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Anul 2020 a fost unul marcat de pandemia de coronavirus, 
dar cu toate acestea, prioritățile polițiștilor de imigrări au constat în 
realizarea unui management corespunzător al migrației legale, 
prin aplicarea legislației și procedurilor în mod unitar și 
transparent, asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil, 
integrarea beneficiarilor unei forme de protecție internațională, 
combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate și, nu în 
ultimul rând, reducerea deficitului de personal, asigurarea 
resurselor logistice, armonizarea legislației și implementarea 
proiectelor cu finanțare europeană. 

Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), este structura de 
specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care 
exercită atribuţiile ce îi sunt date prin lege pentru implementarea 
politicilor României în domeniile migraţiei, azilului şi al integrării 
străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii. 

RETROSPECTIVĂ 

La începutul lunii februarie a.c., la sediul instituției, în 
cadrul unei întâlniri în sistem de videoconferință, a avut loc 
evaluarea activității polițiștilor Inspectoratului General pentru 
Imigrări, în anul 2020. 

Activitățile desfășurate de polițiștii de imigrări, precum 
și prioritățile pentru anul în curs au fost comunicate de către 
inspectorul general al IGI, comisar-șef de poliție ing. 
Leonard-Florin Medrega, în prezența domnului secretar de 
stat, chestor general de poliție Bogdan Despescu și a 
domnului Valentin Muntean din cadrul MAE. 

La activitate, tot în format online, au participat 
reprezentanți ai structurilor colaboratoare, direcții centrale 
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ai structurilor cu 
atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, șefii 
structurilor centrale și teritoriale din cadrul IGI. 
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Indicatori realizaţi în domeniul migraţiei 

Obiectivul general de acţiune este realizarea 
unui management corespunzător în domeniul 
implementării politicilor referitoare la migraţie. Anul 
care tocmai ce a trecut, a fost unul dificil, ce a 
demonstrat tuturor faptul că o situaţie, cum a fost 
pandemia, poate influenţa orice domeniu de 
activitate.  

Analiza activităţii la nivel central şi naţional, 
pe această linie a evidenţiat faptul că polițiștii de 
imigrări au asigurat managementul șederii în 
România a celor peste 136.400 de persoane, 
dintre care peste 84.330 cetățeni din state terțe, 
cei mai mulți din Moldova, Turcia, China și 
aproximativ 52.000 
cetățeni din state 
membre ale Uniunii 
Europene/SEE/CH, 
majoritatea fiind din 
Italia, Germania şi 
Franţa.  

Principalele 
scopuri pentru care 
străinii şi-au stabilit 
reşedinţa pe teritoriul 
României sunt 
angajare în muncă, 
conexe dreptului la 
unitatea familiei 
(reîntregirea familiei, 
membri de familie a 
cetăţenilor români, UE 
sau SEE), studii, 
cercetare științifică și 
stabilire permanentă 
pe teritoriul ţării 
noastre. În ceea ce 
priveşte admisia în 
România, au fost primite peste 9.000  solicitări de 
viză depuse la misiunile diplomatice din 
străinătate.  

Au fost avizate favorabil 7.489 de cereri de 
viză, dintre care 7.034 de lungă şedere, pentru 
străini din Moldova, Turcia, Maroc, Siria și alte 
state, şi 455 de scurtă şedere, pentru străini din  
Liban, Iran, Egipt, India etc..  

 

De asemenea, au fost primite 848 cereri de 
invitații, dintre acestea doar 600 au fost avizate.  

Au fost gestionate aproximativ 44.500 de 
cereri de prelungire a dreptului de ședere a 
străinilor din state terțe, peste 43.000 pentru 
șederea temporară, iar 1.188 pentru șederea pe 
termen lung.  

Au fost primite peste 10.043 de cereri de 
emitere a certificatelor de înregistrare și emise 
880 de cărți de rezidență pentru cetățeni ai 
Uniunii Europene/SEE/CH. Se remarcă, în acest 
context, faptul că valabilitatea documentelor, care 
au expirat în perioada stării de urgență urmată de 

starea de alertă, a fost prelungită automat, 
urmând ca în termen de 90 de zile, după 
încetarea stării de alertă, solicitanții să înteprindă 
demersuri de reglementare a situației juridice. 

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate  
peste 28.742 de cereri pentru eliberarea avizului 
de angajare, fiind emise 27.453 de avize de an-
gajare/detaşare.  

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 5.186 acțiuni și 
controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost 
depistați, în situații ilegale, peste 3.500 de străini, în creștere cu 11,46% față de anul 2019. 

 Pentru străinii care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau 
prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 1.318 de decizii de returnare, prin care s-a stabilit 
obligația de returnare și termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, iar pentru 237 
de persoane a fost aplicată măsura de nepermiterea intrării în țară pentru diferite perioade de timp.  
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RETROSPECTIVĂ 

Pandemia a avut un impact aparte și asupra cetățenilor străini pentru care a fost dispusă 
măsura îndepărtării sub escortă, deoarece multe dintre zboruri au fost restricționate. Astfel, pe 
parcursul anului 1140 de cetăţeni străini au fost îndepărtaţi sub escortă, dintre aceștia 1108 până la 
granița externă a României, aproximativ 48% din totalul misiunilor de îndepărtare au fost efectuate în 
baza acordului de readmisie cu Serbia. Un număr de 37 de străini au fost îndepărtați până în țara de 
origine, în cadrul a 13 misiuni operative externe, dintre care 2 prin participarea României la operațiuni 
comune de returnare organizate de un stat membru sub coordonarea Agenției Frontex, un zbor 
charter organizat tot cu sprijinul agenției și o misiune terestră. Pentru 1241 de persoane care nu au 
putut fi îndepărtate în termen de 24 de ore, polițiștii de imigrări au întocmit documente de luare în 
custodie publică până la returnarea de pe teritoriul țării noastre, aproximativ 1000 fiind îndepărtați 
până la sfârșitul anului.  

