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AGENDA IGI

Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări, comisar-șef de poliție ing. LeonardFlorin MEDREGA a primit, la sfârșitul lunii mai, vizita de curtoazie a delegației ambasadei Republicii

Indonezia, condusă de către domnul Bambang Prihartadi, ministru consilier.
Cu acest prilej, în cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au prezentat aspecte relevante din cadrul
legislativ naţional privind migraţia şi au reiterat bunele relații de colaborare în domeniul de referință.
Un punct de pe agenda de lucru a vizat discuțiile privind interesul cetățenilor din Indonezia care
doresc să desfășoare activități lucrative în România.
La finalul întâlnirii, inspectorul general al IGI a subliniat importanţa colaborării şi a conservării
bunelor relaţii bilaterale, asigurând oficialul indonezian de suportul total al instituției.
Biroul Informare și Relații Publice

4 MIGRAŢIA ŞI AZILUL

În decursul lunii mai, inspectorul general adjunct al Inspectoratului General pentru Imigrări, domnul
comisar-șef de poliție Cristian STOICA a primit invitația, din partea Centrului de Drepturile Omului și

Migrație al Universității Româno-Americane, de a participa la evenimentul PRE-RIGHTS – ”Rolul,
puterile şi limitele legale ale autorităților de aplicare a legii și ale serviciilor secrete”.
Evenimentul, parte integrantă a proiectului european PRE-RIGHTS promovează o abordare
echilibrată asupra cooperării judiciare în domeniul prevenirii criminalității, punând accent asupra
procesului de radicalizare în închisori, centre de detenție sau azil. De asemenea, proiectul analizează
echilibrul dintre dreptul la siguranță și dreptul la o justiție eficientă, precum și corelarea măsurilor de
securitate preventivă cu obiectivele de reabilitare în închisoare.
În cadrul evenimentului, inspectorul general adjunct a prezentat tema privind ”Rolul Inspectoratului
General pentru Imigrări în îndepărtarea de pe teritoriul României a străinilor declarați indezirabili”.

Flavia Coman
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ACTUALITATE

România a inclus în campania de vaccinare persoanele solicitante de azil și beneficiare a unei
forme de protecție internațională. În acest context, printr-un efort comun, Inspectoratul General pentru
Imigrări (IGI) alături de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și organizația
nonguvernamentală Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR) au elaborat o serie de
materiale informative referitoare la procesul de imunizare împotriva virusului COVID-19, conform
campaniei naționale de vaccinare dezvoltată de autoritățile române.
Scopul demersului este acela de a facilita accesul la informații despre procesul de vaccinare și de
a răspunde la cele mai frecvente întrebări, precum: ce înseamnă virusul COVID-19, ce tipuri de vaccin
pot face, cum funcționează vaccinurile, dacă sunt sigure, care sunt efectele adverse, dacă sunt
eficiente, care sunt beneficiile vaccinării etc..
Împreună contribuim la o imunizare eficientă a populației și revenirea la o viață socială normală.
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Anul acesta a fost modificată şi completată
Hotărârea Guvernului nr. 898/2011 privind
stabilirea formei și conținutului permiselor de
ședere, ale documentelor de călătorie, precum și
ale altor documente care se eliberează străinilor.
Potrivit actului normativ, forma și conținutul
permisului de ședere eliberat cetățenilor străini,
cartea albastră a UE au un nou format.

care oferă garanţii suplimentare cetăţenilor,
asigurându-se un grad de protecţie ridicat
împotriva furtului de identitate, iar instituţiilor de
drept public sau privat, certitudinea că persoana
care prezintă documentul de identitate este
titularul datelor de identificare înscrise pe acest
document.

De asemenea, prin intrarea în vigoare a
Acordulului privind Retragerea Regatului Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord din UE este
reglementat şi modelul permisului de ședere
eliberat cetățenilor britanici și membrilor acestora
de familie care îi însoțesc sau care se alătură
ulterior încheierii perioadei de tranziție.

