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 Inspectoratul General pentru Imigrări 

 structura de specialitate a administraţiei 

publice centrale 

 în subordinea Ministerului Afacerilor Interne 

 exercită atribuţiile pentru implementarea 

politicilor României în domeniile migraţiei, 

azilului şi al integrării străinilor 

Introducere 

IGI 

4 Direcții 

Aparat propriu 

Structuri 

Aparat propriu 

2 Centre 

de custodie 

6 Centre 

de azil 

42 structuri județene 

de imigrări 

1129  Personal 



Realizări în domeniul de competență 

• Realizări în domeniul imigraţiei 

Admisie 

Reglementarea 

sederii 

Combaterea 

sederii ilegale 

Indepartarea de 

pe teritoriu 



 Cereri de viză 

 15.470 cereri de viză primite 

spre avizare 

 +1,2% comparativ cu 2018 
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Admisia străinilor - avizarea cererilor de viză 



 Invitații 

2791 de cereri de invitaţii 

+7,9% comparativ cu 2018 

Destinații 

București 877 (31,4% din total) 

Timiș – 289 (10,4% din total) 

Constanța – 213 (7,6% din 

total) 

Țări de origine 

Egipt – 444 (15,9% din total) 

Iran – 396 (14,2% din total) 

India - 341 (12,2% din total) 

 

Admisia străinilor - invitații 
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 Total 

 33634 cereri pentru 

eliberarea avizului de 

angajare 

 +177,5% comparativ cu 2018 

 Județe 

 București – 10603 (31,5% 

din total) 

 Ilfov – 2970 (8,8% din total) 

 Constanța – 2861 (8,5% din 

total) 
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Admisia străinilor – angajare în muncă 



 Țări de origine 

 Vietnam – 6282 (18,7% din 

total) 

 Nepal - 4324 (12,9% din 

total) 

 India – 4100 (12,2% din 

total) 

 Tip aviz 

 Lucrători permanenți – 

31169 (92,7% din total) 

 Detașați – 1460 (4,3% din 

total) 
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Admisia străinilor – angajare în muncă 
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 Total 

 137619  străini aflați în mod 

legal  pe teritoriul României 

 + 14,3% comparativ cu 

31.12.2018 

 Categorii 

 84228 - cetățeni ai unor 

state terțe 

 53331 erau cetățeni ai 

statelor membre UE și SEE 

57% 

43% 

61% 

39% 

State terte 

UE/SEE 

2019 

2018 

Reglementarea șederii 



 Total 

 8618 activități operative de 

control al legalității șederii 

străinilor 

 - 0,9% comparativ cu 2018 

 Tipuri 

 Acțiuni cu forțe proprii - 629 

 Acțiuni în cooperare cu 

structurile partenere – 1773 

 Controale cu forte proprii – 

1558 

 Verificări cu forțe proprii - 

4658 
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Combaterea șederii ilegale – acțiuni operative 
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 Total 

 3155 depistări ale unor străini 

în situații ilegale 

 +16,3% comparativ cu 2018 

 Mod depistare 

 Activități specifice IGI – 

1599 (50.7% din total) 

 Preluare de la alte structuri – 

796 

 Acțiuni în cooperare - 760 
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 Total 

 2554 decizii de returnare 

emise 

 + 48.7% comparativ cu 2018 

 Motive acordare 

 Anularea/revocarea sau 

refuzul prelungirii dreptului 

de ședere pe teritoriul 

României – 912 

 Constatarea șederii ilegale - 
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Combaterea șederii ilegale – Îndepărtarea de pe teritoriu. Decizii de returnare 



 Total 

 938 străini îndepărtați sub 

escortă 

 +111.7% comparativ cu 2018 

 Modalitate returnare 

 Escortare la punctele de 

frontieră - 889 (94.8% din 

total) 

 Escortarea până în țara de 

origine - 38  

 27 misiuni externe 

 15 state terțe 
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 Total 

 379 străini luați în custodie 

publică 

 +21,5% comparativ cu 2018 

 Județe 

 Arad – 100 (26,4% din total) 

 Bihor – 50 (13,2%) 

 Timiș – 42 (11,1%) 

 Țări de origine 

 Vietnam – 92 (24,3% din total) 

 Irak – 57 (15,0% din total) 

 Sri Lanka – 34 (9,0% din total) 
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Combaterea șederii ilegale – Îndepărtarea de pe teritoriu. Custodia publică 
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Realizări în domeniul de competență 