Ca alternativă la îndepărtarea forțată, 35 de migranți au optat pentru programul de repatriere 
voluntară umanitară asistată și au părăsit țara noastră la o dată stabilită de comun acord cu 
Organizația Internațională pentru Migrație.  

Străini depistaţi  la muncă fără forme legale 

Indicatori realizaţi în domeniul azilului şi integrării 

Pe parcursul anului 2020, s-a urmărit 
îndeplinirea obiectivelor generale şi specifice ale 
instituţiei din documentele programatice, prin 
direcţiile de acţiune asumate. Depunerea cererilor 
de azil de către persoanele aflate în nevoie de 
protecție internațională a fost posibilă în orice 
moment al pandemiei de coronavirus.  

Pe linia procesării cererilor și derulării 
procedurii de azil, în perioada de referință, au fost 
depuse 6138 de cereri de acordare a unei forme 
de protecție internațională, în creștere cu 137% 
față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind 
totodată cel mai mare număr de solicitări de 
protecție internațională - 4820 depuse în anul 
2017. 

Cele mai multe cereri au fost înregistrate la 

centrele regionale din Timișoara, București și 

Maramureș, iar cei mai mulți solicitanți de azil 

sunt din Afganistan (2384), Siria (1459) și Irak 

(416). 

 A fost asigurat accesul neîngrădit la 

procedura de azil și a fost respectat principiul 

nereturnării, toți solicitanții de azil și persoanele 

care au primit protecție internațională au 

beneficiat de documente de identitate și, după 

caz, de documente de călătorie.  

Analiza efectuată a reliefat faptul că, în 
această perioadă, polițiștii de imigrări au 
soluționat 2480 de cereri de protecție 
internațională în etapă administrativă și, în 667 
dintre cazuri, au primit o formă de protecție, 
respectiv pentru 251 a fost recunoscut statutul de 
refugiat, iar în 416  cazuri a fost acordată 
protecția subsidiară.  
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Pe linia relocării refugiaților din 
țări terțe, în cadrul a două misiuni 
operative, au fost efectuate demersuri 
pentru asigurarea transferului în 
România, a 37 de persoane, de origine 
siriană, aflate provizoriu în Turcia. 
Activitățile desfășurate au finalizat 
angajamentele asumate de statul 
român, pentru perioada 2018-2019, 
privind transferul a 109 persoane 
aflate în nevoie de relocare din 
Iordania și Turcia.  

Pandemia a avut un impact 
semnificativ și asupra operațiunilor 
derulate în Centrul de Tranzit în Regim 
de Urgență din Timișoara privind 
evacuarea și transferul refugiaților 
către o ţară de şedere permanentă. 
Astfel că, pe parcursul anului trecut 
142 de persoane au fost relocate către 
Suedia și Norvegia, pentru 43 au fost 
efectuate demersuri de prelungire a 
dreptului de ședere, iar pentru 90 s-a 
aprobat permisiunea de intrare în țara 
noastră în vederea relocării către alte 
state. 

În perioada de referință, din totalul 
de 1003 de persoane care au urmat 
programul de integrare, peste 500 sunt 
din Siria, 120 din Somalia, 87 din Irak, 
76 din Afganistan etc. Comparativ cu 
anul precedent se constată o creștere 
cu 23% a numărului de persoane care 
au solicitat înscrierea în programul de 
integrare.  

La nivelul celor șase Centre 
Regionale de Proceduri și Cazare a 
Solicitanților de Azil, prin grija 
personalului desemnat cu atribuții în 
domeniul integrării peste 5000 de 
persoane au beneficiat de  sesiuni de 
consiliere, 3500  au participat la 
sesiuni de acomodare culturală, iar 
744 de solicitanți au urmat cursul de 
limbă română.  

Complementar cu activitățile de 
integrare desfășurate de structurile 
IGI, prin intermediul proiectelor cu 
finanțare europeană, în centrele 
integrate s-au desfășurat activități de 
integrare destinate persoanelor 
identificate din rândul cetățenilor străini 
cu drept de ședere pe teritoriul 
României.  

Grup de migranți participând  

la activităţile programului de integrare 

Misiune de relocare a refugiaților sirieni din Turcia 
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RETROSPECTIVĂ 

Cooperarea internațională 

Una dintre priorităţile IGI a avut în vedere cunoaşterea şi monitorizarea evoluţiilor înregistrate în 

domeniul migraţiei şi azilului, la nivel naţional, al ţărilor de origine şi de tranzit, precum şi evenimentele 

importante care au avut loc la nivel european şi mondial, cu impact asupra activităţii instituţiei. 

În perioada de referință, Inspectoratul General pentru Imigrări a asigurat reprezentarea României 

la activitățile de cooperare internațională și a realizat sarcinile ce i-au revenit țării noastre în calitate de 

stat membru al Uniunii Europene, prin participarea la 73 de activități derulate sub egida Biroului 

European de Sprijin pentru Azil (BESA) și 34 de activități sub egida Agenției Europene a Poliției de 

Frontieră și Gărzii de Coastă (FRONTEX). 

Instituția a fost reprezentată de către specialiști la 25 de activități externe, 197 de activități de 

relații internaționale, organizate în sistem videoconferință şi 249 de participări virtuale în cadrul 

grupurilor de lucru și reuniuni din domeniul afacerilor europene, în cadrul Consiliului Uniunii Europene 

și Comisiei Europene.  