În urma modificărilor survenite, posesorii
documentelor trebuie să cunoască faptul că nu
sunt necesare demersuri de actualizare a
permiselor de ședere, acestea continuă să fie
valabile atâta timp cât dreptul de ședere este
unul valid. Noile carduri vor fi oferite la
prelungirea dreptului de ședere sau la expirarea
celui anterior.

Modificările aduse permiselor de şedere au
în vedere îmbunătățirea elementelor de
securitate și introducerea unui aspect uniform
pentru toate statele membre ale UE. Actul
normativ a creat cadrul legal pentru aplicarea, la
nivel național, a Regulamentului (UE) 2017/1954,
dar și a unor prevederi ale Acordului privind
Retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord din UE. Noul model de permis
conține date biometrice și elemente de securitate

Totodată, hotârârea aprobată adaptează în
mod
corespunzător
prevederile
HG
898/20112011 privind stabilirea formei și
conținutului
permiselor
de
ședere,
ale
documentelor de călătorie, precum și ale altor
documente care se eliberează străinilor,
referitoare la
denumirea documentului emis
angajatorului în scopul încadrării în muncă a
străinilor, respectiv aviz de angajare și aviz de
detașare.
Biroul Informare și Relații Publice
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Consolidarea

capacității

operaționale

a

imprimantă, mobilier fix și mobil, grup electrogen

Inspectoratului General pentru Imigrări continuă

precum și sisteme de siguranță tehnice și de

prin achiziționarea a două noi autovehicule,

confort.

marca MAN TGE - 3,5 tone, care vot fi utilizate în
activități

de combatere a migrației ilegale.

Autospecialele au fost achiziționate în cadrul

Costul total al autovehiculelor este de
910.350 lei cu TVA și au fost cumpărate prin
procedură de licitație deschisă.

proiectului european PDP1 – “Îmbunătățirea

Cele două autovehicule au fost distribuite

sistemului național de azil și migrație” -

Centrelor Regionale de Proceduri și Cazare a

finanțat din Mecanismul Financiar Norvegian

Solicitanților de Azil din Timișoara și Galați, iar la

2014-2021.

asigură

repartizarea lotului, s-a avut în vedere nevoile

condiții optime de lucru în activitățile operative a

operative ale structurilor, în scopul asigurării

polițiștilor de imigrări, care se confruntă cu un

unui climat de ordine și siguranță publică în

aflux de migranți.

zona de competență, cât și buna desfășurare a

De

asemenea,

acestea

Autovehiculele sunt dotate corespunzător cu

activităților în zona de frontieră.

echipamente de lucru prevăzute cu computer,
Biroul Informare și Relații Publice
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Inspectoratul General pentru Imigrări și-a extins, din luna mai, capacitatea operațională a
spațiului de lucru ce deservește activitatea de relații cu publicul din cadrul Serviciului pentru
Imigrări al județului Ilfov. Astfel, la sediul unității din strada Nicolae Iorga, nr.23 din București,
sunt operaționalizate două structuri modulare în care sunt amenajate 4 ghișee de lucru cu
publicul.
Demersul vizează gestionarea eficientă a activităților de reglementare a șederii și de
stabilire a regimului juridic al cetățenilor străini în România, oferirea de servicii publice de

calitate și un spațiu optim de lucru pentru polițiștii de imigrări. De asemenea, în context
pandemic, extinderea zonei de relații cu publicul fluidizează fluxul de persoane de la nivelul
ghișeelor, prin reducerea timpului de așteptare alocat procesării cererilor depuse de către
cetățenii străini și europeni.
Amenajarea spațiului suplimentar de lucru a fost întreprins în cadrul proiectului
“Creșterea capacității operaționale a Direcției Migrație prin amenajarea unor spații de lucru
suplimentare”, finanțat prin Programul Național Fondul pentru Azil

Migrație și Integrare.

Valoarea totală a proiectului este de 177.106 lei din care 132.829,50 lei reprezintă finanțare
nerambursabilă.

