
Bucureşti, 13 februarie 2013



Inspectoratul General pentru Imigrări 

➢ este organizat şi funcţionează ca structură de specialitate a administraţiei 
publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne;

➢ îşi exercită atribuţiile ce îi sunt atribuite prin lege pentru implementarea 
politicilor României în domeniile migraţiei, azilului, integrării străinilor şi 
legislaţiei relevante în aceste domenii;

➢ dispune de un personal cu experienţă în domeniu, precum şi de o 
conducere care şi-a asumat un rol activ în cadrul cooperării regionale şi 
internaţionale în domeniul migraţiei şi azilului.



Principalele obiective în 2012
Principalele obiective ale IGI în 2012

realizarea sarcinilor ce revin  IGI din Planurile de acţiune proprii, 
ale MAI şi din planurile şi programele de acţiune ale Guvernului

alinierea continuă a legislaţiei în domeniul dat în competenţă

cunoaşterea situaţiei operative în mediile şi locurile frecventate de 
străini

dezvoltarea sistemului de migraţie şi azil pe baza criteriilor 
eficienţei şi calităţii procedurilor

diminuarea ponderii factorului ilegal prin prevenirea imigrării 
acelor categorii de persoane care nu satisfac condiţiile impuse de 
lege

asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil şi 
respectarea principiului nereturnării

Implementarea Strategiei Naţionale privind Imigraţia 



Admisia în România
▪Primite 13654 solicitări de viză 

depuse la misiunile diplomatice din 

străinătate

▪Soluţionate:

▪5020 cereri de viză de scurtă 

şedere

▪Egipt 1153

▪Moldova 412

▪China 822

▪6965 cereri de viză lungă şedere

▪Moldova 1805

▪Turcia 735

▪China 406

Cetatenia Anul 2012 Anul 2011

Moldova 414 1107

China 822 660

Turcia 54 151

Egipt 1153 849

Siria 238 120

India 292 259

Iran 241 200

Cetatenia Anul 2012 Anul 2011

Moldova 1805 2190

Turcia 735 782

China 406 623

India 85 139

Tunisia 378 287

Liban 97 72



Admisia în România
▪Cereri de viză de scurtă şedere 

avizate pozitiv - creştere cu 0,7%

▪Cereri de viză lungă şedere avizate 

pozitiv – scădere cu 5,5%

Perioada Vizita Afaceri Turism Activ sportive Alte activ Total

2012 1529 164 1192 197 1116 4259

2011 1984 444 840 148 699 4229

Perioada Reîntregirea familiei Activitati comerciale Studii Alte scopuri Total 

2012 1800 24 3844 594 6394

2011 1764 52 3736 1144 6765



Reglementarea şederii - terţi

▪Managementul şederii pentru 55823

de străini proveniţi din state terţe cu 

şedere legală

▪Principalele ţări de origine:

▪Moldova 13254

▪Turcia 8935

▪China 6902

▪Siria 2699

▪SUA 1911

▪Principalele judeţe

▪Bucureşti 19288

▪Ilfov 4182

▪Iaşi 3392

▪Constanţa 3145

▪Timiş 2933



Reglementarea şederii - terţi

▪Au fost eliberate 2834 autorizaţii de 

muncă

▪Lucrător permanent 1796

▪Detaşat 695

▪Sportiv 199

▪Înalt calificat 114



Înregistrarea cetăţenilor UE

▪Managementul şederii pentru 46936 

de cetăţeni din state membre UE şi 

SEE

▪Principalele state:

▪Italia 10678

▪Germania 7386

▪Franta 5697

▪Ungaria 3802

▪Austria 2879



Combaterea şederii ilegale
▪Organizate şi desfăşurate 4142 de 

acţiuni şi controale cu forţe proprii 

sau în cooperare cu instituţiile cu 

atribuţii în domeniu

▪Depistaţi cu şedere ilegală 3453

străini

▪2303 au  fost depistaţi în urma 

acţiunilor şi controalelor 

desfăşurate

▪1495 acţiuni şi controale 

proprii

▪808 acţiuni comune (IGPR -

318; IGPF -314; IGJ-146; 