De asemenea, în decursul anului, 7 delegații străine, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, 

ai misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în țara noastră, au fost primite de către echipa 

managerială în cadrul unor vizite de lucru. 
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Activitatea de resurse 

umane, a avut ca scop 

principal, crearea condițiilor 

necesare pentru reducerea 

deficitului de personal 

existent la nivelul instituției, 

constituind o prioritate 

pentru comanda unității. În 

același context, în anul 2020, 

IGI a primit în rândurile sale 

54 de tineri polițiști, 

absolvenți ai instituțiilor de 

învățământ ale MAI – 15 de la 

Academia de Poliție 

“Alexandru Ioan Cuza”, 2 

absolvenţi ai Academiei 

Forţelor Terestre şi 

Academiei Tehnice Militare, 

25 de la Școala de Agenți de 

Poliție “Vasile Lascăr”, 10 de 

la Școala de Pregătire a 

Agenților Poliției de Frontieră 

“Avram Iancu”, 4 de la 

Școala de Subofițeri de 

Pompieri și Protecție Civilă 

“Pavel Zăgănescu”. 

Inspectoratul General 

pentru Imigrări dispune de 

1276 funcții, dintre care 1094 

fiind ocupate, rezultând un 

grad de ocupare a posturilor 

de 85,7%, evoluţia acestui 

indicator fiind una 

ascendentă pe parcursul 

ultimilor patru ani. 

Dinamica de personal 
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RETROSPECTIVĂ 

Resurse financiare şi logistice 

Execuția bugetară a instituției a urmărit 
respectarea disciplinei financiare, asigurarea 
finanţării corespunzătoare a activităţilor operative 
și de suport, încadrarea cheltuielilor în limitele 
creditelor de angajament și a creditelor bugetare 
aprobate. Resursele financiare alocate au fost 
utilizate pentru acordarea drepturilor financiare ale 
personalului, achiziția de bunuri materiale 
necesare instituției, plata utilităților și a 
carburanților, asigurarea măsurilor de asistență 
socială, alte bunuri și servicii. 

Prin intermediul structurii de specialitate, 
Inspectoratul General pentru Imigrări a gestionat 
de la data aprobării Programului Național-FAMI și 
până la sfârșitul anului 2020, 117 proiecte în 
valoare totală de peste 38.500.000 de euro, 
reprezentând proiecte de grant, de monopol, 
finanțate din sume forfetare și proiecte de 
asistență tehnică.  

Activitățile pe linie logistică au vizat creșterea 
și îmbunătățirea capacității de cazare la nivelul 
centrelor, atât pentru solicitanții de azil, cât și 
pentru străinii luați în custodie publică, fiind 
elaborate documentații tehnice pentru 
reabilitarea și extinderea unor imobile, 
monitorizarea derulării unor contracte de 
execuție, întocmirea unor fișe de proiect.  

S-a urmărit asigurarea materialelor sanitare și 
de protecție în context COVID, îmbunătățirea 
condițiilor de cazare prin efectuarea de lucrări de 
igienizare și reparații curente ale spațiilor 
comune în centrele de cazare aflate în 
admininstrarea IGI. Acțiunile logistice au fost 
realizate din sursele de finanțare derulate, 
preponderent prin 
programele 
fondurilor europene 
nerambursabile.  

Tot în decursul 
anului 2020 a fost 
finalizat proiectul de 
reabilitare și 
modernizare a noii 
locații a Centrului de 
Tranzit în Regim de 
Urgență de la 
Timișoara, prima 
facilitate europeană 
de acest gen, prin 
care a fost posibilă 

asigurarea a 200 de locuri de cazare pentru 
persoanele refugiate aflate în nevoie urgentă de 
protecție internațioanală.  

În ceea ce privește  sistemul de mobilitate 
terestră al Inspectoratului General pentru 
Imigrări, acesta s-a dezvoltat prin achiziția unui 
număr de 4 autovehicule pentru munca operativă 
de teren, 8 autospeciale pentru trasnsport 
persoane de capacitate 8+1 și o autosanitară. 
Alte 10 autovehicule Dacia Duster și Logan, 
repartizate de MAI, îmbunătățesc condițiile de 
muncă pentru polițiștii de imigrări și sporesc 
mobilitatea în combaterea migrației ilegale și 
asigurarea unui climat de ordine și siguranță 
publică. De asemenea, se află în derulare 
proiecte privind contractarea a 10 autovehicule 
de diverse capacități de transport ce urmează să 
fie livrate în anul 2021. 

O prioritate a reprezentat-o întreținerea și 
asigurarea funcționalității sistemelor informatice 
SIMS, eDOC, Eurodac etc, relocarea și 
operaționalizarea DATA CENTER, iar în situații 
particulare s-a avut în vedere repararea sau 
contractarea activităților de mentenanță corectivă 
pentru dotările existente care nu mai funcţionau 
la parametri normali. 
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Întărirea controlului legalităţii şederii temporare şi permanente a străinilor pe teritoriul României şi 

gestionarea cadrului de aplicare a legislaţiei în cazul cetăţenilor UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene; 

Eficientizarea activităţilor operative de depistare şi combatere a şederii ilegale şi muncii nedeclarate a 

resortisanţilor statelor terţe în România; 

Participarea activă a României la eforturile comunităţii internaţionale şi a statelor membre ale Uniunii 

Europene la procesul de relocare extra UE şi integrarea socială a cetăţenilor statelor terţe; 

Acoperirea deficitului de personal prin organizarea și desfășurarea, cu aprobarea conducerii MAI, a 

concursurilor de trecere a agenților în corpul ofițerilor sau de încadrare din sursă externă; 

Armonizarea continuă a cadrului legal în concordanță cu aquis-ul comunitar și cerințele situației 

operative; 

Modernizarea sistemelor informatice proprii, adaptarea acestora la cerințele internaționale și 

creșterea gradului de digitizare a activităților; 

Creșterea eficienței actului comunicațional și a transparenței în relația cu cetățenii și mass-media. 