Biroul Informare și Relații Publice
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Doamna comisar-șef de poliție Nicoleta STAN, știm că sunteți împuternicit șef al
Serviciului Financiar de 9 luni, povestiți-ne puțin despre dumneavoastră și
responsabilitățile pe care le presupune această funcție.
Sunt absolventă a Facultății de Economie Generală din cadrul Academiei de Studii Economice
București şi am lucrat, de-a lungul anilor, prin diverse instituţii unde am ocupat, atât posturi de
execuţie, cât şi de conducere. Din anul 2006 am fost încadrată în M.A.I., unde am început să lucrez
pe o funcţie de execuţie, urcând, treptat, spre aceea de şef al serviciului financiar. Ce pot spune
despre responsabilităţile funcţiei? Contabilitatea lucrează cu cifre, şi asta o ştie oricine, partea
aceasta fiind cea care se vede public.
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În realitate, domeniul financiar este tributar celui juridic, astfel particularităţile funcției de

contabil şef la o unitate medicală este total diferită de aceea de contabil şef al unei unităţi de poliţie,
ori cu specific în problematica imigrărilor. Cifrele sunt aceleaşi, dar normele de aplicare variază,
astfel încât contabilul şef este obligat să cunoască toate normele juridice incidente activităţii
principale ale unităţii în care îşi desfășoară activitatea.
Şi asta trebuie să o facă în timp real, aş zice chiar zilnic. Un contabil şef care nu stăpâneşte la
nivel de amănunt particularităţile financiare ale domeniului principal al unităţii, poate deveni urgent o
„piatră de moară” pentru funcţionarea armonioasă a instituţiei pe care o deserveşte.Nu aş putea
evidenţia anumite responsabilităţi ca fiind mai importante decât altele.Toate sunt importante.

Să facem o încercare, departe de a fi exhaustivă: aplicarea şi conducerea contabilităţii
instituţiei, controlul şi verificarea execuţiei bugetare, verificarea şi aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli, verificarea şi validarea cheltuielilor înregistrate pe fondurile primite de la U.E. Şi asta este
doar o palidă şi succintă încercare de a prezenta în câteva cuvinte o ramură de activitate extrem de
laborioasă şi de complicată. Vă dau un simplu exemplu: în anul 2020, 8000 de operaţiuni au fost
supuse controlului financiar preventiv. Era suficientă o singură eroare, o singură analiză efectuată
eronat şi toată munca noastră ar fi trebuit să fie reluată.
Cum se împacă viața profesională cu cea personală? Se pot îmbina armonios?

Aş minţi dacă aş spune că activitatea profesională nu pune presiune pe viaţa personală. Este
greu să nu se întâmple aşa. Funcţia de contabil şef a unei instituţii de anvergura I.G.I. este cu flux
non-stop. În fiecare zi apar noi provocări profesionale, urgenţe ce nu pot fi amânate pentru ziua
următoare, iar acest fapt presupune ca programul de lucru să fie unul prelungit. Astfel că, ajung
târziu acasă şi nu am întotdeauna timp să mai fac şi toate activitățile normale pe care o mamă şi o
soţie le face. Dar am fantasticul noroc cu familia mea. Atât soţul, cât şi copilul meu au înțeles perfect
situaţia şi îmi acordă suport sută la sută. Fără acordul, ajutorul şi dragostea lor, mi-ar fi imposibil.

Anul acesta Serviciul Financiar a primit titlul pentru “Structura Anului”, categoria
neoperativ. Ce înseamnă pentru dvs. și structura pe care o coordonați faptul că ați fost
premiați cu această distincție?

Această întrebare are un răspuns simplu: mândrie, sentiment de împlinire şi recunoaştere.
Dovada că eforturile depuse nu au rămas fără ecou şi dovada că activitatea profesională desfăşurată
are un trend ascendent. Ce ar putea să-şi dorească mai mult o persoană dornică de a excela în
activitatea profesională.
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Echipa Serviciului Financiar a primit distincţia
“Structura Anului”, categoria neoperativ

Activitatea pe care o desfășurați este una complexă care necesită un efort conjugat și cu
siguranță au existat momente dificile, cum ați reușit să le depășiți?

