
  

 



  

 



  

 

Inspectoratul General pentru Imigrări este o instituție puternic 

implicată în gestionarea fenomenului migrației legale în beneficiul tuturor 

celor implicați, dar și în gestionarea migrației ilegale prin intensificarea 

eforturilor de a institui o politică europeană sigură și eficace. 

Ne desfășurăm activitatea în interesul cetățenilor și al întregii 

comunități, colaborăm cu instituțiile statului și contribuim permanent, la 

nivel regional și internațional, la dezvoltarea unui sistem comun de azil în 

estul și sud-estul Europei. Ca o dovadă, în plus, a atitudinii umanitare și 

a implicării, în țara noastră, funcționează, încă din anul 2008, Centrul de 

Tranzit în Regim de Urgență de la Timișoara, prima facilitate de acest gen 

din lume, un model de bune practici pentru amplasarea unor centre similare 

în lume. 

Împreună cu colegii mei, ne preocupăm de îmbunătățirea permanentă a procedurilor de azil și ne asigurăm de 

integrarea străinilor prin participarea activă a acestora la viața economică, socială și culturală din țara noastră.  

Informațiile prezentate în paginile ce urmează reprezintă materializarea eforturilor întregului personal al 

Inspectoratului General pentru Imigrări pentru asigurarea unei bune cunoașteri a domeniului de activitate și o comunicare 

eficientă cu societatea civilă, partenerii interni și externi. 

 

Inspector General 

Comisar-șef de poliție ing. Leonard-Florin MEDREGA 



  

 

Cine suntem? 

Activitatea Inspectoratului General pentru       

Imigrări constituie serviciu public şi se desfăşoară în 

interesul persoanei şi al comunităţii și în sprijinul 

instituţiilor statului. 

Dispunem de un personal cu experienţă, format 

din polițiști și personal contractual, precum și de o 

conducere care și-a asumat un rol activ în cadrul 

cooperării regionale și internaționale în domeniul de 

competență. 

Instituția noastră are un rol activ în cadrul 

cooperării regionale și internaționale în domeniul de 

competență, contribuind la dezvoltarea unor sisteme 

de azil funcționale în estul și sud-estul  Europei. 

Inspectoratul General pentru Imigrări funcționează 

ca structură de specialitate a administrației publice 

centrale, instituție publică cu personalitate juridică, în 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne.  

La nivel central, este constituit din direcţii, servicii 

şi alte structuri funcţionale, iar, la nivel teritorial, din 

centre regionale de cazare şi proceduri pentru solic-

itanţii de azil, centre de cazare pentru străinii luaţi în 

custodie publică şi servicii/birouri județene. 



  

 

Organigrama 



  

 

Retrospectivă 
În România, prima reglementare în mate-

rie din istoria statului modern român o 

constituie ”Legea asupra streinilor” din 

anul 1881, completată prin Regulamentul 

din 1900, care stipula ca document pentru 

străinii intraţi în România „Biletul de 

liberă trecere.” 

În 1908, s-a înfiinţat Direcţiunea 

Poliţiei şi Siguranţei Generale, 

în cadrul Secţiunii Siguranţei 

Generale desfăşurându-şi activi-

tatea Biroul Controlul Străinilor. 

1881 

În 1903, s-a organizat Poliţia de Frontieră, Gări şi Por-

turi, cu misiunea de a împiedica pătrunderea imigranţilor 

socialişti expulzaţi de organele poliţieneşti din ţările lor 

peste hotare şi de a contracara acţiunile serviciilor de 

spionaj străine îndreptate împotriva statului român, sta-

bilind regimul de intrare şi ieşire din ţară a străinilor, în 

scopul reţinerii elementelor ce ridicau probleme pentru 

siguranţa statului. 