ITM-30)

▪1150 străini s-au prezentat la 

structurile teritoriale pentru străini 

pentru clarificarea statutului 

juridic pe teritoriul României



Combaterea şederii ilegale
▪Emise 2441 decizii de returnare

▪2217 au fost respectate (90 %)

▪224 nerespectate din care: 

▪64 au fost contestate

▪160 se află în diferite situaţii

▪Principalele ţări de origine

▪Turcia 392

▪Moldova 337

▪China 189

▪Serbia 133

▪Siria 120

▪Principalele motive

▪Şedere ilegală 1030

▪La solicitare 869

▪Refuzarea prelungirii dreptului 

de şedere 231



Combaterea muncii la negru
▪Efectuate 916 acţiuni şi controale

▪282 cu forţe proprii

▪634 au fost realizate în 

cooperare

▪I.M. – 588

▪I.G.P.R. – 39

▪I.G.J.R. – 10

▪Au fost controlate 916 societăţi 

comerciale

▪Depistaţi 63 străini 

▪22 se aflau cu şedere ilegală pe 

teritoriul naţional

▪41 aveau drept de şedere pe 

teritoriul României, însă nu 

îndeplineau condiţiile legale 

pentru a desfăşura astfel de 

activităţi



Îndepărtarea sub escortă
▪Au fost returnţi sub escortă 710 

străini – cu 72% mai mulţi decât în 

2011

▪Principalele ţări:

▪Algeria – 234

▪Maroc – 112

▪Pakistan – 63

▪Tunisia – 61

▪Moldova – 46

▪Afganistan – 29

▪Turcia – 26

▪China – 16

▪Principalele motive:

▪Trecere frauduloasă a frontierei 

625

▪Nerespectare decizii returnare 

50

▪Indezirabili 18

▪Expulzaţi 17



Îndepărtarea sub escortă
▪Luaţi în custodie publică 671 străini care nu au putut fi îndepărtaţi în termen 

de 24 de ore, cu 25% mai mulţi decât în anul 2011



Cereri de azil şi proceduri
▪Primite şi înregistrate 2982 cereri de 

azil, cu 30,79% mai multe decât în 

anul 2011

▪2329 de cereri soluţionate în etapa 

administrativă

▪139 au primit statut de 

refugiat

▪77 protecţie subsidiară



Cereri de azil şi proceduri
▪Principalele ţări de origine:

▪Algeria 700

▪Pakistan 417

▪Maroc 402

▪Siria 283

▪Afganistan 218

▪Tunisia 130

▪Bangladesh 75

▪Principalele moduri de intrare

▪Ilegal 2104

▪Frontiera de Vest1842

▪Frontiera de Sud 107

▪Frontiera de Est 128

▪Frontiera de Nord 13

▪Necunoscut 14

▪Legal/se aflau pe teritoriu 879



Cereri de azil şi proceduri

▪Principalele locuri de depunere a 

cererilor:

▪IJPF Timiş 1652

▪Centrul de azil Bucureşti 345

▪Centrul de custodie Arad 214

▪Centrul de custodie Otopeni 176

▪IJPF Arad 104

▪Structură pentru imigrări 81



Conventia Dublin

▪Cereri procesate 965

▪Străini transferaţi în România 136

CERERI PROCESATE DE ROMÂNIA ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR 
REGULAMENTULUI CONSILIULUI NR. 343/2003

01.01.2011  – 31.12.2012 01.01.2012 – 31.12.2012 Variaţie procentuală
965 1545 +  60%

CETĂŢENI AI STATELOR TERŢE TRANSFERAŢI DIN ALTE STATE MEMBRE ÎN 
ROMÂNIA

01.01.2012 – 31.12.2011 01.01.2012 – 31.12.2012 Variaţie procentuală
163 227 + 39%



Concluzii operative
▪Principal scop de intrare în ţară viza de reîntregire a familiei şi viza în scop de studii. 

▪România - ţară ţintă pentru cetăţeni din state cu care ţara noastră a dezvoltat şi continuă să 

dezvolte relaţii de cooperare şi care imigrează cu consecvenţă în România.