• Realizări în domeniul azilului și integrării 

Procesare 

Cazare 

Înregistrare 

cereri 
Integrare 

Relocare 



 Total 

 2592 cereri de azil 

 +21.3% comparativ cu 2018 

 Loc depunere 

 Structuri IGI – 1325 (51,1% 

din total) 

 Structuri IGPF – 1259 (48.6% 

din total) 
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 1183 de cereri de protecţie internaţională în soluţionate în etapa administrativă 

 563 cazuri - acordată o formă de protecţie 

 287 - statut de refugiat 

 276 - protecţie subsidiară 

 47.6% - rată de aprobare 

 64 de cazuri - reanalizarea situaţiei beneficiarilor protecţiei internaţionale 

 57 de hotărâri încetare a formei de protecţie acordate 

 31 hotărâri încetare a statutului de refugiat 

 26 hotărâri încetare a protecţiei subsidiare 

 7 hotărâri anulare a statutului 

 3 de refugiat 

 4 de protecţie subsidiare 

Procesarea cererilor de azil 



 

 2071 - cereri primite de la celelalte state membre 

 242 - transmise de către statul român 

  141 - persoane transferate din alte state membre în  România 

 19% din numărul de persoane acceptate  

 1000–1200 - numărul de persoane autoritățile române puteau fi considerate ca fiind în continuare 
responsabile pentru procesarea cererilor de azil 

Aplicarea Regulamentului Dublin 



 Hotărârea Guvernului nr. 40 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor 
în România 

 România acceptă în perioada 2018-2019 un număr de 109 refugiaţi în nevoie de relocare 

 Proiectul de monopol “Realizarea operaţiunii de selecţie a refugiaţilor în nevoie de relocare din Turcia şi Iordania” 

 Selectați în vederea relocării 110 refugiați sirieni 

 68 de persoane din Turcia 

 42 de persoane din Iordania 

 73 de persoane transferate în cadrul a trei misiuni 

 42 de persoane - din Iordania 

 31 de persoane – din Turcia 

 Disponibilitatea de examinare a cererilor de protecţie internaţională pentru 15 persoane salvate în cadrul 
operațiunilor SAR din Marea Mediterană, aflate pe teritoriile Maltei şi Italiei 

 3 Memorandumuri  aprobate la nivelul primului-ministru al României 

 12 persoane preluate de pe teritoriile Italiei și Maltei 

 

Relocarea refugiaţilor 



 

 

 Acordul dintre Guvernul României şi 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 

 27 de solicitări -  primite de la UNHCR 

 666 refugiaţi - acord în vederea evacuării temporare 

 561 au intrat pe teritoriul României  

 552 de refugiați  au părăsit România 

Centrul de Tranzit în Regim de Urgenţă Timișoara 



Realizări în domeniul de competență 

• Realizări în domeniul suport 

Cooperare 

PRES RO 

Suport 

decizional 

Fonduri 

externe 

nerambursabile 

Resurse 

instituționale 

Managementul 

comunicării 

BREXIT 



 Inspecții și controale 

 6 controale de fond la structurile teritoriale 

 2 controale tematice/inopinate 

 36 măsuri disciplinare 

 55 măsuri administrative 

 7 cercetări administrative 

 188 de măsuri organizatorice 

 7 recompese 

 6 sesizări ale unităţilor de parchet 

 10 informări ale altor structuri 

 

Suport decizional 



 Protecția informațiilor clasificate 

 996 autorizaţii de acces la informaţii clasificate gestionate 

 117 pentru acces la informații clasificate secrete de serviciu 

 392 de nivel secret 

 485 de nivel strict secret 

 2 de nivel strict secret de importanţă deosebită 

 Protecția datelor cu caracter personal 

 Activități de conștientizare a utilizatorilor cu privire la modul de aplicare a dispozițiilor ce reglementeaza 
domeniul 

 Analiza de risc 

 63 de produse analitice 

 4 – Analize sectoriale, 8 – Analize de risc, 13 – Tablouri de bord, 11 – Infografice, 27 – Note de informare operativă. 