În 1929, lucrătorii Serviciului Con-

trolul Străinilor executau dispoziţiile 

legale cu privire la reglementarea 

regimului diferitelor categorii de 

străini, emiteau, avize pentru in-

trarea şi şederea în ţară a străinilor 

sau prelungirea șederii, instrumentau 

lucrările pentru expulzarea sau ex-

trădarea străinilor, semnalau venirea 

în ţară a străinilor şi eliberau certifi-

catele „Nansen” refugiaţilor străini, 

conform convenţiilor internaţionale. 

În 1969 atribuţiile în domeniul regimului 

străinilor în România   erau exercitate de 

către Direcţia pentru Paşapoarte, Evidenţa 

Străinilor şi Controlul Trecerii Frontierei. 



  

 

1990 – Direcţia pentru Con-

trolul Trecerii Frontierei şi 

Evidenţa Străinilor 
1991 – Direcţia Generală pentru 

Paşapoarte, Controlul Trecerii 

Frontierei şi Evidenţa Străinilor 

1992 – Direcţia Generală de 

Paşapoarte şi a Poliţiei de Frontieră  

1995 – Direcţia Generală de 

Paşapoarte, Străini şi a Poliţiei 

de Frontieră 

1999 – Direcţia Generală de Paşapoarte, 

Străini şi Probleme de Migrări 

1996 – Direcţia Generală a 

Poliţiei de Frontieră, Străini, 

Probleme de Migrări şi Paşapoarte 

2000–Oficiul Național 

pentru  Refugiați  

2000 – Direcţia Generală 

de Evidenţă Informatizată 

a Persoanei 

2007 – Oficiul Român 

pentru Imigrări 

2012 – Inspectoratul 

General pentru Imigrări 

  2021 

2004 – Autoritatea pentru Străini 

După 1989, această structură şi-a schimbat de mai multe ori denumirea, în funcţie de evoluţia şi reorganizările 

ministerului de resort în contextul schimbărilor democratice care au marcat perioada respectivă. 



  

 

Istoric 
 

 

 

În România, prima reglementare în 

materie de migrație, din istoria statului 

modern, o constituie Legea asupra 

streinilor, completată prin Regulamentul 

din 1990 care stipula ca document pentru 

străinii intrați în România ”Biletul de 

liberă trecere”. 

Data de 7 Aprilie a fost desemnată ca ziua 

Inspectoratului General pentru Imigrări. 

Alegerea acesteia este legată de atestarea 

documentară a primului act normativ care 

reglementează regimul juridic al străinilor 

în România ”Legea asupra streinilor”, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 6 din 

07.04.1881. 



  

 

S N I 

Prin Strategia Națională privind Imigrația se 

reglementează un fenomen amplu, în creștere, cu 

implicații de ordin multiplu. Acest document de 

lucru, programatic, stabilește principii și linii 

directoare pentru reglementarea politicilor naționale 

privind admisia, şederea, imigraţia forţei de muncă, 

combaterea imigraţiei ilegale, părăsirea teritoriului 

de către străini, acordarea unor forme de protecţie 

persoanelor aflate în nevoie și, ulterior, integrarea 

acestora în societatea românească. 

Strategia își propune să genereze predictibilitate 

pentru mediul de afaceri, organizații umanitare, 

partenerii internaționali și alte părți interesate în 

domeniu și prezintă, în același timp, un anumit nivel 

de flexibilitate, adaptându-se eventualelor schimbări 

din politica UE. 

Astfel, în conformitate cu angajamentele 

asumate, dar și cu legislația și politicile naționale, 

România promovează un răspuns european comun, 

dar și o abordare extrem de cuprinzătoare pentru 

gestionarea fenomenului imigrației.  

Pe scena internațională, țara noastră joacă un 

rol din ce în ce mai pregnant, arătând că este 

capabilă să ofere sprijinul necesar în susținerea 

eforturilor împotriva migrației ilegale, prin 

participarea la misiuni și schimburi de experiențe 

comune cu instituții și state europene.  