Asigurarea capacităţii de funcţionare optimă a individului din punct de vedere al parametrilor psihici, 

atât pentru personalul propriu, cât şi pentru străinii cazaţi în centrele de azil şi custodie; 

Asigurarea permanentă a materialelor de protecție pentru personalul propriu și străinii cazați în 

centrele de azil și custodie pentru prevenirea răspândirii virusului SARS CoV-2; 

Gestionarea eficientă a bugetului alocat IGI prin Programul FAMI 2021-2027 și asigurarea unei 

absorbții crescute; 

Asigurarea integrării străinilor și implementarea programelor de relocare; 

Implementarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2020-2024 din domeniul de          

responsabilitate al MAI-IGI, și asumate în plan international.  
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Polițiștilor Inspectoratului General pentru Imigrări li s-au alăturat 39 de agenți de poliție, dintre care 

25 de absolvenți ai Școlii de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina, 10 absolvenți ai Școlii de 

Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră “Avram Iancu” Oradea, și 4 absolvenți ai Școlii de Subofițeri 

de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești. 

Cei 39 de agenți de poliție, 26 de băieți și 13 fete, au depus jurământul de credință și au fost 

înaintați în primul grad profesional. Tinerii polițiști de imigrări au urmat o pregătire de 1 an, iar în 

decursul lunii decembrie s-au prezentat la noul lor loc de muncă. Repartiția absolvenților s-a făcut 

ținându-se cont de media de absolvire, opțiunile acestora, precum și nevoia de personal existentă la 

nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări. Cu forțe proaspete, noii colegi, și-au ocupat locurile 

atribuite, pe linie de activități operative și suport, în cadrul aparatului propriu și structurilor teritoriale ale 

Inspectoratului General pentru Imigrări, mai exact: Centrele Regionale de Proceduri şi Cazare a 

Solicitanţilor de Azil din Timişoara, București, Galați, Rădăuți și Giurgiu, Serviciul pentru Imigrări al 

județului Bihor, Mureș, Constanța și Direcția pentru Imigrări a Municipiului București. 

Politiștii sunt încadrați ca debutanți timp de şase luni de zile, urmând ca în perioada de tutelă să 

deprindă tainele meseriei de la specialiştii Inspectoratului General pentru Imigrări, în sfera de activitate 

a instituției, respectiv implementarea politicilor României în domeniul migrației, azilului, integrării 

străinilor și a legislației relevante în materie.  

Echipa managerială a Inspectoratului General pentru Imigrări i-a asigurat de întregul sprijin în 

exercitarea misiunilor care li se vor atribuii și i-a sfătuit să dea dovadă de profesionalism, onestitate, 

fermitate și integritate în desfășurarea acestora. 



 

 

   Am emoții în ceea ce privește 

acomodarea, însă cu ajutorul 

colegilor care vor fi alături de mine, 

cu siguranță voi trece cu bine de 

acest impediment. Cu toate acestea, 

mă simt foarte bine, sunt fericit 

pentru această nouă etapă din 

carieră, sunt sigur că o să reușesc 

să-mi fac treaba cât mai bine și îmi 

doresc să avansez cât mai sus în 

această profesie. 
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      Sunt o multitudine de 

sentimente care mă încearcă în 

acest moment, însă sunt fericită și 

mulțumită de locul dobândit. Mai 

mult decât atât sunt entuziasmată și 

emoționată, deoarece este un 

domeniu nou, dar sunt încrezătoare 

că-mi voi desfășura activitatea cu 

seriozitate și spor. Îmi doresc să am 

o relație bună cu șefii și ceilalți 

colegi, dar și să-mi duc atribuțiile la 

bun sfârșit într-un mod 

corespunzător și profesionist.      

Tuturor le dorim mult succes în carieră! 

Ionuț Bogdan Tună - Serviciul Logistic 

Laura Elena Botezatu - Compartiment Dispecerat 

Biroul Informare și Relații Publice 
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La începutul lunii decembrie, la Timișoara, a 

avut loc operaționalizarea noii locații a 

Centrului de Tranzit în Regim de Urgență 

Timișoara, în prezența  domnului comisar-șef de 

poliție Mircea Babău, inspector general adjunct al 

Inspectoratului General pentru Imigrări, a 

domnului Eleodor Pîrvu, directorul Direcției Azil și 

Integrare, a doamnei Liliana Oneț, Prefectul 

Județului Timiș, a doamnei Nisreen Rubaian, 

reprezentantul UNHCR în România, și a 

domnului Mihai Clondir, ofițer șef operațiuni OIM. 

Cu ocazia acestei întâlniri, domnul inspector 

general adjunct, al Inspectoratului General pentru 

Imigrări, comisar-șef de poliție Mircea Babău, a 

subliniat importanța conceptului de Centru de 

Tranzit în Regim de Urgență, aplicat, în premieră, 

în România și ulterior de alte state. 

„Centrul de Tranzit în Regim de Urgență, reprezintă 

contribuția României la efortul instituțional de protejare a 

drepturilor fundamentale ale persoanelor provenite din țările 

unde sunt în desfășurare conflicte armate sau sunt încălcate, 

în mod frecvent, drepturile omului, a  precizat inspectorul 

general adjunct.”  