Cu calm, cu concentrare, cu ajutorul echipei mele şi a celorlalte structuri, fără a implica orgolii
personale. Momentele dificile ale activităţii nu sunt şi nu trebuie percepute ca fiind o pedeapsă sau o
caznă. Şi nici ca fiind încercări ce trebuie abordate la modul singular.
O organizaţie, fie ea de stat ori privată, acţionează ca un întreg. Un organ bolnav afectează
funcționarea întregului sistem. Momentele dificile trebuie abordate cu mintea degrevată de

subiectivism. Bineînţeles că de cele mai multe ori decizia finală îmi aparţine, ca şef al structurii
financiare, dar mă bazez pe expertiza întregului colectiv şi a celorlalte structuri din instituţie.
Mai multe minţi gândesc întotdeauna mai bine ca una singură, iar singura modalitate pe care o
aplic eu în depăşirea momentelor grele este destul de simplă: calm, analiză aprofundată a cauzelor
care au provocat disfuncţia, consultare multidisciplinară, asumarea responsabilităţii.
Până acum a funcţionat principiul acesta, iar pe viitor, îmi doresc să fie la fel.
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Accesarea fondurilor europene reprezintă o prioritate a instituției noastre. Dacă
puteți să ne spuneți care este gradul de absorție și ce domenii de activitate sunt
finanțate?
Absorbţia fondurilor europene ar trebui să fie

FAMI, cât şi alte proiecte de finanţare externă

o prioritate a tuturor instituţiilor din România.

nerambursabilă: 18 Proiecte de monopol FAMI;

Reprezintă diferenţa dintre a putea face ceva mai

41 Proiecte de scheme de grant FAMI; 1 Proiect

bun, a aduce schimbare, cu impact pozitiv, atât

de asistenţă tehnică FAMI; 6 Proiecte cu

asupra instituţiei dar şi a personalului acestuia, şi

finanţare externă nerambursabilă.

a nu face nimic, a rămâne ancorat în imobilism,
în expectativă vicioasă. Eforturile de concretizare
a programelor de absorbţie a fondurilor europene
trebuie privite ca pe o oportunitate fantastică.
Înseamnă mai multe locuri de muncă, dotare mai
bună, personal mai bine pregătit. La nivelul I.G.I.,
în anul 2020, au fost derulate o multitudine de
proiecte

cu

finanţare

nerambursabilă

prin

Programul Naţional Fondul de Azil, Migraţie şi
Integrare, scheme de grant, proiecte de monopol

Toate acestea presupun un efort susţinut,

mai ales că Ministerul Afacerilor Interne este
partener şi participant activ la o serie de misiuni
internaționale

pentru

care

este

vitală

desfăşurarea activităţii de absorbţie a fondurilor
nerambursabile fără sincope. Totul funcţionează
ca un lanţ de încredere. Dacă se rupe o verigă,
se destabilizează tot, iar acest lucru nu este
permis.

În final, vă rugăm să ne spuneți ce vă inspiră în viața de zi cu zi și în ce găsiți motivația
necesară să continuați?

Pe primul plan este suportul familial.

atunci apar şi recompensele. Toate acestea fiind

Majoritatea oamenilor se bazează pe familie ca

o motivaţie practică pentru oricine. Recompensa

argument al continuării rutinei zilnice, al luptei cu

nu trebuie să fie întotdeauna materială. Distincţia

viaţa în fiecare zi. Consider că dacă nu ai o

cu care a fost premiat Serviciul Financiar pe care

familie pentru care să lupţi zilnic, atunci eşti lipsit

îl conduc, reprezintă exemplul perfect în acest

de un mare impuls motivaţional. Apoi, intervine

sens. Recunosc, sunt foarte mândră pentru acest

dorința proprie de afirmare profesională. Nu poți

premiu.