Suport decizional 



 44 ofițeri participanți 

 Preşedinte al unui grup de 

lucru (rezervă) 

 Vicepreşedinte al unui grup 

de lucru (rezervă) 

 Responsabil de dosar 

 Expert pe dosar 

 59 reuniuni formale și 

informale 

 20 grupuri de lucru 

 30 întâlniri Consilieri JAI 

 9 Trialoguri 

Trialoguri 

Consilieri 

JAI 

Grupuri 

de lucru 

Exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene 



 

 

 Cooperarea IGI cu alte instituții/autorități 

 Întâlniri de lucru sau de coordonare cu alte instituții ale statului 

 Admisia și șederea străinilor în România 

 Prevenirea și combaterea șederii ilegale a străinilor 

 Furnizarea de expertiză la instituțiile de învățămânat ale MAI 

 Afaceri Europene 

 90 grupuri de lucru şi reuniuni din domeniul afacerilor europene - gestionate 

Cooperare interinstituțională și internațională 



 Relații internaționale 

 Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD 

 Procesul Praga 

 Procesul Budapesta 

 Conferința Directorilor Generali ai Serviciilor de Imigrație (GDISC) 

 Forumul Salzburg 

 EUROMED 

 Procesul Khartoum 

 13 delegații străine 

 64 de activităţi – BESA (Biroul European de Sprijin pentru Azil) 

 5 cu caracter operativ și 59 cu caracter neoperativ 

 45 de activități – FRONTEX (Agenția Europeană a Poliției de Frontieră și Gărzii de Coastă 

 25 cu caracter operativ și 20 sub caracter neoperativ 

Cooperare interinstituțională și internațională 



 

 

 9 grupuri de lucru organizate la nivel național 

 Memorandumul cu tema: Planul de măsuri privind reglementarea statutului cetățenilor britanici rezidenți în 

România în contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord 

 Proiectul Ordonantei de Orgenta a Guvernului privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al 

Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord 

 Aprobat OUG nr. 70/2019 

 4 activități de informare organizate de către Ambasada Marii Britanii la București 

 Materiale informative pentru cetățenii britanici 

Retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană – BREXIT 



 94 de proiecte 

(contracte/contracte 

subsecvente) 

 Valoare totală de 28.160.603 

Accesarea și gestionarea fondurilor europene nerambursabile 

PROIECTE/contractate 

atribuite 

Număr total proiecte 

(contracte/contracte 

subsecvente) 

Sumă totală 

FAMI - Granturi 57 11.307.945 euro 

FAMI - Monopol 27 11.380.759 euro 

Proiecte finanțate din sume 

forfetare - PN FAMI 
8 3.761.156 euro 

Asistența tehnică 2 1.710.743 euro 

Total 94 28.160.603 euro 



 Resurse umane 

 Memorandumuri aprobate la 

nivelul Guvernului - 115 posturi 

care au putut fi ocupate prin 

concurs 

 93 - ocupate în perioada de 
referință 

 51 de concursuri 

 Gradul de ocupare a posturilor 

la data de 01.01.2020 a fost de 

87,8% 
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Managementul resurselor instituționale 



 Resurse financiare 

 Bugetul repartizat în anul 2019  - 136.326.000,00 lei 

 +22,56% comparativ cu 2018 

 IGI nu este înregistrat cu drepturi neachitate sau plăţi restante 

 10 activități specifice de audit 

 Nu au fost constatate disfuncții majore 

 Resurse logistice 

 Obiective - creșterea și îmbunătățirea capacității de cazare a instituției 

 Elaborarea documentației tehnice pentru reabilitarea termică a imobilelor Centrului Otopeni și Centrului București, obținerea finanțării și începerea 
lucrărilor 

 Monitorizarea derulării contractului de execuție a imobilului situat în str. Grigore T. Popa nr. 2A, Timișoara, județul Timiș ,,Lucrări de construcţie, reabilitare şi 
modernizare a CTU Timişoara - Etapa II”,  prin care se va asigura un număr de 200 de locuri de cazare a solicitanților de azil 

 Extinderea capacităţii de cazare la centrele de azil Galaţi (cu un număr de 300 de locuri), Timișoara (cu un număr de 100 de locuri), respectiv la Centrul 
Rădăuti (cu un număr de 100 de locuri) 

 Obținerea finanțării pentru reabilitarea și modernizarea Centrului Giurgiu și elaborarea documentației tehnice necesare (studiu de fezabilitate și proiect 
tehnic) 

 obținerea finanțării și atribuirea contractului de lucrări pentru extinderea spațiilor la Centrul Arad. 