Realizarea acestui centru s-a făcut în două 

etape, în cadrul unui proiect al Ministerului 

Afacerilor Interne prin Inspectoratul General 

pentru Imigrări, cu finanțare de la Uniunea 

Europeană. 

O primă etapă a vizat operaționalizarea 

Centrului de Tranzit în Regim de Urgență 

Timișoara, cu scopul asigurării documentației   

INVESTIȚII 
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necesare desfășurării lucrărilor pentru reabilitare 

și modernizare, iar cea de-a doua etapă, a vizat 

lucrările de  construcție, având același scop. În 

ceea ce privește obiectivul general și scopul 

proiectului acesta a constat în sprijinirea 

operațiunilor de relocare a refugiaților din zone 

periculoase, în cooperare cu UNHCR și în 

deplină concordanță cu legislația internațională, 

dar și asigurarea documentației necesare 

desfășurării lucrărilor de reabilitare și 

modernizare a imobilului în vederea 

operaționalizării centrului. 

Centrul de Tranzit în Regim de Urgență 

Timișoara dispune de o suprafață de 3.678 mp, 

fiind amenajat pentru a asigura, din punct de 

vedere operativ și administrativ, implementarea 

Acordului Tripartit. Centrul pune la dispoziție 200 

de locuri de cazare pentru persoanele aflate în 

nevoie urgentă de relocare. De asemenea, 

proiectul a urmărit şi construirea unei noi clădiri 

de aproximativ 142 mp, cu rol de punct control 

acces. Conform noilor Aranjamente de Lucru 

aplicabile Acordului Tripartit, UNHCR va prelua, 

integral, susținerea funcționării CTU, asigurând 

prin partenerul de implementare, AIDRom, 

asistența refugiaților aflați în tranzit. Inspectoratul 

General pentru Imigrări va asigura primirea 

și cazarea străinilor, emiterea 

documentelor temporare, precum și 

respectarea regulilor de ordine interioară în 

incinta centrului, iar Organizația 

Internațională pentru Migrație va continua 

să asigure procedurile legate de transport.  
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 Activitatea de operaţionalizare a fost organizată cu respectarea strictă, atât de către organizatori, 

cât și de participanți, a măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii noului virus SARS-CoV2. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 22.128.821 lei. 

Întâlnire între repezentanții IGI, OIM și UNHCR în vederea operaționalizării CTU 

Foto de la dreapta la stânga: inspector general adjunct al IGI , domnul Mircea Babău, reprezentantul OIM, doamnul Mihai Clondir,  

reprezentatul UNHCR , doamna Nisreen Rubaian şi prefectul județului Timiș, doamna Liliana Oneţ 
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INTEGRARE 

La Centrul Regional de 
Proceduri și Cazare a 
Solicitanților de Azil din Rădăuți, 
i-am găsit pe Saadi Jameel 
Issa, în vârstă de 41 de ani, 
soția sa, în vârstă de 40 de ani 
și cei trei copii minori. Povestea 
călătoriei din țara de origine a 
familiei, mai exact nordul 
Irakului, zonă ce aparține 
Kurdistanului, a început din 
dorința tatălui de a-și proteja 
familia. Saadi a fost implicat într
-un accident rutier. Se afla în 
mașină cu un apropiat al familiei 
și ca urmare a unei coliziuni 
imprevizibile cu o altă mașină 
ce venea din contrasens, 
persoana care se afla în mașină 
cu acesta, a decedat.  

De atunci, au început 
problemele cu familia acestuia, 
au început amenințările cu 
promisiunea răzbunării morții 
lui, cu o viață din familia lui 
Saadi. Astfel, au hotărât să 
vândă tot și să plece în 
căutarea unui trai mai bun 
pentru ei și copiii lor. Cel mai 
mult își doreau să-și 
regăsească liniștea și siguranța 
pe care o pierduseră, deoarece 
trăiau într-o frică continuă, mai 
ales pentru viața copiilor. 

În momentul în care au 

decis să plece, nu știau că vor 
ajunge în România, au vândut 
tot și au contactat pe cineva 
care le-a promis că îi va duce în 
Grecia. Când au luat decizia nu 
s-au gândit că renunță la ceva 
special, la tot ce înseamnă 
acasă, le-a fost greu să plece 
din țara în care au trăit o lungă 
perioadă din viața lor, dar 
nevoia i-a făcut să fie puternici, 
deoarece siguranța familiei era 
mai presus de toate. 

Călătoria lor a început pe 
jos, spre țara visurilor promise, 
Grecia. Au stat aproape un an 
acolo, însă nu au reușit să se 
adapteze. Când au văzut că 
timpul trece și nu sunt 
programați la niciun interviu, 
copiii nu mergeau la școală, au 
început să se intereseze unde 
ar putea merge, pentru a primi o 
formă de protecție pentru a 
duce o viață normală. Au aflat 
despre România și de faptul că 
la noi se respectă procedurile, 
fapt ce i-a determinat să-și 
continue călătoria. 

Au parcurs drumul pe jos, 
au trecut prin Serbia și au reușit 
să ajungă în România cu 
ajutorul unei călăuze.  

Drumul l-au parcurs cu 
multe dificultăți, au fost 

abandonați și a trebuit să se 
descurce singuri, s-au adăpostit 
în case părăsite, au înnoptat pe 
străzi, însă cel mai greu le-a 
fost cu igiena, nu aveau unde 
să se spele, însă destinul le-a 
scos în cale persoane care i-au 
ajutat să contacteze autoritățile 
române. Așa au ajuns la 
Suceava în luna februarie 2020. 