activa într-un mediu organizaţional fără o ambiţie
personală. Vremurile în care ocupai o funcţie şi o
priveai ca pe un loc „călduţ” de unde să ieşi la
pensie au apus. Vrei să faci performanţă, vrei să
urci pe scara ierarhiei profesionale, atunci lupţi.
Te pregătești, te autocontrolezi, devii mai bun, iar

Atunci când vine momentul şi tragi linie
pentru

a

însuma

rezultatele

activităţii

tale

profesionale, e de preferat să fie „pe plus”. Atunci
ştii că nu ai făcut eforturi în zadar şi că te poţi
considera un om împlinit în carieră.
Flavia COMAN
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Sacrificiul unei mame este nemărginit când viața unuia dintre copii este pusă în
pericol. Sufletul ei este rupt în două când trebuie să aleagă să plece și să lase în
urmă o parte din sine și din ce îi este drag. Despre sacrificiu și dăruire este povestea
unei mame...

Fida Ibrahim are 31 de ani și a venit în
România de puțin timp, împreună cu cei doi copii,
în vârstă de 1 an şi, respectiv, 9 ani. În prezent
locuieşte la Centrul Regional de Proceduri și
Cazare a Solicitanților de Azil Bucureşti. Nu a avut
o viaţă uşoară, a trecut prin momente dificile, dar a
avut puterea de fiecare dată să o ia de la capăt.
Povestea ei începe din Siria, acolo unde s-a
născut și a locuit pentru o perioadă lungă de timp.
Părinţii acesteia au fost nevoiţi să se mute din
Palestina în Siria, iar faptul că erau palestinieni, a
determinat ca ea să fie cetăţean apatrid. Tot în
Siria l-a cunoscut pe tatăl copiilor şi s-a mutat cu
el în Liban, acolo unde locuia împreună cu familia.
A crezut că va avea o viaţă frumoasă şi liniştită,
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însă odată cu naşterea celui de-al doilea copil,
necazurile au început să apară. Naşterea lui
Abdula a schimbat cu totul viaţa părinţilor, din
cauza faptului că acesta s-a născut cu o problemă
medicală.
Părinţii soțului fiind nişte oameni influenţi în
Liban, nu au dorit nepotul şi voiau ca părinții să-l
abandoneze la un centru special pentru copiii cu
probleme. Însă, Fida, nu concepea să-și
abandoneze copilul. A discutat cu soțul ei și au
ajuns la concluzia că pentru a-și salva copilul și a
fugi de război, trebuie să părăsească Libanul.
Soțul a ajutat-o să-și pună planul în aplicare și a
fugit din Liban cu Abdula, celălalt copil rămânând
în grija soțului. Sufletul ei se rupea în două.

Ne-a povestit că atunci când a plecat era însărcinată, cu cel de-al treilea copil, iar drumul a fost
foarte greu și dificil de parcurs. Au mers mult pe jos, au fost nevoiți să îndure frigul, foamea, setea și
frica. Au ajuns în Serbia, unde a născut-o pe Ritaj. A stat pentru o perioadă scurtă de timp și pentru că
nu avea sprijinul necesar pentru a-și crește cei doi copii a decis să meargă mai departe. Nu știa foarte
multe despre România, însă a fost sfătuită de niște cunoștințe, tot refugiați care locuiesc la noi în țară,
să vină pentru că va avea parte de sprijin și de o viață liniștită pentru ea și cei doi copii. Odată ajunși în
România, Fida a solicitat o formă de protecție statului român. Au urmat procedura de azil și au obținut
protecție subsidiară. În prezent, parcurge programul de integrare și urmează cursurile de limba română
și de acomodare culturală pentru că își dorește să se poată integra cât mai bine în societatea
românescă.