 La nivel național, instituțiile cu atribuții pe 

linia migrației, azilului și integrării depun eforturi 

pentru a crea un model de sistem de imigrare care 

să aducă beneficii culturale, sociale și economice . 

MIGRAȚIA & AZILUL 



  

 

Poți veni în România 

ȘTIINȚIFICE 

UMANITARE 

VIZITĂ 

AFACERI 

MISIUNE 

ACTIVITĂȚI  

SPORTIVE 

TRANSPORT 

TURISM 

ACTIVITĂȚI 

CULTURALE 

MEDICALE 

ALTE 

SCOPURI 



  

 

Poți să îți stabilești reședința 

STUDII 
VIZĂ 

DIPLOMATICĂ  

ȘI DE 

SERVICIU 

ACTIVITĂȚI  

PROFESIONALE 

REÎNTREGIREA  

FAMILIEI 

ALTE 

SCOPURI 

ANGAJARE 

DETAȘARE 

ACTIVITĂȚI 

COMERCIALE 

ACTIVITĂȚI 

CERCETARE 

ACTIVITĂȚI  

ECONOMICE 

ACTIVITĂȚI  

RELIGIOASE 



  

 

Migrația 

Migraţia oamenilor este un fenomen 

permanent, complex, prezent pe întreg 

spectrul istoric al dezvoltării societății 

umane. Acesta poate fi privit ca o şansă, 

întrucât  reprezintă o serie de schimburi 

culturale şi economice şi permite oa-

menilor să îşi atingă obiectivele. 

Toate statele lumii sunt implicate în 

fenomenul migraţiei internaţionale. 

Fiecare  dintre ele poate fi ţară de origi-

ne, de tranzit sau de destinaţie, după 

caz. 

Multitudinea factorilor care 

influențează și alimentează această 

situație sunt de natură diferită, iar 

efectele produse se întâlnesc 

pretutindeni. 

 

România promovează: 

 un răspuns european comun, 

 o abordare cuprinzătoare pentru gestionarea 

fenomenului imigrației, 

 un sistem de imigrare cu beneficii culturale, 

sociale și economice pentru țara noastră, dar și 

care să întărească măsurile de prevenire și 

combatere a imigrației ilegale. 



  

 

 

În ultimii ani, fluxul migraționist s-a intensificat, atât 

din prisma dezvoltării puternice înregistrată de economia 

României, cât și din cauza volatilității geopolitice din 

bazinul Mării Mediterane și nu numai.  

România este atractivă din punct de vedere al 

deplasărilor pentru perioade scurte de timp, pentru 

străinii din țările aflate în zona Orientului Mijlociu și în 

estul Asiei. 

În acest sens, Direcţia Migraţie din cadrul Inspec-

toratului General pentru Imigrări coordonează activităţile 

cu privire la admisie, reglementarea dreptului de şedere, 

îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României, emite 

autorizaţii de muncă cetăţenilor străini, înregistrează şi 

acordă rezidenţă  cetăţenilor statelor membre U.E./S.E.E. 

şi Confederaţiei Elveţiene. 

Venirea/Șederea 

  

Poliţiştii IGI verifică îndeplinirea de către 

cetăţenii străini și europeni a condiţiilor 

necesare petrnu acordarea şi prelungirea 

șederii în România. 



  

 

Măsurile se dispun și se aplică cu respec-

tarea deplină a tuturor drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, 

asigurându-se totodată garanţiile proce-

durale corespunzătoare pentru aceștia. 

 

În cazul constatării unor situaţii care exced 

prevederilor legale, după analizarea fiecărui 

caz în parte, poliţiştii IGI aplică măsuri pre-

cum:  

 sancţionarea contravenţională; 

 returnarea voluntară sau sub escortă; 

 tolerarea rămânerii pe teritoriul României; 

 anularea sau revocarea vizei/dreptului de 

ședere. 