Deși se așteptau ca 
autoritățile române să aibă un 
comportament dur cu ei, ne-au 
povestit că, atât poliția, cât și 
cei de la imigrări s-au comportat 
total diferit. În centrul de 
refugiați de la Rădăuți au fost 
primiți foarte bine, au avut parte 
de sprijin și au fost îndrumați 
atunci când au avut nevoie. 
Personalul centrului i-a ajutat să 
rezolve problemele pe care le-
au avut și au fost foarte 
înțelegători cu ei, i-au tratat cu 
respect, așa cum nu se 
așteptau să se întâmple, iar 
pentru că în centrul de 
cazare au simțit pentru prima 
dată ”căldura de acasă” și ei 
au încercat să aibă o cât mai 
bună colaborare cu 
persoanele din centru.  
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Până în prezent au avut experiențe foarte frumoase cu cetățenii români, deoarece, spun ei, că 

sunt persoane de încredere, sociabile și dispuse să ajute. Tatăl ne-a povestit că la serviciu este mereu 

apreciat, înțeles și nu s-a simțit marginalizat sau discriminat în vreun fel. Primește același tratament și 

respect ca și ceilalți angajați români și a beneficiat de majorare salarială pentru munca bine făcută. 

Ceea ce îi bucură cel mai mult este faptul că acum toți copiii au posibilitatea de a merge la școală 

și merg cu plăcere, e ceea ce așteaptă cel mai mult la următoarea zi. De asemenea, au plâns de 

bucurie odată cu sărbătorirea zilelor de naștere pentru fiecare copil de când au ajuns în centrul 

Rădăuți, pentru că timp de apropape 2 ani nu au mai avut posibilitatea să-i sărbătorească. 

Participarea la activitățile organizate în cadrul programului de integrare i-a ajutat să afle mai 

multe informații despre România, au avut posibilitatea de a se obișnui cu tradițiile și obiceiurile 

românești, să simtă cum sărbătoreau românii înainte de pandemie, să se bucure de jocurile iernii la 

patinoar, lucruri pe care le consideră interesante și foarte frumoase. Le place faptul că au fost 

încurajați să-și păstreze tradițiile, mai ales cele culinare, descoperind că ”dolma” sunt de fapt 

”sarmalele românești”, ”cuba” sunt ”chiftelele românești”, iar ciorba de oaie e universală. Spun asta 

pentru că, atunci când au aflat că au primit o formă de protecție în România, au cumpărat o oaie, s-a 

întâmplat să fie a doua zi după ce a luat salariul soțul și au gătit-o pentru toți cei cazați în centru, 

indiferent de naționalitate, sirieni, afganistani, somalezi, iar acest fapt a fost o mare bucurie pentru ei.  

În prezent, sunt parte din comunitatea centrului din Rădăuți și se bucură să participe la toate 

activitățile organizate, chiar dacă distanțat și cu măști sanitare de protecție, dar chiar și așa, ei abia le 

așteaptă. 

Mihaela Breabăn 



 

  19 

ŞTIRI PE SCURT      

Flavia Coman 

Polițiștii Inspectoratului General pentru 

Imigrări în cooperare cu organizațiile internaționale 

UNHCR și OIM au finalizat, la sfârșitul lunii 

decembrie, acțiunea de relocare în România a 

ultimei familii de refugiați de origine siriană, din 

Turcia alcătuită din soț și soție, însoțiți de cei trei 

copii cu vârste cuprinse între 9 și 19 ani. 

Transferul refugiaţilor sirieni reprezintă 

punerea în aplicare a prevederilor  Hotărârii de 

Guvern nr.1596/2008 privind relocarea refugiaţilor 

în România cu modificările şi completările 

ulterioare, iar această acțiune încheie 

angajamentele asumate de statul român, pentru 

perioada 2018-2019, privind transferul a 109 

persoane aflate în nevoie de relocare din Iordania  

și Turcia.  

În această perioadă, familia de refugiați 

parcurge procedurile în materie de acordare a 

unei forme de protecție internațională și 

beneficiază de asistență guvernamentală pentru 

integrarea în societate.  

Costurile necesare acțiunilor de relocare au 

fost susținute din Programul Național FAMI 

2014-2020. În baza acestuia au fost finanțate 

măsuri administrative premergătoare 

transferului, examinări medicale, asistență în 

Turcia, transportul din țara de azil în România, 

asistență pe timpul transferului și după sosirea 

în România, pentru o perioadă de 45 de zile. 
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INTERVIU 

 Scms. Robert Valentin Gurgu (î) şef adjunct al Centrului 

de Cazare a Străinilor luați în Custodie Publică Arad 

Ce au însemnat pentru dumneavoastră 

sărbătorile de iarnă care tocmai ce au trecut 

şi care este cea mai frumoasă amintire 

legată de sărbători? 

Sărbătorile de iarnă sunt unele dintre 

cele mai frumoase și importante perioade din 

tradiția, religia și cultura noastră, a românilor, 

iar pentru mine au reprezentat reuniunea cu 

familia, momente petrecute cu bucurie și 

liniște alături de cei dragi, împodobirea 

bradului și mersul la colindat, tradiție care, din 

păcate, de la an la an, începe să se stingă. 

Fiecare an a avut ceva aparte și nu aș putea 

să aleg o singură amintire. Cred că amintirile 

cele mai frumoase sunt cele din perioada 

copilăriei, care îmi trezesc și acum un 

sentiment de bucurie, dar și de dor de acele 

perioade când abia așteptai să se facă 

dimineață și să dai fuga la brad să vezi ce 

cadouri ai primit. 