Frida ne spune că nu i-a fost ușor să plece și să-și lase cel dintâi copil născut cu tatăl, însă a făcut
toate acestea din dragostea unei mame de a-și salva copilul bolnav. Nu se mai poate întoarce niciodată
de unde a plecat, deoarece părinții ei au murit, cu frații nu mai ține legătura și ar risca să-și piardă viața,
fiind judecată că și-a părăsit soțul. Cu toate acestea, vorbește des cu soțul și copilul. Au încercat să
vină și ei în România, însă nu au reușit, dar speră că într-o zi se vor reuni. În România a găsit pentru
Abdula sprijinul de care avea nevoie, iar cu ajutorul organizațiilor care activează în Centrul Regional de
Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil București, a putut să-l ducă la medicii de specialitate. Este
fericită și liniștită în țara noastră, își știe copiii în siguranță, departe de orice pericol și încearcă să-i
protejeze cât de mult poate. Ne-a mai spus că pentru ea, România este o țară caldă și primitoare. S-a

obișnuit cu comunitatea centrului și le mulțumește pentru că de fiecare dată au sprijinit-o și au ajutat-o
să-și înceapă o nouă viață pentru ea și copiii ei.

Planurile de viitor sunt făcute pe
termen scurt. Nu are foarte multe,
însă își dorește să se angajeze pentru
a avea un venit sigur, să le ofere
educația de care aceștia au nevoie, iar
pe Abdula să-l înscrie la o școală
specială.
Este

împlinită

pentru

că

în

România poate să le ofere copiilor o
viață sigură, departe de tot ce le-ar fi
putut face rău.

Flavia Coman
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INTEGRARE

La Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil Rădăuți au fost organizate
mai multe activități pentru solicitanții de azil și beneficiarii unei forme de protecție internațională cazați
în centru, care au ca scop autocunoașterea.
O prima activitate, intitulată ” Cine sunt eu? ”, a fost organizată în cadrul proiectului de profilaxie
”NONSTEREOTIPURI – egalitate de șanse între femei și bărbați ” inițiat de psihologul centrului în
parteneriat cu organizațiile neguvernamentale ICAR și AIDRom. Activitatea a contribuit la evoluția
propriei persoane și s-a desfășurat sub auspiciile cunoașterii și prezentării ”Ceremoniei ceaiului pe
meridianele lumii”. Cu acest prilej au fost împărtășite tradiții, obiceiuri și beneficii ale servirii ceaiului
din diferite locuri ale lumii sau regiuni de proveniență ale participanților.
16 MIGRAŢIA ŞI AZILUL

Într-o altă activitate cu tema ” Înflorește unde ești plantat ” s-a promovat dialogul și s-a întărit
încrederea în propriile forțe. Au fost oferite, în mod simbolic, semințe de flori ca semn al speranței
unui nou început într-un proces de integrare în societatea românească. La finalul seminarului femeile
au plantat semințele în curtea centrului cu speranța că acestea vor înflori, iar de frumusețea lor se
vor bucura toți cei cazați. Activitatea a fost sprijinită de către Fundația ICAR în parteneriat cu

Asociația Kairos.
Prin astfel de activități, persoanele refugiate sunt încurajate să aibă încredere în comunitatea
gazdă, să colaboreze și să devină activi în cadrul acesteia, să își înțeleagă și să își gestioneze
propriile probleme, rezultând astfel avantaje reciproce pentru cei implicați.