 

 

Cetăţenii străini și europeni care vizitează 

sau au reședința în România sunt obligaţi 

să respecte cadrul legal privind intrarea şi 

şederea pe teritoriul național. 

Rolul nostru este acela de a consilia și infor-

ma cu privire la drepturile și obligațiile ce 

le revin, precum și de a verifica respectarea 

legalității. 

Prevenirea șederii ilegale 

și muncii nedeclarate 



  

 

 

Pentru gestionarea corespunzătoare a 

acestor atribuţii operative, Inspectoratul 

General pentru Imigrări dispune de personal 

specializat la nivel central şi teritorial şi     

dotare tehnică specifică activităţilor operative 

zilnice. 

Obiectivul este acela de a asigura respec-

tarea cadrului legal privind regimul juridic al 

străinilor în România şi, implicit, de a con-

tribui la asigurarea unui climat de ordine şi 

siguranţă publică în societatea românească. 

 

Cooperare interinstituțională cu structuri 

MAI și nu numai: 

 Poliţia Română 

 Poliţia de Frontieră Română 

 Jandarmeria Română 

 Inspecția Muncii 

Combaterea șederii ilegale 

și muncii nedeclarate 



  

 

Returnări 

Returnarea este metoda admin-

istrativă prin care se asigură contro-

lul şederii ilegale a cetăţenilor 

străini şi constă în emiterea unei 

decizii de returnare care permite 

părăsirea voluntară a teritoriului 

României de către străinii care sunt 

depistaţi cu   şedere ilegală, cărora 

li s-a revocat sau anulat dreptul de   

şedere sau care sunt foşti solicitanţi 

ai unei forme de protecţie inter-

naţională pentru care s-a finalizat 

procedura de azil. 

Îndepărtarea sub escortă presupune însoţirea, de către personalul 

specializat al Inspectoratului General pentru Imigrări, până la fron-

tieră, ori până în ţara de origine, de tranzit sau de destinaţie a 

străinilor care nu au părăsit voluntar teritoriul României la expirarea 

termenului acordat prin decizia de returnare, care au trecut ilegal 

frontiera de stat, au fost declaraţi indezirabili sau împotriva cărora 

instanţa a dispus pedeapsa complementară a interzicerii dreptului 

străinului de a se afla pe teritoriul României. 

Escorte 



  

 

Custodie publică 

 

Luarea în custodie publică este o măsură de restrângere 

temporară a libertăţii de mişcare pe teritoriul României, 

dispusă de magistrat împotriva străinului care nu a putut fi 

îndepărtat sub escortă în termenul prevăzut de lege, pre-

cum şi împotriva străinului care a fost declarat indezirabil 

sau cu privire la care instanţa a dispus expulzarea. 

Centrele de custodie publică sunt spaţii închise, special 

amenajate astfel încât să asigure, celor cazaţi, condiţii 

adecvate de trai, asistenţă juridică, medicală, psihologică şi 

socială, spaţii pentru activităţi cultural-educative, dar şi 

recreative, cu respectarea opiniei şi specificului în materie 

religioasă, filozofică şi culturală. 

Inspectoratul General pentru Imigrări are în admin-

istrare două astfel de centre, la Otopeni şi Arad. 



  

 

Azilul 

 urmăreşte asigurarea accesului neîngrădit la proce-

dura de azil al străinilor aflaţi în nevoie de protecție 

internațională,  

 soluţionează cererile de azil în fază administrativă, 

cercetează şi furnizează informaţii din ţările de 

origine, 

 asigură gratuit şi, la cerere, cazarea solicitanţilor de 

azil, asistenţă materială, financiară şi medicală,  

 acordă asistenţă în vederea integrării celor care au 

dobândit o formă de protecţie internaţională,  

 oferă sprijin şi îndrumare în vederea integrării 

străinilor care au un drept de şedere  în România,  

 pregăteşte şi implementează operaţiunile de relocare 

a refugiaţilor în ţara  noastră. 

