenta Evolutie%

FONDURI EUROPENE- LA PTF-URI 194 61,01% 159 35 22,01%
FONDURI EUROPENE- TARA
ORIGINE

109 34,28% 102 7 6,86%

PE CHELTUIALA PROPRIE 7 2,20% 90 -83 -92,22%
PROGRAM RET. VOLUNTARA 6 1,89% 18 -12 -66,67%
FONDURI ORI 2 0,63% 10 -8 -80,00%
Grand Total 318 100,00% 379 -61 -16,09%
Tabel 7: Străini returnaţi sub escortă în 2010 compara tiv cu 2009, după sursa de finaţare a acţiunii

De asemenea, analiza datelor arată o scădere cu 80,00% a cazurilor în care pentru
returnare au fost folosite fondurile alocate ORI, de la bugetul de stat .

VIII. Analiza din punct de vedere al  v ârstei persoanelor
returnate sub escortă

Majoritatea străinilor returnaţi sub escortă în anul 2010 au avut vârste cuprinse în intervalul
18-35 de ani (220), urmaţi de cei cu vârste cuprinse în intervalul 36 -50 de ani.

Interval_varsta 2010 % din
2010

2009 Diferenta Evolutie%

18-35 220 69,18% 235 -15 -6,38%
36-50 78 24,53% 112 -34 -30,36%
>50 17 5,35% 17 0 0,00%

2 Cei 6 străini au fost cazaţi în centrele de cazare a străinilor luaţi în custodie publică ale ORI, fiind incluşi în programele de returnare
voluntară în perioada cazării şi au părăsit ţara din aceste centre.
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0-17 3 0,94% 15 -12 -80,00%
Grand Total 318 100,00% 379 -61 -16,09%
Tabel 8: Străini returnaţi sub escortă în 2010 comparativ cu 2009, după intervalul de vârstă

IX.Analiza din punct de vedere al  s exului persoanei
returnate sub escortă

Din cei 318 străini returnaţi sub escortă în anul 2010 , 275 au fost bărbaţi şi 43 femei .

Dacă în cazul bărbaţilor tendinţa urmează evoluţia generală descendentă (-18,64%), în
ceea ce priveşte numărul femeilor returnate se constată o creştere  cu 7,50% (+3) faţă de
valoarea înregistrată în anul 2009.

Sexul
persoanei

2010 % din
2010

2009 Diferenta Evolutie%

M 275 86,48% 338 -63 -18,64%
F 43 13,52% 40 3 7,50%
Grand Total 318 100,00% 379 -61 -16,09%
Tabel 9: Străini returnaţi sub escortă în 2010 comparativ cu 2009, după sexul persoanei returnate

X. Concluzii
- În anul 2010 au fost returnaţi sub escortă un număr de 318 străini,  cu 16,09% mai

puţini decât în anul precedent .
o Printre cauzele identificate pentru această evoluţie descendentă se numără:

 Măsurile luate de ORI în ceea ce priveşte admisia străinilor, ceea ce a
condus la intrarea în România numai a acelor străini care îşi justificau
prezenţa pe teritoriu, ceea ce a condus la reducerea numărului de străini
care nu au respectat regimul juridic;

 Măsurile de prevenţie implementate de ORI prin popularizarea cadrului
legal aplicabil străinilor, inclusiv a sancţiunilor aplicabile în cazul
nerespectării acestuia;

 Măsurile luate de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră pentru
securizarea frontierei şi reducerea cazurilor de trecere frauduloasă;

 Aproximativ 50% dintre străinii luaţi în custodie publică şi introduşi în
centrele de cazare, în vederea îndepărtării sub escortă,  au solicitat azil şi
li s-a permis accesul liber la procedura de azil;

 Eliberarea cu mare întârziere a documentelor de călătorie de
către unele misiuni diplomatice acreditate în România ( ex. India,
Pakistan) şi perioadele lungi de timp necesare pentru obţinerea
acestor documente de la misiunile diplomatice care nu sunt
acreditate în România;

 Refuzul cooperării străinilor, în cadrul activităţilor de audiere la
misiunile diplomatice, în vederea stabilirii identităţii şi eliber ării
documentelor de călătorie valabile pentru returnare.

- Din punct de vedere al ţării de origine al persoanelor returnate în anul 2010, cei
mai mulţi au fost din Moldova (75), Turcia (72) şi China (39), aceste ţări reprezentând
ponderea acestei categorii de persoane (58,49%).

o Cele 3 state reprezintă ţări cu tradiţie în ceea ce priveşte străinii returnaţi sub
escortă, ele aflându-se între primele 5 ţări de origine în perioada 2000 -2010;

o Cele 3 ţări reprezintă principalele state cu pondere în domeniul imigraţiei în
România, atât din punct de vedere legal cât şi ilegal .

- În anul 2010 au fost returnate sub escortă persoane din Afghanistan, Ghana sau
Filipine pentru care nu au fost înregistrate cazuri de returnare în 2009 , iar numărul celor
escortaţi până în ţara de origine a crescut cu 28,95% .
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 Aceasta demonstrează că problematica generală în domeniul returnării
sub escortă s-a diversificat, atât sub aspectul ţărilor de origine, cât şi sub
cel al complexităţii cazurilor;

- Cei mai mulţi returnaţi au fost depistaţi p e raza municipiului Bucureşti – 144
(45,28%) şi judeţelor Arad – 51 (16,04%), Bihor – 33 (10,38%) şi Timiş - 23 returnaţi (7,23%),
cele patru structuri teritoriale returnând, în total, 78,93% din numărul de returnaţi.

o În ciuda valorilor mici, majoritatea j udeţelor din top-10 sunt judeţe de frontieră
(Arad, Bihor, Timiş, Satu Mare, Galaţi, Constanţa, Tulcea şi Suceava), în acest
clasament fiind prezente doar 2 judeţe din interiorul ţării (Sibiu şi Vrancea)  şi
Municipiul Bucureşti .

o Din judeţele de frontieră, cele mai multe se află la frontiera de vest a României
(Arad, Bihor, Timiş, Satu Mare). Acest lucru demonstrează că România reprezintă,
încă, o ţară de tranzit pentru imigraţia ilegală , aceste judeţe returnând sub escortă
şi străinii depistaţi de structuri le Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră în
tentativă de trecere frauduloasă a frontierei către statele vecine.

- A crescut numărul de străini pentru returnarea cărora au fost folosite fonduri
europene (+28,88% din care +22,01% fonduri europene – până la PTF şi +6,86% fonduri
europene – până în ţara de origine).

o În anul 2010 au fost absorbite 70% din fondurile europene alocate 3

- A scăzut cu 80,00% numărul cazurilor în care pentru returnare au fost folosite
fondurile alocate ORI, de la bugetul de sta t.

- 11,32% dintre returnţii sub escortă  au fost depistaţi în încercarea de trecere
frauduloasă a frontierei, la ieşirea din ţară.

o Acest lucru demonstrează, menţinerea, încă, a caracterului de ţară de tranzit al
României pe rutele de imigraţie

- Majoritatea străinilor returnaţi sub escortă în anul 2010 au avut vârste cuprinse în
intervalul 18-35 de ani.

- Numărul femeilor returnate a crescut cu 7,50% (+3) faţă de valoarea înregistrată
în anul 2009.

Având în vedere cele de mai sus, se poate afirma că profilul per soanei pretabile a fi
returnate sub escortă de pe teritoriul României este: bărbat din Asia, cu vârsta cuprinsă
între 18 şi 35 de ani, intrat în România legal, care, în principiu nu săvârşeşte infracţiuni
grave care să conducă la dispunerea măsurii expulză rii, depistat în încercarea de a
trece fraudulos frontiera sau cu şedere ilegală în judeţele din vestul ţării sau în Municipiul
Bucureşti şi care respectă decizia de returnare dispusă împotriva lui.

3 Suma aprobată pentru programul de returna re forţată pentru perioada 27 aprilie 2010 – 27 iunie 2011 a fost de 146674,01 EUR, în
anul 2010 fiind cheltuiţi 102344,39 EUR