Mihaela Breabăn
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Polițiștii de imigrări din Centrul de Cazare a Străinilor luați în
Custodie Publică Arad au desfăşurat la începutul lunii mai două
misiuni de îndepărtare sub escortă, în baza Acordului de readmisie cu
Serbia, pentru cetățenii străini care nu-și mai justificau prezența în țara
noastra. În prima misiune au fost îndepărtați sub escortă 31 de
cetățeni străini, toți bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și 37 de ani,
din Afganistan, Pakistan, Siria, Maroc, Liban și Algeria. Aceștia au
intrat ilegal în țara noastră și, după stabilirea regimului juridic, au fost
luați în custodie publică până la îndepărtare.
În cea de-a doua misiune polițiștii de imigrări arădeni au îndepărtat
sub escortă alte 17 persoane, o familie compusă din soț, soție și un
copil minor și 14 bărbați, din Pakistan, Bangladesh, Siria, Maroc și
Afganistan aflați în custodie publică.
7 dintre aceștia au solicitat o formă de protecție internațională,
cererile lor fiind respinse în procedura de azil. Întrucât, la finalizarea
procedurii nu au părăsit România în termen de 15 zile și au fost
identificați în tentativă de trecere ilegală a frontierei către un alt stat
european, pe numele lor a fost instituită măsura de luare în custodie
publică până la îndepărtare. Ceilalți zece migranți se aflau în custodia
Inspectoratului General pentru Imigrări din momentul depistării în
trecere ilegală a frontierei de stat a României.
La ieșirea din țară pe numele tuturor străinilor s-a instituit măsura
de nepermiterea intrării în România, pentru o perioadă de 5 ani.
Acțiunea polițiștilor de imigrări a beneficiat de sprijinul structurilor de
jandarmi cu competență teritorială.
Misiunile de îndepărtare a străinilor aflați în custodie publică vor
continua pe parcursul întregii luni.
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În primele 5 luni ale anului curent au fost
înregistrate peste 4500 de cereri de azil,
cele mai multe fiind depuse la Centrele
Regionale de Proceduri şi Cazare a
Solicitanţilor de Azil din judeţele Timiş,
Bucureşti şi Maramureş.

Cei mai mulţi dintre cetăţenii străini care
au solicitat o formă de protecție, sunt din
Afganistan, Siria şi Bangladesh.
De asemenea, în această perioadă, 326
de cetăţeni străini au primit o formă de
protecţie internațională.

O femeie din Republica Moldova, care
nu a părăsit teritoriul României la expirarea
perioadei legale de ședere, a fost depistată
de către polițiștii de imigrări din Dâmbovița,
la începutul lunii mai.
Pe numele acesteia a fost emisă

decizie de returnare, fiind obligată să
părăsească țara în termen de 15 zile și
instituită interdicţia de a mai intra în
România pentru o perioadă de 3 luni. De
asemenea, aceasta a fost sancționată
contravențional cu suma de 600 lei.

Biroul Informare și Relații Publice
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EVENIMENT

Ziua Pământului se sărbătorește în fiecare în istoria omenirii, prin alăturarea lor în dorința de
an, în data de 22 aprilie, dată ce reprezintă a milita pentru un viitor mai bun al planetei
mișcarea pentru protejarea mediului înconjurător. noastre. În anul 2009, Organizația Națiunilor
Această mișcare a apărut la nivel mondial într-o Unite (ONU) a declarat ziua de 22 aprilie ca
perioadă când au avut loc mai multe evenimente sărbătoare oficială a planetei Pământ. Astfel, ziua

deosebite, printre care: apariția fibrelor optice, de 22 aprilie a devenit sărbătoarea oficială a
succesul melodiei „Bridge over Troubled Water”, planetei și expresia comună a dorinței tuturor de
accidentul nuclear în Carolina de Sud la centrala a construi o societate stabilă, pentru un viitor mai
nucleară, din Savannah River din apropierea curat și mai verde. În acest sens, au loc anual, la
orașului Aiken (nerecunoscut timp de 18 ani), și nivel
poluarea foarte mare cu gaze și fum.

mondial,

numeroase

campanii

de

sensibilizare a oamenilor, acțiuni de curățenie,

De atunci, despre mediul înconjurător a concursuri și dezbateri pe teme ecologice,
început să se vorbească din ce în ce mai des. precum

și

numeroase

expoziții

dedicate

Sărbătorirea Zilei Pământului a fost propusă de frumuseților naturale ale Pământului.

senatorul american Gaylord Nelson în anul 1970,

Începând cu anul 2013, au fost create mărci

cu scopul de a trezi clasa politică din dezinteresul poştale “Ziua

Pământului

2013”,

putând

fi

pe care îl arăta față de mediu. Ziua Pământului a achiziționate de la toate magazinele Romfilatelia
fost celebrată în primul an de circa 20 milioane de din Bucureşti şi din ţară, iar în 2017, de Ziua
cetățeni americani, în marea lor majoritate tineri și Planetei Pământ, NASA a lansat un site unde
foarte tineri.