Direcţia Azil şi Integrare   

Este structura, din cadrul IGI, responsabilă 

de gestionarea accesului solicitanților la pro-

cedura de azil și de integrarea, în societatea 

românească, a celor care au obținut o formă 

de protecție internațională. 

Totodată, asigură respectarea standardelor 

referitoare la azil, prevăzute de legislația 

națională, comunitară și internațională. 

Beneficiarii unei forme de protecţie în 

România au aceleaşi drepturi economice 

şi sociale ca şi cetăţenii români.  



  

 

Integrarea 
Integrarea socială reprezintă procesul de partici-

pare activă a străinilor, cu drept de şedere pe  

teritoriul României, la viaţa economică, socială şi 

culturală a societăţii româneşti, respectându-le, 

totodată, identitatea culturală. 

 Politica privind integrarea are ca obiectiv 

oferirea posibilităţilor străinilor de a achiziţio-

na un bagaj minim de cunoştinţe şi deprinderi, 

cu scopul familiarizării cu tradițiile, obicei-

urile și valorile culturale românești asigurându

-le, totodată, accesul la servicii şi politici so-

ciale în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii 

români. 

Serviciile cuprinse în pachetul “Programul 

de  Integrare” sunt susţinute de personal   

calificat, alcătuit din asistenţi sociali, cadre 

didactice, o serie de psihologi, sociologi, şi se 

realizează prin sesiuni de acomodare cultur-

ală, consiliere psihologică şi socială, cursuri 

de învăţare a limbii române, ş.a. 

Participarea la activităţile de integrare se face 

la cerere şi este gratuită. 



  

 

Centre de cazare 

Centrele de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil 

sunt structuri specializate, destinate să asigure aplicarea într-

o concepţie unitară a legislaţiei în materie de azil şi 

integrare. 

 

La nivel național, gestionăm un 

număr de şase centre de cazare şi 

proceduri pentru solicitanţii de azil, 

aflate în Bucureşti și Giurgiu, Galaţi, 

Timişoara, Rădăuţi şi Șomcuta Mare. 

De asemenea, se află în curs de 

operaționalizare un nou centru aflat în 

localitatea Crevedia. 

 

În cadrul acestora îşi desfăşoară activitatea personal anume 

desemnat cu atribuţii în procesarea cererilor de azil, lucrători 

specializaţi pe linie de asistenţă socială, logistică şi medicală. 

Organizate în conformitate cu prevederile standardelor 

europene privind primirea şi cazarea solicitanţilor de azil, 

centrele oferă celor cazaţi condiţii optime de trai, asistenţă 

medicală primară, precum şi spaţii destinate activităţilor 

educative şi recreative. 

Fiecare dintre acestea deservesc un număr de judeţe 

limitrofe în activităţile de integrare  socială a cetăţenilor străini, 

care au dobândit un drept de şedere în România, şi a cetăţenilor 

statelor europene, care doresc participarea la sesiuni de 

acomodare culturală, consiliere şi învăţare a limbii române. 



  

 



  

 

Repatriere voluntară 

Este o alternativă la îndepărtarea forţată 

de pe teritoriul României, pentru: 

 străinii aflaţi fără forme legale, 

 solicitanții de azil ale căror cereri au fost 

respinse, sau nu au primit încă o decizie 

definitivă, dar aleg să se întoarcă acasă şi 

nu deţin mijloace financiare proprii. 

Este şansa migranților de a se întoarce în ţara de origi-

ne în condiţii de siguranţă şi demnitate şi se bazează pe 

decizia sa liberă luată în urma unui proces de informare. 

 

Mai multe informații despre cine poate beneficia de acest 

program puteți afla accesând următorul link:  http://

igi.mai.gov.ro/ro/content/returnare-voluntar%C4%83-

umanitar-asistat%C4%83. 