▪Migraţia ilegală la nivel naţional se află la un nivel scăzut, încadrându-se în trendul descendent al 

indicatorilor înregistraţi în ultimii patru ani datorită în principal crizei economice, înăspririi 

sancţiunilor pentru angajatori dar şi activităţilor de prevenire ale IGI

▪O excepţie la tendinţa descendentă înregistrată în ultima perioadă este reprezentată de fluxul 

migrator provenit din Serbia. 

▪Comparativ cu anul 2011, se constată o creştere semnificativă (+94,83%) a străinilor care 

apelează la programele de repatriere voluntară umanitar asistată, fapt ce intră în concordanţă cu 

abordarea la nivel european în ceea ce priveşte încurajarea unei astfel de proceduri de returnare

▪Se constată o continuă îmbunătăţire a cooperării cu structurile DOSP prin desfăşurarea 

activităţilor operative eficiente pentru combaterea imigraţiei ilegale a străinilor (ex.: acţiuni comune în 

baza planurilor şi în cadrul operaţiunilor BALDER şi APHRODITE, schimb de date şi informaţii, 

activităţi comune de instruire etc.).

▪În ciuda presiunii puse asupra sistemului de azil în anul 2012 nu a fost afectată calitatea şi 

garanţiile instituite pentru procedura de azil, fiind menţinută o capacitate optimă de cazare şi 

procesare

▪Presiunea exercitată asupra capacităţii de cazare a centrelor regionale va continua să 

crească în condiţiile în care numărul de cereri de azil va fi foarte ridicat şi aceste cereri vor fi 

depuse de grupuri mari de străini la intervale scurte de timp.



Tendinţe generale
▪Creşterea numărului de străini care îşi vor stabili reşedinţa pe teritoiul 

României, în strânsă corelaţie cu creşterea numărului de cereri de viză 

naţională, în condiţiile finalizării crizei economice;

▪Pe fondul menţinerii situaţiei din nordul Africii şi a evoluţiilor din zona 

Orientului Mijlociu creşterea numărului de străini cu şedere ilegală, 

pretabili a fi depistaţi şi îndepărtaţi de pe teritoriu. 

▪Menţinerea României ca punct de tranzit pentru străinii cu şedere ilegală 

aflaţi pe teritoriile Bulgariei şi Greciei;

▪Creşterea numărului de cereri de azil în contextul situaţiei politice, 

umanitare şi conflictuale manifestată la nivel mondial;

▪Creşterea ponderii de solicitanţi de azil în nevoie de asistenţă materială

şi cazare în Centrele Regionale ale IGI;

▪Creşterea numărului de participanţi la programele de integrare şi a 

numărului de persoane care finalizează aceste programe;

▪Derularea operaţiunilor de relocare, gestionarea problematicii centrului de 

tranzit în regim de urgenţă de la Timişoara (Acordul tripartit).



Relaţii internaţionale

▪Participarea la lucrările

▪Grupurilor de Lucru ale Comisiei Europene

▪Grupurilor de Lucru ale Consiliului UE

▪SCIFA (Comitetul Strategic Azil, Imigraţie şi Frontiere)

▪HLWG (Grupul de Lucru la nivel înalt privind azilul şi migraţia)

▪Consiliul JAI (Justiţie şi Afaceri Interne)

▪Reuniuni ale Consilierilor JAI, COREPER (Comitetul Reprezentanţilor 

Permanenţi)

▪CATS (Comitetul art.36)

▪CIA (Comitetul Imigraţie şi Azil)

▪BESA (Biroul European de Sprijin în domeniul Azilului)

▪GDISC, ICMPD, Parteneriatul Estic

▪ Procesul Soderkoping, Procesul Budapesta

▪Apreciari pozitive în cadrul Comitetului Strategic Azil, Imigraţie şi Frontiere 

şi Biroul European de Sprijin în domeniul Azilului 



Implementare programe

▪Programul General „Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii

▪Proiecte începute în 2011 şi finalizate în iunie 2012 (Programele Anuale 

2010):

Sursa de 
finantare

Număr 
proiecte

Valoare totală contractată 
(Comisia Europeană + cofinanţare publică+ 

cofinanţare privată)

