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Sistemul de management și control
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internațional.
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1. SUMAR EXECUTIV
Programul Național (NP) se va orienta către acțiunile care vizează să abordeze situația curentă
privind azilul și imigrația în România pe baza statisticilor privind cererile de azil, șederea legală în
România, persoanele care beneficiază de programe de integrare, returnații, precum și ultimele
tendințe și perspective în principalele țări de origine ale persoanelor vizate.
Activitățile planificate în Programul Național vor asigura atingerea obiectivelor stabilite în politica
de imigrație a României pentru anii următori.
În domeniul azilului și solidarității, se va pune un accent deosebit pe continuarea îmbunătățirii
procedurilor de azil prin consolidarea practicii judiciare unitare la nivel național în procesarea
cererilor de azil, asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil și respectarea principiului
nereturnării. Asistență (socială, medicală, psihologică, juridică etc) adaptată și adecvată va fi
asigurată tuturor solicitanților de azil (SA). Capacitățile de gestionare a problematicii azilului vor
fi sprijinite pe baza instrumentelor BESA și a îmbunătățirii cunoștințelor și expertizei personalului
relevant prin pregătire, crearea instrumentelor necesare pentru colectarea, analiza și
diseminarea datelor statistice și identificarea timpurie a SA vulnerabili, upgradarea sistemului
EURODAC, consolidarea Informațiilor din Țările de Origine (ITO). Atenție crescută va fi acordată
optimizării capacităților de recepție prin reabilitarea și dotarea infrastructurii de recepție.
Totodată, România intenționează să își mențină angajamentele de participare în relocarea și
transferul refugiaților și creare a condițiilor de relocare adecvate (îmbunătățirea infrastructurii,
asistarea grupurilor țintă și pregătirea personalului).
În domeniul integrării/migrației legale, o preocupare strategică principală va fi includerea
aspectelor privind integrarea în toate celelalte politici relevante. Scopul va fi consolidarea
capacității actorilor relevanți și cooperării interinstituționale și susținerea procesului de integrare
socială a beneficiarilor de protecție internațională (BP) și resortisanților țărilor terțe (RTT) cu
ședere legală în România, inclusiv prin prevederea de servicii diverse (sprijin în vederea accesării
pieței muncii și sistemului național de învățământ, activităților educative, cetățeniei, asistenței
medicale/psihologice, asistenței sociale etc.). Vor fi menținute eforturile de îmbunătățire a
calității serviciilor prin dezvoltarea rețelelor/structurilor organizaționale de sprijin local în
domeniul integrării în orașele cu populația cea mai mare de RTT și adaptarea acestor servicii la
cerințele speciale ale anumitor categorii de RTT. Procesul de integrare va fi susținut prin
cercetare în domeniu, consultări între comunitățile de RTT și actorii publici, inițiative culturale,
informări, consiliere și campanii de conștientizare vizând atât populația locală cât și RTT. Mai

mult, FAMI va promova imigrația legală prin abordarea RTT în țările lor de origine.
În domeniul returnării, FAMI va sprijini programele de returnare voluntară asistată ca alternativă
preferabilă returnării forțate, având la bază o cooperare îmbunătățită între autoritățile și
organizațiile dedicate. În mod deosebit, măsurile de returnare, atât voluntară cât și forțată, vor fi
efectuate cu luarea în considerare a situațiilor specifice ale persoanelor vulnerabile. Se va pune
accent pe consolidarea cooperării cu țările de origine, asigurarea de asistență și servicii,
îmbunătățirea infrastructurii de cazare și consolidarea capacității administrative și operaționale
în domeniul returnării prin pregătirea personalului relevant, dezvoltarea de instrumente de
colectare/procesare a datelor, îmbunătățirea infrastructurii și echipamentelor specializate.
Suma totală alocată PN este distribuită pe Obiectivele Specifice după cum urmează: Azil –
29.85%, Integrare/Migrație legală – 26.20%, Returnare - 32.45% și Solidaritate - 0.57%.

2. SITUAȚIA DE BAZĂ ÎN STATUL MEMBRU
Rezumatul situației în luna decembrie 2013, în Statul Membru, pentru domeniile relevante
pentru Fond
Azil și Recepție
Tendința numărului de solicitanți de azil în perioada 2008-2013 a fost ascendentă. Cu toate
acestea valoarea din 2013 (1499) a fost mai mare decât media multianuală (1452).
Deși numărul de cereri în primele 9 luni ale anului 2014 (1170) a fost același cu cel din perioada
similară din 2013 (1172), urmare a evoluțiilor recente din regiunile de conflict, autoritățile
române s-au pregătit pentru o creștere majoră a numărului de SA, inițiind un plan de
contingență din 3 etape:
i) creșterea capacității de cazare cu 310 locuri
ii) creșterea capacității de cazare cu până la 3500 locuri prin adaptarea de noi imobile
iii) stabilirea de responsabilități instituțiilor pentru a acorda asistență în caz de urgență
Au fost planificate și măsuri pentru îmbunătățirea capacității de înregistrare/procesare, cum ar fi
asigurarea personalului și pregătirii.
În 2013, rata de admisibilitate a cererilor în faza administrativă a fost de 59%. Rata de
admisibilitate a apelurilor în faza judiciară a fost de 8,8%. Durata medie a procedurii în faza
administrativă este de 30 de zile cu posibilitatea prelungirii cu 30 de zile. Durata medie de
soluționare a căii de atac este de 6 luni.
Capacitatea de recepție este de 920 de locuri, în 6 centre deschise, deoarece România nu aplică
măsuri de detenție în cazul SA. Rata medie de ocupare a fost de 40%, în timp ce durata cazării a
fost între 1 săptămână și 1 an.
România ca țară de relocare are o cotă de refugiați stabilită pentru fiecare 2 ani, prin hotărâre
de Guvern. Pentru 2008-2009, cota de 20 de cazuri pe an a fost realizată prin transferul a 38
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birmani din Malaezia. Pentru 2012-2013, 40 de refugiați irakieni au fost acceptați și transferați
din Turcia.
A fost încheiat un acord între Guvernul României, UNHCR și OIM, prin care a fost stabilit Centrul
de Tranzit în regim de Urgență (CTU) în imobilul centrului de recepție din Timișoara, cu o
capacitate de 200 de locuri, pentru a caza RTT aflați în nevoie urgentă de protecție și a procesa
cererile acestora pentru relocare în alte state. Din 2011, 696 RTT au fost cazați în CTU.
Pentru a menține o procedură de azil corectă și eficientă în deplină concordanță cu standardele
acquis-ului UE, sunt necesare:
- asigurarea de interpretare, consiliere/asistență juridică și transport solicitanților de azil, pentru
distribuirea judicioasă și evaluarea la timp a cererilor de azil
- asigurarea unei practici judiciare unitare permanente în domeniul azilului
- implementarea unui mecanism de identificare timpurie a SA vulnerabili
- pregătirea personalului, în special în cadrul programelor BESA
- consolidarea mecanismului de asigurare a calității privind procedura de determinare a
statutului de refugiat (RSD)
- adaptarea practicilor/procedurilor pentru SA vulnerabili
- transferul SA în Statele Membre responsabile (Reg. Dublin)
Lipsa resurselor cauzează asistența limitată a SA din partea autorităților (400.000-600.000
euro/an). Asistența psihologică pentru SA și identificarea timpurie a cazurilor vulnerabile sunt
priorități, având în vedere experiențele lor traumatice. Este necesară susținerea pregătirii
actorilor relevanți și crearea unui mecanism de cooperare
ERF a finanțat proiecte de investiții în valoare de 543.195 euro. Din cauza sumelor mici utilizate
din bugetul României (sub 5.000 euro), toate centrele mai necesită lucrări de reabilitare,
modernizare (reparații și termo-izolări, înlocuirea instalațiilor/sistemelor/echipamentelor
avariate), inclusiv adaptarea la cerințele SA vulnerabili.
Pentru a mări capacitatea centrului din Timișoara și a gestiona situația SA, CTU trebuie mutat
într-un spațiu nou.
ITO sunt utilizate neuniform, în funcție de instanța care analizează cererile de azil. Acest fapt
necesită dezvoltarea/actualizarea portalului dedicat și continuarea pregătirii utilizatorilor.
Regulamentul Eurodac necesită noi sarcini și funcționalități pentru sistemul Eurodac al României
printr-o interfață de comunicare nouă cu Unitatea Centrală Eurodac. Dacă nu va fi actualizat,
după 20 iulie 2015, sistemul nu va mai fi compatibil în acest context. De asemenea, toate
echipamentele IT necesită a fi înlocuite întrucât au o vechime mai mare de 8 ani.
Este prevăzută continuarea relocării și transferului în sprijinul efortului comunității
internaționale și al Statelor Membre UE în vederea identificării de soluții durabile pentru RTT în
nevoie de protecție internațională.
Proiecte finanțate de UE
Mai mult de 70% din cheltuielile ERF sunt în legătură cu asistența directă a grupurilor țintă (1,7
milioane euro, în 28 de proiecte)