oamenii pot “adopta” părți ale planetei. În unele

După două decenii, în anul 1990, peste 200 părți ale globului, ziua dedicată Pământului se
milioane de oameni din 141 de țări au transformat marchează în luna martie odată cu echinocțiul de
Ziua Pământului într-o manifestare de amploare primăvară.
Maria Dospinescu
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Indiferent de provocările pe care viața ți le oferă, grija și dragostea pentru familie îți dau
puterea de a merge mai departe și de a alege un viitor mai sigur. Pentru siguranţa pe
care au găsit-o în România sunt recunoscători.
Foto: familie refugiată din Kuweit cazată în CRPCSA Galaţi.

Ziua Internaţională a Familiei este sărbătorită anual în data de 15 mai. Printr-o rezoluție din anul
1993, ziua de 15 mai a fost declarată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite ca fiind
Ziua Internațională a Familiei. În țara noastră această zi este marcată în fiecare an în duminica cea
mai apropiată de 15 mai. Deși familiile din întreaga lume s-au transformat foarte mult în ultimele

decenii în ceea ce privește structura lor și ca urmare a tendințelor globale și a schimbărilor
demografice, Națiunile Unite încă mai recunosc familia ca unitate de bază a societății.
Ziua internațională a familiei oferă o oportunitate de a promova conștientizarea problemelor
legate de familii și de a spori cunoașterea proceselor sociale, economice și demografice care le
afectează. A inspirat o serie de evenimente de sensibilizare, inclusiv zilele de familie naționale. În
multe țări, această zi este o oportunitate de a evidenția diferitele domenii de interes și importanță.
Obiectivul principal al acestei sărbători este acela de a sublinia importanţa familiilor, fără
discriminare, în societate. Sunt promovate valori precum toleranţa, respectul, împărţirea sarcinilor
casnice şi combaterea tuturor formelor de violenţă.

Maria Dospinescu
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TIMP LIBER

Continuând tradiţia ultimilor ani, în perioada 28 - 30 mai a.c., a fost
organizată competiția “Cupa IGI la pescuit”, ediţia a V-a. Activitatea a fost

desfăşurată la amenajarea piscicolă Dyno Lake, din Comuna Frumușani,
judeţul Ilfov. Anul acesta în competiție au fost înscrise 14 echipe de polițiști
de imigrări cu câte 3 sau 4 membrii.
Scopul acestui demers a fost acela de a dezvolta relaţiile interpersonale
menite să creeze o înţelegere comună şi să cultive un spirit de comunitate în
cadrul unui grup. Pentru buna desfășurare a activității, organizaţiile sindicale
Ropol și SNPPC au asigurat o parte din fondurile necesare activităților de
organizare.

Cu experiență sau la început de drum, membrii celor 14 echipe înscrise
în concurs și-au creat strategii de lucru pentru a ocupa un loc pe podium. La
adjudecarea câștigătorilor au contribuit cei mai mari 5 pești, capturați de
fiecare echipă.
Activitatea a fost desfăşurată în baza unui regulament pus la dispoziție
de administratorii domeniului piscicol, cu respectarea măsurilor de prevenire
și combatere a răspândirii Covid-19 și în limita măsurilor de relaxare dispuse.
Felicitări atât participanților, cât și câștigătorilor!

GENERAL
Locul I - Serviciul Control
Locul II - Serviciul pentru Imigrări al
județului Ilfov
Locul III - Biroul pentru Imigrări al
județului Ialomița
Cea mai mare captură - CRPCSA Giurgiu
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SECTO

Locul I – Compartim

Locul II – Direc

Locul III – CRPC

OR A

ment Dispecerat IGI

cția Migrație

CSA Rădăuți

SECTOR B
Locul I – Direcția Migrație – S3
Locul II – Serviciul pentru Imigrări al județului
Prahova
Locul III – Serviciul pentru Imigrări al județului
Galați
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