Anul acesta centrul de custodie publică Arad îşi extinde numărul de locuri, ce ar însemna şi 

ce impact ar avea acest lucru asupra muncii dumneavoastră? 

Centrul de Cazare a Străinilor luaţi în Custodie Publică Arad urmează şă-şi extindă capacitatea 

de cazare cu un număr de 240 de locuri. Având în vedere că în ultima perioadă de timp fenomenul 

migraţionist a fost în creştere, necesitatea acestei extinderi a fost din ce în ce mai mare pentru a putea 

gestiona în mod corespunzător străinii faţă de care se dispune măsura custodiei publice. 

Impactul pe care îl are acest proiect, de creştere a numărului de locuri de cazare, în mod 

automat se vor desfăşura mai multe activităţi, atât operative, cât şi neoperative. Astfel, va fi necesară 

o regândire a schemei de personal şi adaptarea la noul specific, însă am încredere că împreună cu 

personalul centrului vom putea gestiona situaţiile ce o să apară şi ne vom desfăşura activitatea cu 

profesionalism, aşa cum s-a întâmplat şi până acum. 
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Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre activitatea pe care o coordonați, la nivelul 

centrului și care au fost cele mai mari provocări ale anului 2020? 

                            Nu de foarte mult timp sunt împuternicit să coordonez, împreună cu șeful 

Centrului de Cazare a Străinilor luați în Custodie Publică Arad, activitățile desfășurate în cadrul 

centrului. Una dintre liniile de muncă de care răspund este cea privind asigurarea pazei, 

supravegherii, intervenției și escortei străinilor luați în custodie publică, activități care necesită o 

pregătire profesională foarte bună din partea colegilor din cadrul compartimentului Pază și Escortă, 

spirit de observație, tact și capacitatea de a acționa corect într-un timp scurt pentru a rezolva situațiile 

operative apărute, capacități profesionale de care aceștia dau dovadă în fiecare zi. Pe parcursul 

anului 2020 au fost executate 127 misiuni de escortă, precum și gestionarea a 1164 de străini cazați 

în centru. 

Alte trei linii de muncă pe care le consider importante sunt cele pe linie medicală, psihologică și 

administrativă. Medicul și psihologul sunt foarte importanți mai ales în perioada pe care o traversăm. 

Unul responsabil de sănătatea fizică și altul de sănătatea mintală a străinilor, au ajutat în gestionarea 

cazurile cu specific apărute, iar colegii de la compartimentul Asigurare Tehnico-Materială au susținut 

infrastructura pentru ca celelalte compartimente să își poată desfășura activitatea. 

Anul 2020 a fost un an cu provocări noi, desfășurându-mi activitatea atât pe linie de azil, cât și 

pe linie de migrație. Cele mai mari provocări, întâlnite la ambele linii de muncă, au fost reprezentate 

de gestionarea fluxului mare de migranți care au solicitat o formă de protecție în România și a 

străinilor care au fost luați în custodie publică. A doua provocare a fost pandemia, situație care a 

impus noi reguli, care a făcut ca activitatea normală să sufere unele modificări pentru a putea diminua 

posibilitatea de infectare atât a personalului propriu, cât și a străinilor cu care intrăm în contact.  

În plan profesional, dar și personal, ce obiective v-ați propus și care sunt așteptările 

dumneavoastră pentru anul acesta? 

                                              Pentru acest an îmi doresc să trecem cu toții peste această situație 

generată de pandemie, să revină totul la normal, dar să nu uităm ceea ce ne-a învățat anul 2020 pe 

fiecare dintre noi și să fim solidari unii cu alții. Pe plan profesional, pot spune că obiectivul principal 

este să îmi desfășor activitatea la un nivel cât mai ridicat, astfel încât să pot aduce plus valoare în 

activitățile de care sunt responsabil la nivelul centrului. 

Dacă aveți un gând bun sau un mesaj pentru colegii dumneavoastră, prin intermediul nostru 

aveți această oportunitate. 

                             Aș vrea să transmit felicitări tuturor colegilor pentru activitatea desfășurată în anul 

care tocmai ce a trecut, le doresc ca anul care abia a început să le aducă toate împlinirele atât pe 

plan profesional, cât şi personal şi să nu uităm de lecţia pe care ne-a oferit-o anul 2020, aceea că 

sănătatea este foarte importantă. 

Maria Dospinescu 
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REPERE ISTORICE 

În fiecare an, la 24 ianuarie, românii 
sărbătoresc Unirea Principatelor Române din anul 
1859 – numită şi „Mica Unire”, realizată sub 
conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi 
reprezintă un act de voinţă politică a celor două 
principate româneşti, Moldova şi Ţara 
Românească. Unirea celor două principate a 
început practic în anul 1848, atunci când s-a 
realizat uniunea vamală între Moldova și Țara 
Românească, în timpul domniilor lui Mihail Sturza, 
respectiv Gheorghe Bibescu, urmând apoi 
Războiului Crimeii (1853 – 1856), în urma căruia 
Franţa, Anglia şi Imperiul Otoman au ieşit 
victorioase în faţa Imperiului Rus, iar în anul 1858, 
Marile Puteri s-au reunit în cadrul Conferinţei de la 
Paris, finalizată cu o convenţie, care s-a referit şi 
la problematica românească. Astfel, printr-un act 
internaţional care ţinea cont doar parţial de voinţa 
românilor, s-au stabilit norme fundamentale 
referitoare la situația politico-juridică a 
Principatelor și reorganizarea lor. Practic, 
Convenţia de la Paris consfinţea unirea formală 
într-un stat cu numele Principatele Unite, alegerea 
a doi domni, două adunări, două guverne, 
organizarea a două instituţii comune la Focşani, 
abolirea monopolurilor şi a privilegiilor de clasă. A 
urmat toamna anului 1858, când în principate a 
început organizarea alegerilor pentru domnitor. La 