În cadrul Programului de Repatriere 

Voluntară, sute de imigranţi se întorc în 

ţările de origine, acolo unde vor primi, după 

caz, şi sprijin pentru reintegrare. 

Programul de Repatriere Voluntară se desfăşoară în 

baza Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul 

României şi Organizaţia Internaţională pentru       

Migraţie. 

http://igi.mai.gov.ro/ro/content/returnare-voluntar%C4%83-umanitar-asistat%C4%83
http://igi.mai.gov.ro/ro/content/returnare-voluntar%C4%83-umanitar-asistat%C4%83
http://igi.mai.gov.ro/ro/content/returnare-voluntar%C4%83-umanitar-asistat%C4%83
http://igi.mai.gov.ro/ro/content/returnare-voluntar%C4%83-umanitar-asistat%C4%83


  

 

Centru de Tranzit în Regim de 

Urgență Timișoara  

 

 Unic în Europa; 

 Reprezintă concretizarea Acordului dintre 

Guvernul României, Înaltul Comisariat al 

Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi ( UNHCR) 

şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 

(OIM), privind evacuarea temporară în 

România a unor persoane aflate în nevoie    

urgentă de protecţie internaţională şi relocarea 

ulterioară a acestora.  

 

 

 

 Este operațional din anul 2008; 

 Are o capacitate de 200 de locuri ; 

 Dispune de cabinet medical, săli de curs, de  

consiliere şi rugăciune, facilități de petrecere a    

timpului liber și desfăşurarea unor activităţi 

sportive; 

 Un model de bune practici pentru deschiderea 

unor alte astfel de facilități la nivel internațional. 

 



  

 

Resurse umane 

 oferim cele mai bune servicii publice din domeniul 

de competenţă,  

 promovăm politici şi strategii de dezvoltare 

instituţionale, 

 consolidăm relaţiile de colaborare cu partenerii 

interni şi internaţionali pe termen lung, 

 îmbunătăţim calitatea prestaţiei profesionale a 

personalului, 

 creștem nivelul de formare profesională, pentru a 

corespunde nevoilor şi cerinţelor actuale în 

gestionarea fenomenului migraţionist în 

concordanţă cu practicile europene, 

 dezvoltăm cunoștințele și abilitățile necesare în 

desfăşurarea activităţilor specifice prin cursuri de 

specializare şi perfecţionare, stagii de pregătire 

profesională, seminarii şi workshopuri. 

 Misiune și Obiective 

Dispunem de o echipă cu experienţă, formată 

din poliţişti şi personal contractual, dar şi de o 

conducere cu un rol activ în cadrul cooperării 

regionale şi internaţionale în domeniul migraţiei 

şi azilului, contribuind la dezvoltarea unor 

sisteme de azil funcţionale în estul şi sud-estul 

Europei. 

 Ne propunem să: 



  

 

Fonduri externe 

 

Eforturile statelor membre UE în dome-

niul migraţiei şi azilului sunt sprijinite prin 

programe şi fonduri constituite special 

pentru o gestionare cât mai eficientă a      

fenomenului migraționist.  

România, în calitate de stat membru, 

beneficiază de acestea prin intermediul auto-

rităţilor competente desemnate.  

 

Inspectoratul General pentru Imigrări are 

calitatea de Autoritate Delegată de contractare şi 

plată asigurând accesarea categoriilor de fonduri 

necesare promovării unui management eficient al 

fluxurilor migratorii, respectiv implementarea, 

consolidarea și dezvoltarea unei abordări unitare 

și complexe în ceea ce privește azilul și migrația.  

Accesând fondurile europene nerambursabile, 

ne propunem: 

 eficientizarea serviciilor publice oferite în ve-

derea creşterii gradului de securitate socială, 

la nivel naţional, regional sau local; 

 dezvoltarea și consolidarea capacităţii 

operaţionale şi administrative. 