Managementul resurselor instituționale 



 Reglementări și contencios 

 5 proiecte de acte normative 

 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea OG. nr. 44 /2004 privind integrarea socială a străinilor care au 
dobândit o formă de protecţie în România, precum şi a cetăţenilor statelor lor membre ale Uniunii Europene şi 
Spaţiului Economic European 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OG nr. 25/2014 privind încadrarea şi detaşarea străinilor în 
România, cu modificările şi completările ulterioare 

 Proiectul de  Ordonanță de Urgență privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord 

 Propunere legislativă pentru modificarea OMAI nr. 121/2014 pentru aprobarea Regulamentului centrelor de cazare 
a străinilor luați în custodie publică 

Managementul resurselor instituționale 



 Informare și relații publice. Percepția publică 

 Obiectiv - creşterea eficienţei actului comunicaţional în relaţia cu presa și consolidarea imaginii pozitive 

 244 comunicate/ştiri de presă 

 3 activități de relații publice orgasnizate 

 Ziua Porţilor Deschise la Ministerul Afacerilor Interne 

 Ziua BESA 

 A patra ediţie a  campionatului de Fresbee la Timişoara – în cooperare cu UNHCR 

 2 campanii de informare a publicului 

 Campanie de informare a studenților străini privind reglementarea dreptului de ședere în România și accesul la piața forței 
de muncă 

 Campanie de informare a angajatorilor cu privire la condițiile în care pot angaja/detașa cetățeni străini pe teritoriul 
României 

Managementul comunicării 



 

 

 Situația din punct de vedere al spațiilor de lucru, atât pentru personalul propriu, cât și pentru lucrul 
cu publicul 

 IGI îşi desfăşoară activitatea în patru sedii diferite situate în sectoarele 1, 4 şi 5 

 O situație precară - la nivelul minicipiului București și a județului Ilfov, pe a căror rază de competență se află 
aproximativ 37% 

 Demersuri soluționare - notă către conducerea MAI în care s-a propus efectuarea demersurilor legale pentru 
transmiterea cu titlu gratuit a imobilului identificat în domeniul public al statului, în administrarea MAI, pentru IGI, în 
conformitate cu prevederile Legii 216 din 2016 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate. 

Dificultăți identificate în activitate. Propuneri de eficientizare a activității 



 

 

 Nivelul de încadrare cu personal și experienţa profesională a acestuia 

 Pentru anumite structuri numărul de personal a fost stabilit la nivelul anului 2012 

 Evoluția situației operative - personalul stabilit pentru anumite domenii de activitate a devenit insuficient, 
chiar și în condițiile unui grad de încadrare de 100%. 

 Demersuri soluționare - propunere privind suplimentarea statului de organizare cu 76 de posturi destinate, în 
special, structurilor operative pentru domeniile înregistrare cereri pentru eliberarea avizului de angajare, combaterea 
șederii ilegale a străinilor, derularea procedurii de azil, inlusiv integrare. 

Dificultăți identificate în activitate. Propuneri de eficientizare a activității 



 

 

 Implementarea politicilor în domeniul migrației 

 Implementarea politicilor în domeniul azilului și integrării 

 Asigurarea resurselor și a altor activități suport necesare implementării politicilor în domeniul 
migrației, azilului și integrării străinilor 

Obiective generale 2020 



 

 1. IGI a asigurat managementul activităților specifice în primul centru de tranzit de urgența înființat în 
lume – CTU Timișoara 

 2. La nivelul IGI este implementată cea mai rapidă procedură de azil, în faza administrativă, din Uniunea 
Europeană – 30 de zile 

 3. Urmare a eforturilor personalului IGI și a modului de implementare a legislației relevante, România este 
singurul stat membru al UE care nu a fost reclamat la nivelul Curtii de Justitie a Uniunii Europene în 
ceea ce priveste aplicarea procedurii Dublin, țara noastră fiind indicată ca fiind unul dintre statele 
membre ce asigură susținerea functionabilității Uniunii Europene prin aplicarea principiului 
solidarității și responsabilității, contribuind în mod direct la gestionarea fenomenului migrației pe 
teritoriul european. 

 4. Rata de returnare a străinilor luați în custodie publică în vederea îndepărtării de pe teritoriu a fost de 
76,8%, peste rata de returnare înregistrată la nivel european în anul 2017 (36,6%). 

Repere ale activității IGI în context european 