5 ianuarie 1859, în Moldova, Adunarea electivă 
formată din 48 de deputaţi l-a ales în unanimitate 
ca domn pe Alexandru Ioan Cuza, şeful partidei 
unioniştilor moldoveni. În Ţara Românească, unde 
alegerile urmau să se ţină pe 24 ianuarie, locţiitorii 
domneşti erau antiunionişti, iar Adunarea electivă 
era dominată de conservatori, astfel că 
bucureştenii au fost mobilizaţi pentru a susţine 
candidatura lui Cuza. În şedinţa din 24 ianuarie 
1859, deputatul Vasile Boerescu a propus 
candidatura lui Alexandru Ioan Cuza, care a fost 
votat în unanimitate, stârnind mânia Porţii 
Otomane și a Austriei, care au considerat alegerea 
drept o încălcare a Convenției de la Paris, însă în 
textul actului nu se prevedea ca domnii aleși în 
cele două Principate să fie persoane distincte. 

Cuza a devenit domnitor al celor două 
principate, iar unirea lor a fost recunoscută de 
către marile puteri pe parcursul domniei sale. În 
anul 1862, cu ajutorul unioniștilor din cele două 
țări, Alexandru Ioan Cuza a unificat Parlamentul și 
Guvernul, realizând astfel unirea politică, iar după 
înlăturarea sa de la putere în 1866, unirea a fost 
consolidată prin aducerea pe tron a principelui 
Carol de Hohenzollern-Sigmaringen.  
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Alexandru Ioan Cuza, artizanul unirii de la 24 
ianuarie 1859 se trăgea dintr-o veche familie de 
moldoveni, din părţile Fălciului. Cuza s-a născut 
la 20 martie 1820, la Bârlad. A învăţat până în 
1831 la Iaşi, la pensionul condus de francezul 
Victor Cuenin, unde îi are colegi pe Mihail 
Kogălniceanu şi Vasile Alecsandri.  

În anul 1835 îşi ia diploma de bacalaureat la 
Paris, apoi urmează studii universitare de drept şi 
medicină, pe care nu le finalizează, şi devine 
membru al Societăţii economiştilor de unde îşi va 
înainta demisia în 1840. La 30 aprilie 1844 se 
căsătoreşte cu Elena Rosetti, fiica postelnicului 
Iordache Rosetti și a soției sale Ecaterina 
(Catinca) şi sora viitorului prim-ministru Theodor 
Rosetti.  

În timpul Revoluţiei de la 1848, Cuza a fost în 
primele rânduri. A luat cuvântul la adunarea de la 
hotelul „Petersburg” din Iaşi, cerând înfăptuirea 
unor reforme democratice. Printre fruntaşii 
adunării arestaţi din ordinul domnitorului Mihai 
Sturza s-a aflat şi Cuza, însă acesta a reuşit să 
scape de sub pază şi să fugă în Transilvania. 
 

De asemenea, a participat şi la Marea Adunare de la Blaj din 3/15 mai 1848, după care s-a retras 
în Bucovina. Ulterior devine preşedinte al judecătoriei Covurlui între 1849 – 1851 şi 1855 – 1856, 
director al Ministerului de Interne – în 1851, primind în această perioadă şi rangul de vornic. La 6 iunie 
1856 este numit pârcălab de Galaţi, însă imediat după decesul domnului Ghica este destituit de 
caimacamul Teodor Balş. Ca formă de protest faţă de falsificarea alegerilor pentru adunările ad-hoc 
din Moldova, Cuza şi-a dat demisia din funcţia de pârcălab.  

La 5 ianuarie 1859, el a fost ales în unanimitate de voturi de către deputaţii prezenţi în Moldova. 
Domnia lui Alexandru Ioan Cuza, deși scurtă (1859-1866), a fost perioada de maximă dezvoltare a 
României moderne. Prin recunoașterea Unirii depline, crearea primului Parlament unic al României şi 
a primului guvern unitar, prin reformele sale, adoptarea primei Constituții românești, reforma 
electorală, secularizarea averilor mănăstirești, reforma agrară, a învățământului, domnia lui Alexandru 
Ioan Cuza a pus bazele dezvoltării moderne a României.  

După domnie a plecat în exil, la Viena, apoi la Paris, unde îşi manifestă interesul de a lucra în 
continuare în interesul ţării pentru aducerea unui principe străin, aşa cum făgăduise. Deşi Cuza a dorit 
întotdeauna să revină în ţară, principele Carol a considerat că nu este oportun din cauza situaţiei 
politice din acel moment. 

Ulterior, Cuza este răpus de boală şi se mută la Florenţa, însă moare la data de 15 mai 1873, în 
Heidelberg unde plecase la tratament, având vârsta de 53 de ani. Este înmormântat iniţial la Biserica 
Domnească de lângă Palatul de la Ruginoasa, conform dorinţei sale, iar după Al Doilea Război 
Mondial, osemintele sale au fost mutate la Biserica Trei Ierarhi din Iaşi. 



 

 

Bucuria ce a însoțit actul Unirii Principatelor a fost transmisă și copiilor cazați la Centrul Regional de Proceduri şi 

Cazare a Solicitanţilor de Azil Rădăuți, cu scopul cunoașterii dragostei de neam și țară și mai ales de unitate. 

Ziua a fost marcată în cadrul unei activități  

socio-culturale organizate cu sprijinul organizaţiilor non-guvernamentale partenere 