  

 

Prioritatea în domeniul relațiilor internaționale și afacerilor europene o constituie cooperarea cu cele 

două agenții europene relevante pentru domeniul imigrației și azilului: 

Biroul European de Sprijin pentru Azil (BESA) (https://www.easo.europa.eu) – agenția 

Uniunii Europene pentru intensificarea cooperării pe probleme de azil și sprijinirea statelor 

membre în îndeplinirea obligațiilor ce le revin, la nivel european și internațional. Inspec-

toratul General pentru Imigrări este Punct Național de Contact în relația cu BESA și par-

ticipă, cu experți, la activitățile în domeniul azilului. În calitate de centru de expertiză, oferă sprijin practic, 

tehnic și operațional statelor membre ale căror sisteme de azil se confruntă cu presiuni deosebite. 

Cooperare internațională 

Agenția Europeană a Poliției de Frontieră și a Gărzii de Coastă 

(FRONTEX) (http://frontex.europa.eu) – agenția Uniunii Europene 

care ajută statele membre ale UE și țările asociate la spațiul Schengen să 

gestioneze frontierele externe, contribuind la armonizarea controalelor la frontieră pe teritoriul Uniunii. 

Agenția promovează, coordonează și contribuie la dezvoltarea managementului frontierelor uniunii în con-

cordanță cu Carta UE a Drepturilor Fundamentale, dar și cu conceptul de management integrat al fron-

tierei. Aceasta facilitează cooperarea între autoritățile de frontieră din fiecare țară a UE, oferind asistență 

tehnică și expertiză. Specialiștii din cardul Inspectoratului General pentru Imigrări participă la misiuni   

operative sub egida  FRONTEX. 

https://www.easo.europa.eu/
http://frontex.europa.eu/


  

 

Consiliul Uniunii Europene 

Participăm activ la grupurile de lucru 

organizate la nivelul Consiliului Uniunii 

Europene pentru promovarea poziţiei 

României cu ocazia negocierilor privind 

diversele propuneri de acte legislative în 

domeniul migrației și azilului. Prevederile 

directivelor, regulamentelor sau deciziilor 

adoptate la nivel european sunt, ulterior, 

implementate în legislația națională. 

Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru 

Refugiați (UNHCR) 

și 

Organizația Internațională pentru Migrație 

(OIM) 

Inspectoratul General pentru Imigrări 

cooperează cu organizațiile internaționale cu 

atribuții în domeniu, pentru implementarea 

politicilor pe linie de migrație și azil, cu respec-

tarea drepturilor și libertăților fundamentale ale 

persoanelor, dar și cu alte organizații active în 

acest domeniu. 



  

 

 

 

 servicii publice la standarde înalte de calitate prin 

eficientizarea activităților și continuarea procesului de 

digitalizare a procedurilor de lucru; 

 gestionarea corespunzătoare a mecanismelor de 

admisie a străinilor din state terțe, în România; 

 întărirea controlului legalității șederii cetățenilor 

străini în țara noastră și gestionarea cadrului de 

aplicare a legislației în cazul cetățenilor europeni; 

 activități operative, eficiente, de combatere a șederii 

ilegale și a muncii nedeclarate  a cetățenilor străini. 

Migrație 

Priorități instituționale 

 

 

 creșterea eficacității activităților 

operative în domeniul azilului; 

 participarea, activă, a României la 

eforturile comunității internaționale 

la procesul de relocare extra și intra 

UE a persoanelor aflate în nevoie de 

protecție internațională; 

 asigurarea integrării străinilor și 

creșterea capacității actorilor 

relevanți în susținerea procesului de 

integrare. 

Azil și Integrare 



  

 



  

 

e-mail: igi@mai.gov.ro 

website : www. igi.mai.gov.ro 

tel: 021/410.75.13, fax: 021/410.75.01  

adresa: Bucureşti, strada Lt. col. Marinescu        

Constantin, nr.15A, Sector 5 