5

ERF a permis dezvoltarea condițiilor de recepție și serviciilor în 2007-2013. În această perioadă
3800 SA au primit asistență socială/lingvistică, în timp ce asistența juridică a fost asigurată
pentru mai mult de 2700 SA. Toate centrele de recepție deschise au beneficiat de dotări și
modernizări. Cu sprijinul ERF, România a efectuat prima operațiune de relocare în 2009 prin
relocarea a 38 de refugiați birmani.
ERF a asigurat pregătire/schimb de practici pentru mai mult de 100 specialiști, precum și
gestionarea ITO, printr-un portal dedicat, traducerea/publicarea documentelor.
Imigrație legală și integrare
În 2013, din 16.336 cereri de viză, au fost depuse 7.163 cereri de viză de lungă ședere.
Principalele scopuri pentru ședere au fost reunificarea familială, studiile și angajarea în muncă
(75% din numărul total de RTT cu ședere legală stabiliți în București, Timiș, Iași, Cluj, Ilfov etc.).
De asemenea, IGI a gestionat șederea temporară/ăermanentă a 58.123 RTT.
În 2013, conform opțiunii exprimate, 256 beneficiari ai unei forme de protecție (BP) și 3.468 RTT
cu ședere legală în România au participat la programele de integrare derulate de instituțiile
statului. Numărul de BP care au participat la programele de integrare a crescut în ultimii ani pe
baza SA proveniți din Siria (80/2009, 113/2010, 142/2011, 177/2012), IGI cheltuind anual până
la 250.000 euro pentru integrarea acestora.
IGI este instituția coordonatoare în domeniul integrării RTT în relația cu actorii relevanți, mai
ales în ceea ce privește:
- la nivel central: ministerul relevant / la nivel local: agențiile județene de ocupare a forței de
muncă, inspectoratele teritoriale de muncă, pentru accesarea pieței muncii
- la nivel central: ministerul relevant / la nivel local: casele județene de asigurări de sănătate,
unitățile medicale, pentru asistență medicală
- la nivel central: ministerul relevant / la nivel local: inspectoratele școlare județene, școli,
pentru educație
- la nivel central: ministerul relevant / la nivel local: primăriile, agențiile județene pentru plăți și
inspecție socială pentru beneficii sociale
- la nivel central: ministerul relevant, pentru cetățenie
Mulți RTT nou-sosiți nu au cunoștințe de bază privind situația și procedurile de obținere a
permisului de ședere. Aceasta conduce la încărcătură administrativă asupra autorităților și
sancțiuni, consum de timp în ceea ce privește RTT.
E nevoie de informații relevante și corecte privind imigrația legală și impactul acesteia asupra
societății.
Procesul de integrare întâmpină dificultăți, întrucât nu există standarde unitare și instrumente
de măsurare a acestor standarde.
Cooperarea între actori necesită îmbunătățiri, pentru a asigura măsuri de integrare mai eficiente
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și a dezvolta o dezbatere publică eficientă privind problematica integrării/imigrației. Sunt încă
observate cazuri de birocrație excesivă, proceduri inflexibile, informații limitate referitoare la
RTT și drepturilor lor. IGI are spații inadecvate pentru preluarea și procesarea cererilor de
ședere, fiind supraaglomerate și utilizând echipamente IT uzate moral.
Sursele existente nu asigură informații adecvate/suficiente populației locale cu privire la nevoile
de integrare a RTT sau promovarea valorilor culturale ale acestora/beneficiile imigrației legale.
RTT dețin informații limitate privind drepturile legale, serviciile, sau informațiile nu sunt
diseminate într-o limbă pe care aceștia o înțeleg.
Există puține facilități pentru recreerea și promovarea fondului cultural al RTT, ceea ce afectează
relațiile sociale cu populația românească sau în interiorul comunităților de RTT.
RTT au acces limitat la piața muncii, neavând documente/diplome care să le ateste deprinderile
sau calificările acestora.
Există un deficit de profesori de limba română specializați în lucrul cu RTT iar tehnicile de
predare nu sunt adaptate integral la nevoile specifice ale acestora.
Cetățenia română se obține cu dificultate deoarece pregătirea și informațiile privind
metodologiile/condițiile aplicabile sunt insuficiente.
RTT și BP întâmpină greutăți în accesarea asistenței medicale, mai ales cei care nu contribuie la
sistemul național de sănătate. BP sunt cei mai afectați de situație, din cauza vulnerabilităților
fizice și mentale.
Deși legislația nu restricționează accesul la locuințele sociale, RTT/BP îndeplinesc cu greu
criteriile impuse de municipalități.
Căsătoria de conveniență este o practică frecventă a RTT care altfel nu ar avea dreptul de ședere
în România. Astfel, este necesară îmbunătățirea cadrului legal în domeniu, mai ales cu sprijin din
partea altor State Membre.
Proiecte finanțate de UE
EIF a finanțat 21 de proiecte vizând integrarea socială a RTT (10.100 persoane), sprijinirea
comunităților de RTT, dezvoltare instituțională, studii de cercetare. Doar asistența în vederea
integrării a beneficiat de 2,5 milioane euro din EIF. În plus, peste 800 BP au primit asistență în
vederea integrării finanțată de ERF. Comunitățile de RTT au beneficiat de instrumente de
informare iar dialogul cu actorii locali/naționali a fost îmbunătățit.
Populația a 12 județe a fost vizată de 2 campanii de conștientizare. Peste 1.400 de reprezentanți
ai actorilor relevanți au făcut schimb de practici.
Returnare
În 2013, autoritățile au reținut 2.318 RTT aflați în situații ilegale, aproape ca în anul 2012 (2.303).
Au fost emise decizii de returnare pentru 2.245 RTT depistați în situații ilegale, cu 700 mai puțin
decât în 2012. De asemenea, 444 RTT au fost înregistrați cu statut de tolerare.
Programul de returnare voluntară asistată (AVR) a fost finanțat în principal din RF, în timp ce
Memorandumul de Înțelegere între Guvernul României și OIM a sprijinit asemenea măsuri în
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perioadele neacoperite de RF (până în 50.000 euro pe an).
În 2013, 216 RTT au fost returnați voluntar în țările de origine iar în primele 9 luni ale anului
2014 au existat 102 cazuri.
În 2013, 286 RTT au fost returnați sub escortă în țările terțe cu sprijin RF. În primele 9 luni ale
anului 2014 au fost îndepărtați 185 RTT. Se înregistrează o tendință descrescătoare având în
vedere că 694 de returnări au fost efectuate în perioada similară din 2012.
În 2013, au fost înregistrați 291 RTT în cele 2 centre închise gestionate de IGI (Otopeni și Arad),
mai puțin decât s-a înregistrat în 2012 (671). În primele 9 luni ale lui 2014, 179 RTT au fost luați
în custodie publică în aceste obiective. Pentru asistența străinilor luați în custodie publică, s-au
utilizat anual de la bugetul de stat aproximativ 500.000 euro.
Tendința generală a indicatorilor de returnare este descrescătoare, în principal din cauza crizei
economice și faptului că o proporție importantă a RTT provin din zone de conflict, astfel că nu
pot fi îndepărtați. De asemenea, s-a observat o descreștere în ceea ce privește depistarea RTT
din Nordul Africii după intrarea în vigoare a acordului de readmisie între UE și Serbia. Totuși, în
concordanță cu evaluările de risc curente, luând în considerare presiunea migratorie din SudEstul Europei (Turcia, Grecia și Bulgaria), pentru următorii ani se așteaptă o creștere a
fenomenului migrației ilegale.
În acest context, trebuie continuată consolidarea combaterii imigrației ilegale și returnării, cu
respectarea deplină a drepturilor fundamentale și demnității returnaților.
Programele AVR trebuie să continue, ca alternativă la returnările forțate, pentru a asigura
returnarea în demnitate, ori de câte ori poate fi aplicată. Sunt necesare stimulente pentru
returnații voluntari ca asistență îmbunătățită și în scopul asigurării sustenabilității reintegrării.
Mulți returnați necesită consiliere juridică, interpretare și reprezentare juridică în instanță. Sunt
necesare asistența medicală/psihologică și sprijinul material/financiar în toate etapele returnării
(custodia publică, înaintea plecării, în călătorie și după sosire). Minorii neînsoțiți și RTT cu statut
de tolerare sunt categorii cu cerințe specifice, care prezintă un interes deosebit pentru
autorități.
Situația străinilor luați în custodie publică a scos în evidență în ultimii ani o incidență mare a
bolilor acute și cronice privind acest grup țintă (1.420 străini în 2012-2014). Aceștia necesită și
acces la facilități de comunicare, informare și recreere.
Numărul semnificativ de străini luați în custodie publică înregistrat în anii anteriori a condus la
suprasolicitarea și uzura prematură a centrelor închise. Prin urmare, pentru asigurarea
condițiilor adecvate de viață pentru aceste persoane, este necesară renovarea/modernizarea
infrastructurii de cazare.
Pentru asigurarea minimelor garanții privind posibilitatea de a face uz de căile de atac în cazul
unei decizii de returnare, conform prevederilor legale, este necesar un mecanism de informare,
consiliere și asistență juridică, precum și monitorizarea independentă a returnării forțate.
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Pregătirea permanentă a personalului este esențială pentru coordonarea/implementarea
eficientă a combaterii imigrației ilegale și returnării. Trebuie ridicat nivelul de cunoaștere de
către personal a limbilor străine utilizate de către RTT.
Achizițiile de echipamente (IT&C, vehicule etc.) sunt necesare pentru susținerea capacității
operaționale a IGI.
Procesul de returnare este afectat de lipsa reprezentării consulare a anumitor țări terțe sau
refuzul anumitor ambasade de a coopera. Astfel, cooperarea cu țările terțe trebuie să continue,
pentru a facilita identificarea RTT cu ședere ilegală în România și obținerea documentelor de
călătorie.
Proiecte finanțate de UE
RF a susținut măsuri operative de returnare forțată și combatere a imigrației ilegale,
consolidarea capacităților operaționale (peste 3,2 milioane euro în 17 proiecte). Infrastructura
de luare în custodie publică a fost îmbunătățită prin 2 proiecte finanțate de EBF.
Aproape 1,25 milioane euro din RF au fost distribuite AVR, returnare forțată, asistența
returnaților.
RF a sprijinit returnarea voluntară a aproape 500 RTT, inclusiv reintegrarea a 90 de cazuri și
promovarea programelor AVR. Aproape 2.000 returnați au fost escortați în cadrul operațiunilor
de returnare forțată, incluzând un zbor charter în Afganistan. Returnarea forțată a fost
monitorizată prin intermediul a 108 misiuni finanțate din RF.
În centrele închise au fost asigurate asistență juridică și materială, precum și activități
recreaționale, pentru mai mult de 940 returnați. Standardele de cazare și securitate au fost
îmbunătățite. Pentru menținerea capacității operative, au fost achiziționate 7 vehicule
operative, 12 vor fi achiziționate în curând iar alte 10-15 vehicule urmează a se achiziționa.
Peste 500 de angajați ai MAI au beneficiat de pregătire în domeniul operațional/al limbilor
străine, îndrumare pe linia cooperării interinstituționale, cercetări privind 15 țări terțe cu
potențial migrator.
A fost creat un mecanism de cooperare între autoritățile române și misiunile diplomatice și
autoritățile de imigrări din țările terțe, pentru a identifica practici/soluții la provocările returnării
forțate.

3: OBIECTIVELE PROGRAMULUI
3.1.

OBIECTIVUL SPECIFIC 1: Azil
Consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor Sistemului European Comun de
Azil

În concordanță cu previziunile strategice ale politicii României și cerințele identificate, FAMI va
finanța acțiunile care vizează asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil și respectarea
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principiului nereturnării. În acest sens, SA vor beneficia de servicii de interpretare, consiliere și
asistență juridică. Vor fi depuse eforturi pentru consolidarea unei practici judiciare unitare la
nivel național în procesarea cererilor de azil precum și pentru pregătirea personalului actorilor
instituționali relevanți.
Pentru procesarea cererilor de azil în mod eficient și cu respectarea standardelor internaționale,
europene și naționale, trebuie consolidat mecanismul de asigurare a calității procedurii de azil,
mai ales prin adaptarea practicilor/procedurilor pentru cazurile vulnerabile. De asemenea, toți
actorii vor avea acces la ITO, iar personalul relevant va fi pregătit pe baza Curriculei Europene.
Pentru a asigura condiții de viață solicitanților de azil cu respectarea standardelor internaționale,
europene și naționale, capacitatea de recepție necesită stabilirea de noi centre
deschise/extinderea facilităților existente, îmbunătățirea și adaptarea infrastructurii și serviciilor,
în mod deosebit pentru SA vulnerabili. Asigurarea asistenței materiale, medicale și sociale pentru
SA prezintă de asemenea un interes major. Personalul centrelor de recepție va beneficia de
pregătire specifică. Nu în ultimul rând este prevăzută continuarea cooperării cu autoritățile
competente, în vederea asistării SA vulnerabili.
O altă previziune pentru perioada următoare este asigurarea compatibilității și interoperabilității
cu sistemele de azil ale altor State Membre și coordonarea cu BESA prin pregătirea personalului
IGI în cadrul programului comun de pregătire BESA și schimburi de experiență cu alte State
Membre. O gestionare unitară și coerentă a situațiilor de criză în cazurile de aflux masiv,
generate de crizele politice, sociale, economice sau militare necesită pregătirea personalului
autorităților locale în gestionarea situațiilor de criză. Este prevăzută upgradarea Sistemului
EURODAC conform ultimelor cerințe UE.
Ca obligații ale unui stat de relocare, România va participa în cadrul mecanismului de solidaritate
stabilit între Statele Membre și va continua implementarea programului de relocare. În sprijinul
acestor sarcini, personalul relevant va beneficia de pregătire privind derularea operațiunilor de
relocare.
Pentru continuarea susținerii operațiunilor prin intermediul CTU în conformitate cu Acordul
Tripartit între Guvernul României, UNHCR și OIM, este prevăzută renovarea unei clădiri existente
pentru CTU Timișoara așa cum se menționează la Acțiunea specifică nr. 1.
Resursele naționale în acest domeniu vor fi alocate pentru:
- înregistrarea, procesarea cererilor de azil, interpretare și consiliere în procedura RSD
- gestionare EURODAC, ITO
- implementarea procedurii Dublin
- gestionarea și întreținerea centrelor de recepție, inclusiv a CTU Timișoara
- asistență materială (hrană, articole sanitare)/financiară și cazare pentru SA
- asistență medicală primară/de urgență
3.1.1.

Obiectivul național 1: Recepție/Azil / Articolul 5 FAMI
Sisteme de recepție și azil
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Acțiuni relevante
Asistență și consiliere juridică pentru SA
Pregătirea experților implicați în procedura RSD
Consultări și pregătire pentru autoritățile relevante în domeniul înregistrării și procedurii RSD
Asistență socială, medicală/psihologică pentru SA
Asistență adaptată nevoilor SA vulnerabili
Reabilitarea/modernizarea/dotarea centrelor deschise, amenajarea spațiilor cu destinație
specială pentru SA și personal, servicii pentru SA, inclusiv măsuri conforme cu planul de
contingență pe baza instrumentelor BESA
Upgradarea sistemului EURODAC
Priorități de finanțare
Asistență juridică:
Consilierea și asistența juridică a SA pe timpul procedurilor de azil și Dublin și a BP ale căror
situații sunt reanalizate/care reprezintă cazuri de reunificare familială, interpretare,
reprezentare, traduceri, transport la instanțe/facilități medicale conform procedurilor legale
Asistență socială și medicală:
Cursuri de limba română, orientare civică
Activități educaționale, culturale și recreative
Asistență socială, materială adaptată la nevoile SA vulnerabili
Sprijin pentru facilitarea accesării pieței muncii
Facilitarea accesării sistemului național de învățământ de către copii
Asistență medicală/psihologică, măsuri asociate cum ar fi interpretare, traduceri de documente,
transport la facilitățile medicale, examinări pentru identificarea timpurie a SA vulnerabili
Îmbunătățirea calității procedurii de azil/Dublin:
Pregătirea interpreților, avocaților, judecătorilor, consilierilor implicați în RSD
Implementarea de soluții inovative pentru simplificarea RSD, cum ar fi interpretare și consiliere
de la distanță, facilități info kiosk
Pregătirea actorilor relevanți pe baza curriculei BESA
Redactarea de materiale didactice privind procedura RSD
Pregătirea utilizatorilor/administratorilor portalului ITO
Upgradarea sistemului EURODAC, inclusiv achiziția de hard/software
Îmbunătățirea condițiilor de recepție:
Consultări între actorii relevanți în scopul facilitării asistenței și serviciilor
Îmbunătățirea infrastructurii de recepție și CTU privind cazarea /asistența persoanelor aflate în
nevoie de protecție internațională, standardele de securitate, condițiile de muncă pentru
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personal, prin renovarea/modernizarea/dotarea facilităților (inclusiv cu autovehicule)
Amenajarea facilităților de recepție cu destinație specială, cum ar fi infirmerii, camere de
carantină, camere cu destinație educațională/recreativă pentru copii
Rezultate
Toți SA să fi beneficiat de consiliere și asistență juridică la cerere
Personalul tuturor actorilor instituționali relevanți să fi beneficiat anual de pregătire specifică
Un mecanism de identificare timpurie/asistență a SA vulnerabili aplicat
Cel puțin 50% din infrastructura de recepție îmbunătățită
Toți SA să fi beneficiat de asistență materială, medicală, socială și educațională la cerere
Sistemul EURODAC upgradat conform cerințelor UE, cu o nouă interfață de comunicare cu
Unitatea Centrală EURODAC și noi funcțiuni
Pregătire privind gestionarea crizelor asigurată autorităților locale din cel puțin 6 regiuni
3.1.2.

Obiectivul național 2: Evaluare / Articolul 6 FAMI
Evaluarea politicii de azil

Acțiuni relevante
Dezvoltarea și actualizarea portalului ITO; pregătirea utilizatorilor potențiali pe baza
instrumentelor existente/expertizei dezvoltate de BESA
Dezvoltarea la nivelul IGI a unui sistem de colectare, procesare și diseminare a datelor privind
azilul
Priorități de finanțare
Crearea/dezvoltarea instrumentelor de informare pentru gestionarea azilului:
Dezvoltarea, actualizarea și administrarea portalului ITO, misiuni în țările de origine pentru
colectarea de date și informare, achiziția de hard/software
Crearea de instrumente pentru colectarea, analiza și diseminarea datelor statistice privind azilul,
inclusiv schimburi cu State Membre și BESA, achiziția de hard-/software
Diseminarea informațiilor relevante către autoritățile competente
Rezultate
Portalul ITO menținut funcțional și disponibil tuturor actorilor
Un sistem de colectare, procesare și diseminare a datelor creat
3.1.3.

Obiectivul național 3: Relocare / Articolul 7 FAMI

Acțiuni relevante
Continuarea dezvoltării rețelei dedicate de instituții și organizații, adaptarea practicii naționale la
modelele implementate în state mai experimentate
Pregătirea personalului
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Reabilitarea/construirea și dotarea de facilități, servicii specifice
Măsuri operative: misiuni de selecție, informare și măsuri de acomodare culturală, asistență
asigurată de consilieri, interpreți, personal medical și alte categorii de personal specializat,
transportul RTT selectați din țările terțe în România
Priorități de finanțare
Construcție instituțională în domeniul relocării:
Dezvoltarea infrastructurii pentru cazarea/asistența RTT relocați, prin renovarea/modernizarea
infrastructurii de recepție și altor facilități
Crearea de facilități pentru asistența medicală, educație, activități sociale și recreaționale pentru
RTT relocați
Pregătirea personalului autorităților și organizațiilor, inclusiv schimburi de practici cu Statele
Membre
Implementarea operațiunilor de relocare și asistarea persoanelor relocate:
Misiuni de selecție în țările terțe în scopul identificării beneficiarilor programelor de relocare
Transportul RTT relocați la facilitățile de recepție din România
Asistență în etapele premergătoare plecării și ulterioară sosirii, cum ar fi orientare culturală,
sprijin material (cazare, hrană, alte bunuri de bază), servicii de interpretare, mediere
interculturală, examinări și tratament medical
Măsuri vizând obținerea documentelor de călătorie, în conformitate cu prevederile privind
trecerea frontierei
Diseminarea informațiilor către comunitățile locale unde urmează să sosească RTT relocați
Rezultate
Cotele de relocare anuale realizate conform prevederilor aplicabile
Întregul personal relevant al IGI să fi beneficiat bianual de pregătire în domeniul relocării
3.1.4.

Acțiunea specifică 1: Centre de Tranzit / Anexa II.1 FAMI

Titlu: CTU Timișoara
În baza Acordului între Guvernul României, UNHCR și OIMprivind evacuarea temporară în
România a persoanelor aflate în nevoie urgentă de protecție internațională și relocare, în 2008 a
fost stabilit un Centru de Tranzit în regim de Urgență în Timișoara (CTU), cu o capacitate de 200
de refugiați care ar urma să fie evacuați în situații de urgență din prima țară de azil.
CTU funcționează în Centrul de recepție Timișoara, sub coordonarea IGI. În 2012, această
facilitate a fost suprasolicitată din cauza numărului mare de imigranți identificați în situații ilegale
în zonă. De asemenea, diferențele privind condițiile diferite și asistența materială oferită
solicitanților de azil în CR Timișoara și străinilor asistați de UNHCR în CTU a condus la disensiuni.
Prin urmare, IGI a preluat un imobil in Timișoara, care poate fi amenajat pentru scopurile CTU, și
a întreprins măsuri pentru asigurarea personalului în această facilitate. Prin eliberarea spațiului
ocupat în prezent de CTU, numărul de locuri în CR Timișoara va crește de la 50 la cel puțin 200.
13

Acțiunea va sprijini:
- achiziționarea de servicii prin dezvoltarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, detaliilor
tehnice pentru autorizații privind imobilul, detaliile de execuție
- achiziționarea de servicii pentru supervizarea, inspectarea și recepția lucrărilor
- achiziția de lucrări de renovare/modernizare
- achiziția de echipamente, mobilier, sisteme, materiale
Va fi eligibil costul total al achizițiilor.
În baza Legii nr. 291/2008 de ratificare a Acordului și Ordinului nr. 688/2008 privind desemnarea
structurilor Ministerului de Interne și Reformei Administrative și stabilirea responsabilităților
acestora pentru implementarea Legii nr. 291/2008, va fi atribuită finanțarea către IGI, ca
beneficiar final.
CTU Timisoara, care asigură cazare temporară și alte servicii refugiaților, va fi dezvoltat pentru
scopul unic de a sprijini operațiunile de relocare în cooperare cu UNHCR și în deplină
concordanță cu legislația internațională.
3.1.5

Acțiunea specifică 2: Accesul la azil / Anexa II.2 FAMI

Nu se aplică

3.2.

OBIECTIVUL SPECIFIC 2: Integrare/Migrație legală
Sprijinirea migrației legale către Statele Membre conform nevoilor economice și
sociale ale acestora cum ar fi nevoile privind piața muncii, precum și protejarea
integrității sistemelor de imigrație ale Statelor Membre, și promovarea integrării
efective a RTT

În concordanță cu previziunile strategice ale politicii României și cerințele identificate, FAMI va
finanța acțiuni având ca scop îmbunătățirea informării RTT în țările de origine ale acestora privind
posibilitățile și condițiile imigrării legale. În acest sens, autoritățile române vor acorda o atenție
deosebită conștientizării în țările terțe cu privire la admiterea și șederea pe teritoriul României.
Misiunile diplomatice române și misiunile diplomatice din aceste țări vor fi implicate, de
asemenea, în procesul de informare.
Pentru a facilita integrarea RTT care au perspective de obținere a șederii pe termen lung în
România, informațiile privind drepturile și obligațiile acestora în România, precum și
oportunitățile de integrare în societatea gazdă, vor fi diseminate pe scară largă. De asemenea,
este de așteptat ca organizațiile reprezentative ale RTT să se implice în acțiuni comune cu
autoritățile locale, pentru promovarea cunoașterii și înțelegerii reciproce.
Integrarea socială a BP și a RTT cu ședere legală în România, programele de integrare pentru
aceste categorii vor fi sprijinite în mare măsură de FAMI, în ceea ce privește pregătirea
personalului instituțiilor publice și organizațiilor relevante, îmbunătățirea calității serviciilor prin
crearea de birouri de integrare în orașele cu un număr reprezentativ de RTT, precum și a rețelelor
de sprijin local. Un accent deosebit va fi pus pe adaptarea acestor servicii la nevoile speciale ale
14

anumitor categorii de RTT.
Includerea problematicii integrării în toate celelalte politici relevante va reprezenta o preocupare
strategică principală. În acest domeniu, capacitatea actorilor relevanți și cooperarea
interinstituțională vor fi consolidate, pentru a susține procesul de integrare socială a BP și RTT cu
ședere legală în România. Sunt avute în vedere rețele de sprijin local/structuri organizaționale în
domeniul integrării, în regiunile/orașele reprezentative. Nu în ultimul rând, strategiile de
integrare, inclusiv analiza nevoilor, indicatorii și evaluările în domeniu vor fi dezvoltate.
Pentru crearea unui mediu adecvat pentru integrarea RTT, vor fi finanțate studii și cercetări
anuale, vizând îmbunătățirea cunoștințelor privind integrarea BP și RTT cu ședere legală în
România. Pentru crearea unei imagini pozitive a fenomenului imigrației și a integrării BP și RTT cu
ședere legală în România, opinia publică va fi avută în vedere în cadrul activităților de informare.
Resursele naționale în acest domeniu vor fi alocate pentru:
- programe de integrare pentru BP – aproximativ 30.000 – 50.000 euro pe an, funcție de situația
operațională
- asistență materială/financiară pentru BP
- reglementarea șederii RTT în România
- combaterea abuzului/fraudei privind canalele de migrație legală
3.2.1.

Obiectivul național 1: Migrația legală / Articolele 8 și 10(a), (c), (d) FAMI

Acțiuni relevante
Informarea RTT în țările de origine privind prevederile legale aplicabile migrației în România
Îmbunătățirea cunoștințelor personalului consular al misiunilor diplomatice române din țările
terțe
Îmbunătățirea cunoștințelor actorilor relevanți din țările terțe
Priorități de finanțare
Dezvoltarea instrumentelor de informare în scopul sprijinirii migrației legale:
Cercetări în țările terțe privind condițiile în care RTT pot solicita admisia în România pentru
diferite scopuri
Upgradarea paginii web a IGI, publicarea de informații/îndrumări relevante în contextul imigrării
în România
Sprijinirea actorilor implicați în procesul migrației legale:
Pregătirea personalului diplomatic cu privire la procedurile aplicabile în domeniul imigrației
Schimb de informații și pregătirea autorităților locale din țările terțe responsabile pentru proprii
cetățeni care călătoresc în străinătate, în scopul îmbunătățirii procesului imigrației legale în
România
Rezultate
Număr redus de solicitări ale permiselor de ședere depuse cu întârziere
Pagina web a IGI upgradată și actualizată cu informații relevante
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Un mecanism de cooperare creat între autoritățile relevante din România și autoritățile din cel
puțin 2 țări terțe
3.2.2.

Obiectivul național 2: Integrare / Articolul 9 FAMI

Acțiuni relevante
Crearea de surse de documentare, instrumente, rețele și instrumente de cercetare
Crearea de indicatori specifici, standarde unitare și materiale didactice pentru uzul practicienilor
Măsuri de informare vizând sprijinirea integrării RTT și BP, consultări între comunitățile de RTT și
actorii relevanți
Modernizarea facilităților destinate să preia și să proceseze solicitările privind reglementarea
șederii
Măsuri de asistență directă și programe de integrare, inclusiv asistență specializată pentru
persoanele cu nevoi speciale
Priorități de finanțare
Sprijinirea actorilor implicați în integrarea socială a RTT și BP:
Cercetare și documentare în domeniul integrării sociale a RTT: dezvoltarea de instrumente de
cercetare și evaluare; sprijin pentru politicile/practicile în domeniu, implementarea și evaluarea
măsurilor de integrare; elaborarea materialelor didactice/suport
Consultări între comunitățile de RTT și actorii publici, facilitarea accesului la serviciile publice,
inclusiv de către mediatorii interculturali/liderii comunităților/lucrătorii sociali
Campanii de conștientizare a populației românești, comunităților de RTT și actorilor relevanți
Asigurarea asistenței și serviciilor de integrare socială pentru RTT și BP:
Măsuri pregătitoare pentru accesarea pieței muncii și sistemului național de învățământ,
obținerea cetățeniei române, pregătire lingvistică, orientare culturală, activități educative,
promovarea valorilor RTT
Asistență medicală și psihologică complementară asistenței asigurate de stat
Sprijin pentru integrarea persoanelor cu nevoi speciale, inclusiv a RTT relocați, prin asistență
educațională și socială, inclusiv pachete constând în bunuri și servicii de bază, accesarea
locuințelor
Diseminarea în rândul BP și RTT cu ședere legală în România a informațiilor relevante privind
oportunitățile de integrare și prevederile legale aplicabile
Rezultate
Un centru de documentare și cercetare funcțional în domeniul integrării sociale
Informații relevante în scopul promovării unui mediu favorabil integrării RTT diseminate cel puțin
bianual
Programe de integrare pentru BP și RTT cu ședere legală în România implementate permanent în
cel puțin 6 orașe reprezentative
Activități multi-culturale organizate periodic în cel puțin 2 orașe reprezentative
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3.2.3.

Obiectivul național 3: Capacitate / Articolele 10 (c), (d), (e) ,(f),(g) FAMI

Acțiuni relevante
Pregătirea actorilor relevanți în domeniul integrării sociale a BP și RTT cu ședere legală în
România
Adaptarea prevederilor legale și dezvoltarea de practici și standarde unitare prin cooperare între
actorii naționali și autorități din alte State Membre
Pregătirea personalului specializat și crearea infrastructurii IT necesare pentru combaterea
fraudei și abuzului la metodele de imigrație legale
Priorități de finanțare
Îmbunătățirea capacității actorilor locali implicați în integrarea socială a RTT și BP:
Pregătirea actorilor relevanți pentru a aborda nevoile specifice ale BP și RTT cu ședere legală în
România, în ceea ce privește legislația aplicabilă integrării și comunicarea interculturală
Crearea de rețele de sprijin local/structuri organizaționale în domeniul integrării, cu reprezentanți
ai autorităților locale responsabile
Îmbunătățirea capacității actorilor instituționali în ceea ce privește gestionarea canalelor de
migrație legală:
Dezvoltarea infrastructurii unităților teritoriale IGI prin armonizarea sistemelor IT dedicate, în
scopul reducerii erorilor/întârzierilor în preluarea și procesarea cererilor și amenajarea spațiilor
pentru lucrul cu RTT, vizând îmbunătățirea diseminării de informații și asigurării de servicii
Schimb de practici cu alte State Membre vizând crearea unui mecanism de cooperare în scopul
protejării integrității sistemelor de imigrări din Statele Membre
Consultări între actorii naționali și locali, precum și cu autorități din alte State Membre, în scopul
adaptării cadrului legal în domeniul imigrației la noile cerințe apărute din activitatea operativă și
din prevederile UE, precum și stabilirea de orientări strategice în domeniu, cu accent pe cerințele
pieței muncii și crearea de condiții favorabile pentru admisia/șederea RTT
Rezultate
Capacități adecvate create în cel puțin 6 orașe reprezentative pentru abordarea nevoilor de
integrare socială a BP și RTT cu ședere legală în România
Unitățile teritoriale IGI adaptate la nevoile de informare/în scopul oferirii de servicii de calitate
pentru RTT
Un mecanism de cooperare în scopul protejării integrității sistemelor de imigrări creat la nivelul
actorilor relevanți
3.2.4.

Acțiunea specifică 3: Inițiative comune / Anexa II.3 FAMI

Nu se aplică.
3.2.5.

Acțiunea specifică 4: Minori neînsoțiți / Anexa II.4 FAMI

Nu se aplică.
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3.2.6

Acțiunea specifică 8: Migrație legală / Anexa II.8 FAMI

Nu se aplică.

3.3

OBIECTIVUL SPECIFIC 3: Returnare
Asigurarea unor strategii de returnare corecte și eficace în Statele Membre, care să
contribuie la combaterea imigrației ilegale, cu accent pe sustenabilitatea returnării și
readmisia efectivă în țările de origine și tranzit.

După cum este prevăzut în obiectivele strategice relevante, FAMI va sprijini cooperarea între
autoritățile române competente precum IGI, Poliția Română, Jandarmeria română și Poliția de
Frontieră, pentru a crește eficacitatea combaterii imigrației ilegale prin dezvoltarea de practici și
pregătirea personalului autorităților cu privire la prevederile și procedurile aplicabile etc.
Un domeniu major de acțiune va fi reprezentat de implementarea măsurilor de returnare, în
concordanță cu standardele UE. În acest sens, sunt necesare intervenții pentru a consolida
capacitatea de returnare prin dezvoltarea resurselor umane și materiale. Programele de returnare
voluntară asistată se vor desfășura în întreaga perioadă de implementare a programului FAMI, ca
alternativă preferabilă returnării forțate, și se vor baza pe cooperarea susținută între autoritățile și
organizațiile specializate.
Măsurile de returnare vor fi implementate cu luarea în considerare a situației specifice a
persoanelor vulnerabile și vor fi facilitate de un mecanism de cooperare al autorităților române cu
misiunile diplomatice, consulatele și autoritățile centrale ale țărilor terțe.
Resursele naționale în acest domeniu vor fi alocate pentru:
- operațiuni de combatere a imigrației ilegale și a muncii ilegale/nedeclarate a RTT
- măsuri AVR finanțate prin Memorandumul de Înțelegere între Guvernul României și OIM, în
perioadele neacoperite de proiectele FAMI
- întreținerea centrelor de detenție
- condiții de cazare pentru străinii luați în custodie publică
- asistență materială (hrană, articole sanitare)
- asistență medicală primară și de urgență
3.3.1.

Obiectivul național 1: Măsuri asociate / Articolul 11, 12(g) FAMI

Acțiuni relevante
Asistență socială și medicală/psihologică asigurată RTT care fac obiectul unei decizii de returnare.
Asistență juridică și informare privind formalitățile administrative și judiciare asigurate RTT care fac
obiectul unei decizii de returnare; pregătirea experților implicați în acordarea de asistență juridică.
Reabilitarea/modernizarea/dotarea centrelor închise; asigurarea de servicii și facilități străinilor
luați în custodie publică; dotarea unităților IGI cu echipament operativ.
Priorități de finanțare:
18

Asistență juridică, socială și medicală:
Asistența juridică, cum ar fi consilierea, reprezentarea, interpretarea și traducerile, asistența
medicală, psihologică și materială, activități recreaționale pentru RTT luați în custodie publică în
centrele închise, activități educative pentru minorii care însoțesc străinii luați în custodie publică,
inclusiv asigurarea accesului la școală.
Consiliere socială, activități educative, culturale/recreaționale, asistență materială, asistență
juridică pentru minorii neînsoțiți care fac obiectul unei decizii de returnare; amenajarea de centre
de plasament/rezidențiale pentru cazarea acestor persoane
Consiliere socială, asistență educațională, materială constând în hrană și bunuri nealimentare,
consiliere și asistență juridică, asigurarea cheltuielilor cu locuințele pentru RTT cu statut de tolerare
Servicii în centrele închise precum telefonie, internet, televiziune, hrănire și materiale necesare
pentru cazarea străinilor care fac obiectul unei decizii de returnare.
Monitorizarea misiunilor de returnare forțată
Îmbunătățirea calității condițiilor de cazare și serviciilor în centrele închise:
Pregătirea interpreților, avocaților și consilierilor juridici care asigură asistența juridică a străinilor
care fac obiectul unei decizii de returnare
Îmbunătățirea infrastructurii de cazare prin renovări/modernizări/construcții și dotări cu
echipamente, sisteme și mobilier, pentru asigurarea condițiilor de viață și standardelor de
securitate adecvate
Consolidarea capacității operative în domeniul returnării:
Achiziția de echipamente IT&C, vehicule și mobilier pentru unitățile IGI în vederea asigurării
condițiilor optime returnării
Rezultate
Toți străinii luați în custodie publică să fi beneficiat de asistență și servicii specializate adaptate
nevoilor individuale
Condiții de cazare adecvate asigurate în cele 2 centre, în conformitate cu standardele UE
Categoriile speciale de RTT aflați în situații ilegale, precum minorii neînsoțiți, RTT cu statut de
tolerare și RTT reținuți la frontieră/cărora le este refuzată intrarea, să fi beneficiat de
asistență/servicii/facilități adaptate
Capacitatea operativă îmbunătățită, în scopul susținerii activităților de returnare
3.3.2.

Obiectivul național 2: Măsuri de returnare / Articolul 12 (a) la (e) FAMI

Acțiuni relevante
Programe de returnare voluntară asistată și reintegrare
Măsuri de combatere a imigrației ilegale și returnare forțată
Priorități de finanțare:
Implementarea programelor de returnare voluntară umanitar asistată și reintegrare:
Campanii de promovare a programelor AVR; sprijin pentru centrele de informare și consiliere în
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orașele relevante
Măsuri asociate: consiliere și asistență înainte și după returnare, inclusiv cazare până la plecare,
interpretare, traduceri, obținerea documentelor de călătorie și vizelor, pentru RTT cu ședere ilegală
în România/care sunt luați în custodie publică, sau ale căror cereri de azil au fost respinse sau care
au renunțat la cererea de azil în România
Returnarea efectivă, respectiv asigurarea transportului și asistență pe timpul călătoriei, asistență de
reintegrare în țările de origine, cum ar fi sprijin limitat pentru demararea activităților economice,
pregătire, plasarea pe piața forței de muncă și asistență pe timpul angajării/afacerii
Misiuni de monitorizare în țările de origine unde RTT returnați voluntar au beneficiat de sprijin de
reintegrare
Implementarea măsurilor de returnare forțată cu respectarea deplină a drepturilor omului și
demnității returnaților:
Îndepărtarea efectivă a returnaților prin escortare la frontiera națională sau până în țările de
origine/destinație, inclusiv prin intermediul zborurilor comune/charter
Asistarea returnaților în scopul asigurării nevoilor de subzistență și călătorie după sosirea în țările
de origine/destinație
Rezultate
Posibilitatea de a beneficia de programele AVR asigurată tuturor RTT din România pe întreaga
perioadă de implementare a FAMI
Toate măsurile de returnare forțată efectuate cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și
demnității returnaților, în condiții de siguranță
3.3.3.

Obiectivul național 3: Cooperare / Articolul 13 FAMI

Acțiuni relevante
Consultări și grupuri de lucru cu autoritățile relevante din țările terțe
Dezvoltarea sistemului de colectare, procesare și diseminare a datelor privind imigrația ilegală la
nivelul IGI
Pregătirea personalului relevant în scopul consolidării capacităților de combatere a imigrației ilegale
și returnării
Priorități de finanțare:
Îmbunătățirea schimbului de informații între actorii în domeniul combaterii migrației ilegale și
returnării:
Susținerea cooperării cu autoritățile țărilor terțe, cum ar fi misiunile diplomatice, autoritățile de
ordine publică, inclusiv prin consultări, interviuri cu străinii luați în custodie publică
Crearea de instrumente pentru colectarea, analiza și diseminarea datelor statistice privind fluxurile
ilegale, custodia publică, returnații etc., inclusiv prin achiziția de echipamente IT și software privind
analiza de date și crearea hărților privind rutele de migrație (mapping)
Îmbunătățirea practicilor în domeniul combaterii migrației ilegale și returnării prin cooperarea între
IGI și autoritățile judiciare competente
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Consolidarea capacităților de resurse umane ale actorilor instituționali relevanți:
Pregătirea personalului autorităților relevante în domeniile: returnare forțată, misiuni de escortare,
asistență specifică pe timpul returnării, organizarea și coordonarea zborurilor comune/charter,
combaterea imigrației ilegale, inclusiv schimburi de practici cu State Membre
Pregătirea lingvistică a personalului autorităților relevante, cu accent pe limbile rare
Elaborarea materialelor didactice și de informare în sprijinul activității de pregătire
Rezultate
Cooperarea cu autoritățile țărilor terțe menținută conform cerințelor operaționale
Toți actorii relevanți să fi beneficiat anual de pregătire specifică/lingvistică
Un sistem de colectare, procesare și diseminare date creat
Practici unitare dezvoltate la nivelul IGI și al autorităților judiciare competente
3.3.4.

Acțiunea specifică 5: Returnare comună / Anexa II.5 FAMI

EU-RLO, Ofițerii Europeni de Legătură pe linia Returnării
România va participa la Acțiunea Specifică EURLO după cum urmează:
- participarea în Grupul Director EURLO
- desemnarea/detașarea personalului care va activa în proiectul EURLO și elaborarea procedurilor
naționale pentru aceste detasari. Raportarea narativă a misiunilor va fi asigurată prin formulare
standardizate
- asigurarea corectitudinii documentelor suport administrative și financiare transmise
secretariatului EURLO
- cofinanțarea acțiunii prin contribuții financiare sau prin asigurarea capacității naționale în cadrul
EURLO, în cuantumul/la nivelul care va fi agreat între România și Statele Membre
coordonatoare/participante
Rețeaua EURINT
România va participa în activitățile Rețelei-EURINT după cum urmează:
- desemnarea unui Punct Național de Contact (PNC) care va participa la întâlnirile Comitetului
Director și va opera ca punct de comunicare cu serviciile naționale competente care trebuie să
participe la evenimentele organizate de rețea
- prezidarea sau participarea la Grupurile de Lucru din Țările Terțe, prin delegarea experților
adecvați în aceste grupuri de lucru și luarea deciziilor privind acțiunile și strategiile comune
- prezidarea sau participarea la acțiunile definite (misiuni în țară sau în afara țării/grupuri de
lucru/pregătire/construcție instituțională...)
- prezidarea sau participarea la grupurile de lucru pentru specialiștii de pe teren
- asigurarea unei contribuții active la schimbul de informații operative prin FOSS
- cofinanțarea proiectului Rețeaua-EURINT, în cuantumul care va fi agreat între România și Statele
Membre coordonatoare/participante
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3.3.5.

Acțiunea specifică 6: Reintegrare comună / Anexa II.6 FAMI

Rețeaua europeană de re-integrare (ERIN)
România va participa la activitățile proiectului ERIN după cum urmează:
- desemnarea unui PNC care va participa la întâlnirile Comitetului Director și va opera ca punct de
informare a serviciilor naționale competente care trebuie să participe la evenimentele organizate
de rețea
- participarea în acțiunile definite
- prezidarea sau participarea la atelierele de lucru ERIN
- prezidarea sau participarea la grupurile de lucru ERIN
- cofinanțarea proiectului ERIN, în cuantumul care va fi agreat între România și Statele Membre
coordonatoare/participante
3.3.6

Acțiunea specifică 7: Unitatea familială comună și reintegrarea minorilor neînsoțiți /
Anexa II.7 FAMI

Nu se aplică
3.4

OBIECTIVUL SPECIFIC 4: Solidaritate
Îmbunătățirea solidarității și responsabilității între Statele Membre, în mod special în
ceea ce privește cele mai afectate de fluxurile de migrație și azil, inclusiv prin cooperare
practică.

Pentru următoarea perioadă multianuală, România are ca prioritate strategică îndeplinirea
obligațiilor asumate în cadrul mecanismului de solidaritate stabilit cu alte State Membre, prin
operațiuni de transfer al persoanelor aflate în nevoie de protecție internațională. În acest scop,
FAMI va sprijini și pregătirea personalului relevant în ceea ce privește operațiunile de transfer către
România.
3.4.1.

Prioritatea națională 1: Relocare intra-UE / Articolul 7.2
Transferul solicitanților și/sau beneficiarilor protecției internaționale

Acțiuni relevante
Continuarea dezvoltării rețelei specializate de instituții și organizații, adaptarea practicilor naționale
la modelele implementate de state mai experimentate
Pregătirea personalului
Reabilitarea/construirea și dotarea facilităților, servicii specifice
Măsuri operative: misiuni de selecție, măsuri de informare și acomodare culturală, asistență
asigurată de consilieri, interpreți, personal medical și alte categorii de personal specializat,
transportul persoanelor selectate din alte State Membre în România
Priorități de finanțare
Îmbunătățirea capacității de participare în mecanismul de solidaritate al Statelor Membre UE:
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Dezvoltarea infrastructurii pentru cazarea/asistența RTT transferați, prin renovarea/modernizarea
infrastructurii de recepție și altor facilități
Crearea de facilități pentru asistența medicală, educație, activități sociale și recreaționale pentru
RTT transferați
Pregătirea personalului autorităților și organizațiilor, inclusiv schimburi de practici cu Statele
Membre
Implementarea operațiunilor de transfer și asistarea persoanelor aflate în nevoie de protecție
internațională:
Misiuni de selecție în alte State Membre în scopul identificării beneficiarilor măsurilor de transfer
Transportul RTT transferați la facilitățile de recepție din România
Asistență în etapele premergătoare plecării și ulterioară sosirii, cum ar fi orientare culturală, sprijin
material (cazare, hrană, alte bunuri de bază), servicii de interpretare, mediere interculturală,
examinări și tratament medical
Măsuri pentru obținerea documentelor de călătorie, în conformitate cu prevederile privind trecerea
frontierei
Diseminarea informațiilor către comunitățile locale unde urmează să fie transferați RTT selectați
Rezultate
Persoanele aflate în nevoie de protecție internațională transferate în România din alte State
Membre în conformitate cu mecanismul de solidaritate stabilit la nivelul UE
Întreg personalul relevant al IGI pregătit bianual în ceea ce privește transferul persoanelor aflate în
nevoie de protecție internațională din alte State Membre
3.5 Calendar orientativ

Obiectiv
specific

OS 1. Azil

OS 1. Azil

OS 1. Azil

OS 1. Azil

ON/AS

Acțiune
principală

ON 1.
Recepție /
azil
ON 1.
Recepție /
azil

1

ON 1.
Recepție /
azil
ON 2.

3

2

1

Numele acțiunii

Demararea
etapei de
planificare

Demararea
etapei de
implementare

Demararea
etapei de
finalizare

2015

2015

2023

2015

2023

2015

2023

2015

2023

Asistență juridică

Asistență socială
și medicală /
îmbunătățirea
2015
condițiilor de
recepție
Îmbunătățirea
calității procedurii 2015
de azil / Dublin
Crearea /
2015
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Evaluare

OS 1. Azil

OS 1. Azil

ON 3.
Relocare

1

ON 3.
Relocare

2

OS1. Azil

AS 1

1

OS 2.
Integrare /
Migrație
legală

ON 1.
Migrație
legală

1

OS 2.
Integrare /
Migrație
legală

ON 1.
Migrație
legală

2

OS 2.
Integrare /
Migrație
legală
OS 2.
Integrare /
Migrație
legală

ON 2.
Integrare

1

ON 2.
Integrare

2

OS 2.
Integrare /
Migrație
legală

ON 3.
Capacitate

OS 2.
Integrare /

ON 3.
Capacitate

1

2

Dezvoltarea
instrumentelor de
informare pentru
gestionarea
azilului
Construcție
instituțională în
domeniul
relocării
Implementarea
operațiunilor de
relocare și
asistarea
persoanelor
relocate
CTU Timisoara

2015

2015

2023

2015

2015

2023

2015

2015

2017

Dezvoltarea
instrumentelor de
informare în
scopul sprijinirii
migrației legale
Sprijinirea
actorilor implicați
în procesul
migrației legale

2015

2015

2023

2015

2015

2023

Sprijinirea
actorilor implicați
în integrarea
socială a RTT și BP
Asigurarea de
asistență și
servicii de
integrare socială
pentru RTT și BP
Îmbunătățirea
capacității
actorilor locali
implicați în
integrarea socială
a RTT și BP
Îmbunătățirea
capacității

2015

2015

2023

2015

2015

2023

2015

2015

2023

2015

2015

2023
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Migrație
legală

OS 3.
Returnare

actorilor
instituționali în
ceea ce privește
gestionarea
canalelor de
migrație legală
ON 1.
Măsuri
asociate
ON 1.
Măsuri
asociate

1

OS 3.
Returnare

ON 1.
Măsuri
asociate

3

OS 3.
Returnare

ON 2.
Măsuri de
returnare

1

OS 3.
Returnare

ON 2.
Măsuri de
returnare

2

OS 3.
Returnare

ON 3.
Cooperare

1

OS 3.
Returnare

ON 2.
Măsuri de
returnare

2

OS 3.
Returnare

2

Asistență juridică,
socială și
medicală
Îmbunătățirea
condițiilor de
cazare și
serviciilor în
centrele închise
Consolidarea
capacității
operaționale în
domeniul
returnării
Implementarea
programelor de
returnare
voluntară
umanitar asistată
și reintegrare
Implementarea
măsurilor de
returnare forțată
cu respectarea
deplină a
drepturilor
omului și
demnității
returnaților
Îmbunătățirea
schimbului de
informații între
actorii relevanți
în domeniul
returnării
Consolidarea
capacităților de
resurse umane

2015

2015

2022

2015

2015

2022

2015

2015

2022

2015

2015

2022

2015

2015

2022

2015

2015

2022

2015

2015
2022
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ale actorilor
instituționali
relevanți
OS 4.
Solidaritate

OS 4.
Solidaritate

ON 1.
Relocare
intra-UE

ON 1.
Relocare
intra-UE

1

2

Îmbunătățirea
capacității de
participare în
mecanismul de
solidaritate al
Statelor Membre
UE
Implementarea
operațiunilor de
transfer și
asistarea
persoanelor
aflate în nevoie
de protecție
internațională

2015

2015

2023

2015

2015

2023
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SECȚIUNEA 4: CAZURI SPECIALE
4.1 Relocare:
Justificarea numărului de persoane care urmează a fi relocate
IGI a inițiat o propunere de modificare a HG nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaților în România,
prin care se stabilește cota de relocare anuala pentru 2014-2015 la 20 de persoane.
Pentru stabilirea statelor unde vor avea loc operațiunile de relocare, numărul de refugiați și țările de
origine ale acestora, este stabilit un comitet compus din reprezentanți ai Ministerului Afacerilor
Interne și Ministerul Afacerilor Externe, ca organism consultativ. IGI participă în toate etapele și
procedurile privind relocarea: de la stabilirea țărilor de origine și a primelor țări de azil pentru
refugiați până la selecția, transferul și recepția acestora în România. Conform legislației române
privind relocarea, fiecare refugiat propus pentru relocare de către UNHCR trebuie să semneze o
cerere de relocare în România.
Procesul de selecție este programat să aibă loc pe parcursul anului 2015 iar transferul refugiaților
este programat pentru finalul anului 2015.
Planificarea cazurilor asumate
Grupuri vulnerabile și prioritățile de relocare comune
ale Uniunii

2014-2015

2016-2017

2018-2020

2016-2017

2018-2020

(Sume forfetare de 10 000€ per persoană relocată)
Refugiați din Irak, Siria, Liban, Iordania

40

Total priorități ale Uniunii

40

Total general

40

4.2 Transferul beneficiarilor de protecție internațională
2014-2015
Număr de persoane

30

SECȚIUNEA 5: INDICATORI COMUNI ȘI INDICATORI SPECIFICI DE PROGRAM
Obiectiv specific

1 - Azil

Indicator

Unitate de
măsură

Valoare
inițială

Valoare
asumată

Sursa de date

C1 – Număr de persoane din grupul țintă care au

Număr

0

4.300

Raportare

primit asistență prin proiecte în domeniul
sistemelor de recepție și azil finanțate din Fond

proiect

C2.1 – Capacitatea (respectiv numărul de locuri)
noii infrastructuri de cazare realizată în
conformitate cu cerințele minime pentru
condițiile de recepție, stabilite în acquis-ul UE și al
infrastructurii de recepție de cazare existente
îmbunătățită conform acelorași cerințe, ca
rezultat al proiectelor finanțate din Fond

Număr

0

500

Raportare
proiect

C2.2 – Procentajul din capacitatea de recepție de
cazare totală

%

0

50

Raportare
proiect

C3.1 – Numărul de persoane pregătite în
domeniul azilului cu sprijinul Fondului

Număr

0

200

Raportare
proiect

C3.2 – Același număr ca procentaj din numărul
total de angajați pregătiți în acest domeniu

%

0

40

Raportare
proiect

C4 – Numărul de livrabile și misiuni pe teren în
domeniul Informațiilor din Țările de Origine
realizate cu sprijinul Fondului

Număr

0

0

Raportare
proiect

C5 – Numărul de proiecte finanțate de Fond
pentru dezvoltarea, monitorizarea și evaluarea
politicilor de azil în Statele Membre

Număr

0

1

Raportare
proiect

C6 – Numărul de persoane relocate cu sprijinul
Fondului

Număr

0

40

Autoritatea
responsabilă
pentru relocare

1.1.3 - Numărul de vehicule achiziționate pentru
transportul SA la/între centrele de recepție

Număr

0

12

Raportare
proiect

1.1.1 – Numărul de refugiați recunoscuți sub
mandat UNHCR evacuați în România pentru
relocare ulterioară, care au beneficiat de asistență
în cadrul Acțiunii specifice în perioada 2018 - 2020

Număr

0

390

Raportare
proiect

Obiectiv specific

2 – Integrare/Migrație legală

C 1 – Număr de persoane din grupul țintă care au
participat în măsuri anterioare plecării cu sprijinul
Fondului

Număr

0

0

Raportare
proiect

C 2 – Numărul de persoane din grupul țintă care
au fost asistate cu sprijinul Fondului prin măsuri
de integrare în cadrul strategiilor naționale, locale
și regionale

Număr

0

7.500

Raportare
proiect

C 3- Numărul de politici/măsuri/instrumente
locale, regionale și naționale adoptate pentru

Număr

0

5

Raportare
proiect
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integrarea RTT și implicarea societății civile,
comunităților de migranți precum și a altor actori
relevanți, ca rezultat al măsurilor finanțate de
Fond
C 4 – Numărul proiectelor de cooperare cu alte
State Membre privind integrarea RTT finanțate de
Fond

Număr

0

1

Raportare
proiect

C 5 – Numărul de proiecte finanțate de Fond în
scopul dezvoltării, monitorizării și evaluării
politicilor de integrare în Statele Membre

Număr

0

0

Raportare
proiect

2.3.2 – Numărul de actori care au cooperat pentru
combaterea fraudei și abuzului la metodele de
imigrare legală

Număr

0

5

Raportare
proiect

Obiectiv specific

3 – Returnare

C 1 – Numărul de persoane pregătite în domeniul
returnării cu sprijinul Fondului

Număr

0

1.100

Raportare
proiect

C 2 - Numărul de returnați care au primit asistență
de reintegrare înainte sau după returnare cu
sprijinul Fondului

Număr

0

300

Raportare
proiect

Număr

0

1.600

Raportare
proiect

Număr

0

800

Raportare
proiect

C 5 – Numărul de operațiuni de returnare forțată
monitorizate cu finanțare din Fond

Număr

0

20

Raportare
proiect

C 6 – Numărul de proiecte finanțate de Fond în
scopul dezvoltării, monitorizării și evaluării
politicilor de returnare în Statele Membre

Număr

0

0

Raportare
proiect

3.1.3 – Numărul de vehicule achiziționate pentru a
efectua misiuni de returnare

Număr

0

20

Raportare
proiect

0
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Autoritatea
responsabilă cu
transferul
persoanelor
aflate în nevoie
de protecție

C 3 – Numărul de returnați a căror returnare a
fost finanțată de Fond – persoane returnate
voluntar
C 4 - Numărul de returnați a căror returnare a fost
finanțată de Fond – persoane returnate forțat

Obiectiv specific
C 1 – Numărul de solicitanți și de beneficiari ai
protecției internaționale transferați dintr-un Stat
Membru în altul cu sprijinul Fondului

4. Solidaritate
Număr

30

internațională
C 2 – Numărul de proiecte de cooperare cu alte
State Membre privind îmbunătățirea solidarității
și împărțirea responsabilității între Statele
Membre cu sprijinul Fondului

Număr

0

1

Raportare
proiect

31

SECȚIUNEA 6: CADRUL PENTRU PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE CĂTRE
STATUL MEMBRU
6.1 Partneriatul implicat în pregătirea programului
Pentru pregătirea programului, IGI a organizat mai multe consultări cu actorii relevanți, cum ar fi
autoritățile naționale și locale, organizațiile neguvernamentale și organizațiile internaționale.
Consultările au avut ca scop definirea nevoilor existente în domeniul migrației și azilului și ulterior
identificarea posibilelor abordări și stabilirea de obiective realiste în contextul FAMI. În urma acestor
consultări IGI a elaborat un document cu priorități detaliate și cerințe pentru viitoarea
implementare a FAMI. Documentul va îndruma personalul desemnat să gestioneze Fondul în ceea
ce privește implementarea Programului Național.

6.2 Comitetul de monitorizare
La nivelul Autorității Responsabile și Autorității Delegate va fi stabilit un Comitet de Monitorizare
(CM), sub coordonarea șefului Autorității Responsabile, ca Ofițer Responsabil de Program.
La sfârșitul fiecărui trimestru, CM va analiza stadiul de implementare a proiectelor aflate în derulare,
indicatorii realizați și riscurile care pot afecta implementarea. Reprezentanții Autorității de Audit pot
fi invitați la întâlnirile CM ca observatori.
Un Comitet Director format din 3 secretari de stat din cadrul MAI va fi stabilit în scopul luării
deciziilor privind implementarea Programului Național precum și a coordonării CM.
Fiecare beneficiar va transmite rapoarte trimestriale la Autoritatea Responsabilă sau Autoritatea
Delegată. Autoritatea Delegată va transmite trimestrial Autorității Responsabile rapoarte de progres
privind orice abateri ale proiectelor (indicatori, întârzieri, cheltuieli), proiectele care prezintă riscuri
în ceea ce privește atingerea rezultatelor, măsurile corective propuse/aplicate, stadiul de
implementare a fiecărui proiect (%).

6.3 Cadrul de monitorizare și evaluare comună
Evaluarea proiectelor finanțate de FAMI va fi efectuată externalizat prin achiziții publice.
Activitățile de monitorizare vor fi efectuate de către Autoritatea Delegată în ceea ce privește
proiectele de grant și de către Autoritatea Responsabilă în ceea ce privește atât proiectele de grant
cât și proiectele atribuite IGI în situații de monopol de drept, în cazurile în care legislația națională
prevede competența exclusivă a acestei autorități de a desfășura activități specifice în
implementarea politicii de azil și imigrație.
Misiunile la fața locului vor fi efectuate în locurile unde proiectele sunt implementate sau
administrate, conform procedurilor interne ale Autorității Responsabile/Autorității Delegate.

Acestea vor avea ca scop să verifice dacă activitățile sunt desfășurate conform planificării și dacă
rezultatele sunt atinse conform așteptărilor, respectarea regulilor de către beneficiari, existența
documentelor justificative adecvate pentru cheltuielile realizate, vizibilitatea finanțării UE și a
proiectului, respectarea altor prevederi naționale/UE aplicabile (referitoare la achizițiile publice,
personal etc.).
6.4 Parteneriatul implicat pe timpul implementării programului
Pe timpul implementării programului, vor fi organizate consultări cu actorii relevanți, precum
autoritățile naționale și locale, organizațiile neguvernamentale și organizațiile internaționale.
Consultările vor urmări definirea rolului partenerilor, nivelul de implicare, în domeniul migrației și
azilului, și ulterior identificarea de posibile abordări și stabilirea de responsabilități realiste în
contextul FAMI. În urma consultărilor, autoritățile desemnate vor elabora un document cu priorități
și cerințe detaliate pentru viitoarea implementare a FAMI, care va îndruma personalul desemnat să
gestioneze Programul Național.
6.5 Informare și publicitate
O pagină web sau un portal web va asigura informații privind Programul Național: știri relevante și
documente de îndrumare pentru beneficiarii potențiali privind prioritățile de finanțare, prevederile
UE relevante (Regulamente), lista proiectelor atribuite, rezultatele obținute și impactul Programului
Național.
Vor putea fi publicate și alte informații, funcție de cursul implementării Programului Național și
nevoile formulate de actori.
Informațiile vor fi prezentate într-un mod transparent/accesibil pentru toți actorii și publicul larg din
România și UE.
6.6 Coordonarea și complementaritatea cu alte instrumente
Proiectele care urmează a fi finanțate din FAMI vor avea priorități distincte față de alte fonduri
europene, precum Fondul Social European și Fondul European de Dezvoltare Regională.
Chiar dacă riscul suprapunerii este considerat nesemnificativ, Autoritatea Responsabilă și
Autoritatea Delegată vor comunica permanent cu autoritățile de management și alte autorități
naționale și locale cu competențe în domeniu.
În legătură cu implementarea FAMI și a altor instrumente financiare, autoritățile implicate vor
semna un protocol sau alt document oficial similar în scopul prevenirii dublei finanțări. Se va face o
distrincție clară în document între grupurile țintă și acțiunile FAMI și cele ale celorlalte Fonduri, așa
cum sunt stabilite prin prevederile UE relevante.
De asemenea, pentru asigurarea sinergiilor și complementarităților cu politicile UE și instrumentele

33

financiare în țările terțe, autoritățile desemnate se vor coordona cu delegațiile UE în țările unde
urmează să se implementeze proiecte.
6.7 Beneficiari
6.7.1. Lista principalelor cinci tipuri de beneficiari ai programului:
Autorități de stat
Autorități publice locale
Organizații neguvernamentale
Organizații publice internaționale
Organizații de învățământ/cercetare

6.7.2. Atribuire directă (dacă se aplică)
Autoritatea responsabilă va atribui direct IGI proiecte pe baza competențelor sale exclusive de a
desfășura activități în implementarea politicilor de azil și migrație, conform legii, în următoarele
domenii:
- pregătirea personalului propriu
- îmbunătățirea serviciilor pentru grupurile țintă în centrele deschise și închise
- îmbunătățirea infrastructurii deținute de IGI: lucrări, achiziții de echipamente și materiale
- relocarea și transferul efectiv al refugiaților din alt Stat Membru, returnarea forțată și combaterea
imigrației ilegale, combaterea fraudei/abuzului privind canalele de migrație legală, precum și
cooperarea cu alți actori în aceste domenii
Aceste situații sunt stipulate în legislație aplicabilă: Legea nr. 122/2006 privind azilul în România,
OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și HG nr. 1595/2008 privind relocarea
refugiaților în România, precum și în principiile de drept comun, în cazul investițiilor în
infrastructură. Mai mult, situațiile de monopol de drept vor fi justificate în cadrul fiecărui proiect
implementat de IGI.
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7.

SECȚIUNEA 7: PLANUL DE FINANȚARE A PROGRAMULUI

Tabelul 1: Planul financiar FAMI
Obiectiv specific / obiectiv național / acțiune
specifică
OS 1. ON 1: Recepție/azil

Total

4,730,000.00

OS 1. ON 2: Evaluare

227,500.00

OS 1. ON 3: Relocare

400,000.00

TOTAL ON OS 1 Azil

5,357,500.00

OS 1 AS 1: Centre de tranzit

1,935,000.00

TOTAL AS OS 1 Azil

1,935,000.00

Total 1 OS 1: AZIL

7,292,500.00

OS 2. ON 1: Migrație legală
OS 2. ON 2: Integrare
OS 2. ON 3: Capacitate
Total ON OS 2 Integrare/migrație legală

166,875.00
5,786,250.00
448,125.00
6,401,250.00

OS 2. AS 8: Migrație legală

0.00

Total AS OS 2: Integrare/ Migrație legală

0.00

Total OS 2: Integrare/Migrație legală

6,401,250.00

OS 3. ON 1: Măsuri asociate

2,868,377.00

OS 3. ON 2: Măsuri de returnare

4,462,500.00

OS 3. ON 3 Cooperare
Total NO OS 3 Returnare

596,250.00
7,927,127.00

OS 3. AS 5: Returnare comună

0.00

OS 3. AS 6: Reintegrare comună

0.00
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0.00

TOTAL AS OS 3 Returnare

7,927,127.00

Total OS 3: Returnare

140,000

OS 4. ON 1: Relocare intra-UE

140,000.00

Total OS 4: Solidaritate
Asistență tehnică

2,090,000.00

Total cazuri speciale

580,000.00

TOTAL FAMI

24,430,877.00

TABELUL 2. Asumare cazuri speciale
Cazuri speciale asumate

2014

Total relocare
Total relocare intra-UE
TOTAL CAZURI SPECIALE

2015

2016…2020

Total

200,000

200,000

-

400,000

90,000

90,000

-

180,000

290,000

290,000

-

580,000

TABELUL 3 Angajamente totale anuale UE (€)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

Azil și
solidaritate

1,139,072.30

1,139,069.00

1,226,690.00

1,139,069.00

1,401,931.00

1,226,690.00

1,489,552,00

8,762,073.30

Integrare și
returnare

2,036,947.70

2,036,944.00

2,193,632.00

2,036,944.00

2,507,008.00

2,193,632.00

2,663,696.00

15,668,803.70

3,176,020.00

3,176,013.00

3,420,322.00

3,176,013.00

3,908,939.00

3,420,322.00

4,153,248.00

24,430,877.00

13%

13%

14%

13%

16%

14%

17%

TOTAL
Procentaj

Justificarea pentru orice abatere de la procentajele minime conform Regulamentului Specific
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100%

