ANALIZA ACTIVITĂŢII

INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU
IMIGRĂRI
2014

OBIECTIVE STRATEGICE (1)
•

„Realizarea unui management corespunzător în domeniul
implementării politicilor referitoare la migrație și azil”
•
•
•
•
•
•

realizarea sarcinilor și măsurilor cuprinse în Strategia Națională privind
Imigrația pentru perioada 2011-2014;
realizarea sarcinilor ce revin IGI din Planurile de acțiune proprii, ale MAI şi
din planurile și programele de acțiune ale Guvernului;
alinierea continuă a legislației în domeniul dat în competentă la Acquisul comunitar în materie;
dezvoltarea sistemului de migrație și azil pe baza criteriilor eficienței și
calității procedurilor;
îndeplinirea obligațiilor ce revin României în domeniul azilului și migrației,
în vederea realizării obiectivelor programatice;
diminuarea ponderii factorului ilegal în cadrul fenomenului imigraționist
prin prevenirea imigrării acelor categorii de persoane care nu satisfac
condițiile impuse de lege;

OBIECTIVE STRATEGICE (2)
•

cunoașterea situației operative în mediile și locurile frecventate de străini;

•

asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil și respectarea principiului
nereturnării;

•

susținerea participării active a străinilor care domiciliază sau au reședința
legală pe teritoriul statului român la viața economică, socială și culturală;

•

asumarea unui rol activ în cadrul cooperării regionale și internaționale;

•

asigurarea și menținerea capacității României de asumare a responsabilităților
și obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene;

•

îmbunătățirea pregătirii profesionale a personalului, mai ales a celui nou
angajat;

•

îmbunătățirea activităților de control, sprijin și îndrumare, în vederea asigurării
unei concepții unitare de aplicare a legislației în vigoare;

•

asigurarea unei mai bune cooperări cu misiunile diplomatice și oficiile
consulare străine acreditate în România, precum și cu organizațiile
internaționale active în domeniu.

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
IMIGRAŢIA (1)
Admisia străinilor
•primite

13890 solicitări de viză depuse la misiunile diplomatice
din străinătate
•soluționate 10538 cereri
• 3191 de scurtă ședere
• 7347 de lungă ședere
•avizate favorabil 9780
• 6892 de lungă ședere
• 2888 de scurtă ședere

de viză de intrare

cereri

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
IMIGRAŢIA (2)
Șederea străinilor și rezidența cetățenilor statelor membre UE/SEE
•Străini

și cetățeni din statele membre UE/SEE cu drept de ședere

Total: 98586
• State terțe: 57471
• State UE/SEE: 41115
•

Ţara
MOLDOVA
TURCIA
CHINA
SIRIA
SUA
IRAK
ISRAEL
SERBIA
UCRAINA
TUNISIA
Altele
Grand Total

Număr
9838
8816
7359
4136
2010
1832
1830
1633
1574
1456
16987
57471

%
17,12%
15,34%
12,80%
7,20%
3,50%
3,19%
3,18%
2,84%
2,74%
2,53%
29,56%
100,00%

Ţara
ITALIA
GERMANIA
FRANTA
UNGARIA
GRECIA
MAREA BRITANIE
BULGARIA
AUSTRIA
SPANIA
POLONIA
Altele
Grand Total

Număr
%
11369 27,65%
5265 12,81%
4378 10,65%
3171
7,71%
2134
5,19%
2032
4,94%
1938
4,71%
1933
4,70%
1818
4,42%
1629
3,96%
5448 13,25%
41115 100,00%

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
IMIGRAŢIA (3)
Combaterea șederii ilegale a străinilor
•organizate

și desfășurate 3094 acțiuni și controale cu forțe
proprii sau în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu
(+16% față de 2013)
•

depistați cu ședere ilegală 2496 străini (+8% față de 2013)
•

emise 1811 decizii de returnare

•efectuate

777 acțiuni și controale care au vizat combaterea
muncii nedeclarate a străinilor (+25% față de 2013)
•

depistați 148 străini ce se aflau în situații ilegale (+155% față de 2013)

•166

de sancțiuni contravenționale în valoare de 486500 RON

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
IMIGRAŢIA (4)
Repatrierea voluntară, returnarea forțată și custodia publică
•sprijin

pentru 116 migranți ce au fost repatriați prin intermediul
proiectului „Returnare voluntară efectivă și integrare în țara de
origine”
•îndepărtați

sub escortă de pe teritoriul României 241 străini (-21%
față de 2013)

29 străini au fost îndepărtați prin utilizarea fondurilor Inspectoratului General
pentru Imigrări;
• pentru 137 străini au fost folosite fonduri europene.
• 24 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.
•

•217

străini care nu au putut fi îndepărtați în termen de 24 de ore au
fost luați în custodie publică (-26% față de 2013)

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
IMIGRAŢIA (5)
Principalele țări de origine ale străinilor returnați
Tara
ALBANIA
MOLDOVA
AFGANISTAN
SIRIA
TURCIA
IRAK
PAKISTAN
UCRAINA
TUNISIA
ALGERIA
Alte tari
Grand Total

Total
31
26
19
18
18
13
11
10
7
6
82
241

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

2013)
•s-a

un total de 1620 de cereri de azil (+8% față de

menținut trendul multianual pe o pantă ascendentă

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
AZILUL (2)
Procesarea cererilor de azil (2)
•soluționate

un număr de 1507 de cereri de protecție
internațională
•

acordată o formă de protecție în 691 de cazuri:
•
•

•rata

345 - statut de refugiat
346 - protecție subsidiară

de aprobare de 45,85%

•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

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
AZILUL (3)
Principalele țări de origine ale solicitanților de azil
Tara
SIRIA
AFGANISTAN
IRAK
IRAN
PAKISTAN
UCRAINA
TURCIA
ALBANIA
FILIPINE
CHINA
Alte tari
Grand Total

Total
616
277
212
64
47
34
31
18
15
13
293
1620

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
AZILUL (4)
Aplicarea Regulamentului Dublin
•creștere

a numărului cererilor transmise de România altor state
membre – 110 (+29% față de 2013)
•scădere
•41
•14

ușoară a cererilor primite – 780 (-7% față de 2013)

străini transferați în România (-62% față de 2013)

solicitanți de azil/imigranţi ilegali transferați efectiv în alte
state membre (-26% față de 2013)

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
AZILUL (6)
Integrarea persoanelor cu o
formă de protecție
•au

beneficiat de programele de
integrare 269 de străini cu o
formă de protecție
•creștere

a numărului de
persoane participante în
programul de integrare

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
AZILUL (7)
Relocarea refugiaților
•implementarea

prevederilor HG nr. 1596/2008 privind relocarea
refugiaților în România;
•participarea

României la proiectul de relocare internă la nivelul
UE a beneficiarilor unei forme de protecție din Malta
•Comitetului

pentru relocarea refugiaților în România a adoptat,
cu unanimitate, decizia de a reloca în două tranșe anuale, în
România 40 de refugiați de origine siriană, aflați provizoriu în
Turcia

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
AZILUL (8)
Centrul de Tranzit în Regim de Urgență
•Centrul

este unic în lume

•Vizite:
• Excelența Sa, domnul Antonio Guterres, înaltul comisar al Națiunilor Unite
pentru Refugiați
• majoritatea ambasadorilor țărilor cu care România are relații diplomatice
acreditați în țara noastră

•Procesate
•

un număr de 276 persoane

274 persoane au primit acordul în vederea evacuării temporare

COOPERAREA ŞI RELAŢII
INTERNAŢIONALE (1)
Cooperarea intra şi interinstituţională
•întâlniri

de lucru cu reprezentanții ai MAE, SRI, SIE, IGPF,
Centrului Național de Vize unde au fost abordate subiecte ce
vizează problematica acordării vizelor și intrării/şederii străinilor
pe teritoriul național
•întâlniri

de lucru cu reprezentanți ai MAE - Centrul National de
Vize, MAI-IGPF, Direcția Juridică, ai altor instituții cu competențe
în acordarea vizelor, ai unor societăți comerciale cu profil turistic
etc, unde au fost abordate subiecte referitoare la problematica
acordării vizelor și intrării/şederii străinilor pe teritoriul național din
perspectiva aderării României la spațiul Schengen.

COOPERAREA ŞI RELAŢII
INTERNAŢIONALE (2)
Relaţii internaţionale (1)
•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 IGI cu privire la
subiectele abordate în cadrul reuniunilor SCIFA, HLWG, Consiliul
JAI, Reuniuni ale Consilierilor JAI, COREPER
•activități

de cooperare în cadrul FRONTEX

COOPERAREA ŞI RELAŢII
INTERNAŢIONALE (3)
Relaţii internaţionale (2)
•

activități de cooperare în cadrul Biroului European de Sprijin
pentru Azil
•

vizită de evaluare a directorului executiv al BESA, dl Robert VISSER
• a fost apreciat planul de contingență inițiat de Inspectoratul General
pentru Imigrări
• a fost apreciat gradul de implicare demonstrat de experții români în
activitățile organizate de agenția europeană
• conducerea BESA a transmis o scrisoare de mulțumire către
conducerea MAI pentru modul în care autoritățile române s-au pregătit
pentru eventualitatea unei situații de criză

ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE
GRAD DE ABSORBŢIE

ARMONIZARE LEGISLATIVĂ
•

adoptate 6 acte normative inițiate de IGI
•

•

•
•

•
•

OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul
României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind
regimul străinilor
OG nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul
în România, cu modificările şi completările ulterioare şi a OG nr. 44/2004 privind
integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un
drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale UE şi
SEE;
OG nr. 22/2014 pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România ;
HG nr. 471/2014Guvernului pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1251/2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006
privind azilul în România
HG nr. 530/2014 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1596/2008 privind
relocarea refugiaţilor în România
HG nr. 557/2014 privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2014 pentru
implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014

OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI 2015 (1)
•

Monitorizarea cadrului legislativ european şi modificarea,
dacă este cazul, a cadrului legal naţional în domeniile
migraţiei şi azilului cu accent pe:

•

Menţinerea şi, în caz de nevoie, creşterea capacităţii de
cazare şi procesare a cererilor pentru acordarea unei forme
de protecţie

•

Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil şi
respectarea principiului non refoulemen

OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI 2015 (2)
•

Procesarea cererilor de azil în mod eficient şi conform
standardelor legale naţionale, europene şi internaţionale
aplicabile

•

Îmbunătăţirea cooperării şi a schimbului de informaţii cu
celelalte instituţii în domeniul combaterii imigraţiei ilegale pe
teritoriul României şi a muncii nedeclarate a acestora în scopul
menţinerii unui climat de ordine şi siguranţă publică

•

Asigurarea stabilităţii personalului de specialitate, încadrarea
funcţiilor libere/vacante la toate structurile

•

Actualizarea permanentă a protocoalelor de cooperare, pe
domeniul specific de activitate, în scopul transpunerii
modificărilor aduse cadrului legislativ ori de evoluţia situaţiei
operative

OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI 2015 (3)
•

Intensificarea activităţilor informativ-operative în locurile şi
mediile din competenţa IGI, în vederea gestionării eficente a
evoluţiilor în domeniul migraţiei şi azilului.

•

Creşterea nivelului de pregătire profesională a personalului IGI,
în special a celui mutat din cadrul altor structuri ale MAI, prin
participarea la cursuri necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor
postului