Valoare totală cheltuita 
(Comisia Europeană + cofinanţare 

publică+ cofinanţare privată)

Grad de 
absorbţie a 
fondurilor 

contractate- lei - - EUR- - lei - - EUR-

Fondul 
European 
pentru 
Refugiati

2 2.169.908,42 528,398.15 2.011.237,07 450.610,91 92%

Fondul 
European de 
Integrare a 
RTT

6 4.982.662,94 1,178,751.95 4.507.408,00 1.026.997,57 90%

Fondul 
European de 
Returnare

3 2.309.980,95 537,577.54 1.416.753,26 323.689,71 61%

TOTAL 11 9.462.552,31 2,244,727.64 7.935.398,33 1.801.298,19 83%



Implementare programe

▪Proiecte începute în 2012 cu finalizare în 2013 (Programele Anuale 2011)

Sursa de finantare
Număr 

proiecte

Valoare totală contractată 
(Comisia Europeană + cofinanţarepublică+ 

cofinanţare privată)

- lei - - euro -

Fondul European pentru Refugiati 5 3.300.778,40 740,487.80

Fondul European de Integrare a RTT 5 5.454.692,63 1,204,248.58

Fondul European de Returnare 3 3.651.491,64 819,653.13

TOTAL 13 12.406.962,67 2,764,389.51



Vizibilitate, relaţii publice

▪342 comunicate de presă

▪domeniile de activitate ale instituţiei

▪modificări legislative şi procedurale

▪activităţi derulate cu imigranţii

▪informarea şi conştientizarea cetăţenilor străini cu privire la consecinţele 

încălcării prevederilor legale pe teritoriul României

▪rezultate obţinute în activitatea de prevenire

▪depistare şi combatere a muncii şi şederii ilegale a străinilor

▪evenimente de lansare şi închidere de proiecte

▪Managementul situaţiilor de criză datorate evenimentelor negative de la 

Centrele Arad şi Otopeni

▪Măsuri pentru eliminarea, pe viitor a unor evenimente similare

▪Dezvoltarea sistemului de supraveghere video

▪Creşterea numărului de personal cu atribuţii pe linia pazei străinilor 

cazaţi

▪Cu toate acestea, în general, semnalările în presă cu privire la activitatea  IGI  

au  avut un caracter pozitiv sau neutru



Resurse umane

▪Urmare a procesului de reorganizare:

▪20 de ofiţeri, absolvenţi ai Academiei de Poliţie ,,A.I. Cuza” şi  20 de 

agenţi, absolvenţi ai Şcolii de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră, 

pregătiţi pentru nevoile Poliţiei de Frontieră, au fost repartizaţi la 

Inspectoratul General pentru Imigrări

▪organizate 11 concursuri pentru ocuparea a 11 funcţii de conducere, cu 

recrutare din sursă internă

▪cursuri de capacitate pe corpuri profesionale

▪4 cursuri de perfecţionare a pregătirii pe diferite linii de muncă

▪4 cursuri de iniţiere şi perfecţionare pentru limba engleză şi franceză 



Activităţi de control şi îndrumare

▪Controale de fond 11

▪2 servicii centrale

▪9 structuri teritoriale

▪Declanşarea procedurii cercetării prealabile 7 cazuri

▪Atenţionare 17 cazuri

▪Mulţumiri scrise 6

▪Controale tematice 5

▪1 serviciu central

▪4 structuri teritoriale



Priorităţi pe termen mediu şi lung
▪Modificarea cadrului legal în domeniile migraţiei şi azilului cu accent pe:

▪Crearea unui sistem flexibil în ceea ce priveşte admisia în România,

▪Analizarea posibilităţii creării unor centre închise pentru solicitanţii 

de azil, până la stabilirea identităţii acestora

▪Creşterea capacităţii de cazare şi procesare a cererilor pentru acordarea 

unei forme de protecţie prin contruirea cu sprijinul UNHCR a unui nou centru 

de cazare

▪Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil şi respectarea 

principiului non refoulement 

▪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

▪Îmbunătăţirea cooperării şi a schimbului de informaţii cu celelalte 

instituţii în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei


