Bucureşti, 11 februarie 2014

Inspectoratul General pentru Imigrări
➢

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

➢

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

➢

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

Cadrul legal

– principalele acte normative

OUG 194/2002 privind regimul străinilor in Romania (republicată)
HG 102/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor statelor membre UE
şi Spaţiului Economic European (cu modificările ulterioare)
Legea 122/2006 privind azilul în România
OG 44 din 2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o
forma de protectie sau un drept de sedere in Romania
HG nr. 1596/2008 privind relocarea refugiatilor in Romania
Legea nr.118/2012 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr.18/2012 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea M.A.I.

Dezvoltări legislative
14 proiecte de acte normative iniţiate
Modificarea şi completarea OUG nr.194/2002 privind regimul
străinilor în România, republicată
Modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în
România
Modificarea şi completarea HotărâriiGuvernului 572/2008 privind
constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei
naţionale privind migraţia
Proiectul de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea
Regulamentului centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie
publică,
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I.G.I. este constituit la nivel central din direcţii, servicii şi alte structuri funcţionale, iar la nivel
teritorial din centre regionale de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil, centre de cazare
pentru străinii luaţi în custodie publică şi structuri judeţene.

Resurse umane
▪Total funcţii prevăzute în stat – 1009, din care 889 ocupate:
▪Ofiţeri - 455 funcţii prevăzute, din care 433 ocupate
▪Agenţi – 497 funcţii prevăzute, din care 411 ocupate
▪PC – 57 funcţii prevăzute, din care 45 ocupate
▪Procentul de încadrare este de 94,1%
▪S-a urmărit redistribuirea unor posturi către structurile operative
▪157 de poliţişti din cadrul IGI au participat la cursuri organizate în cadrul
Institutului de Studii pentru Ordine Publică şi Centrul Multifuncţional de
Pregătire Schengen
▪cursuri de limbi străine – engleză, franceză, turcă
▪cursuri în domeniul migraţiei
▪cursuri de administrator de baze de date
▪În cadrul Facultăţii de Poliţie (Academia de Poliţie), funcţionează specialitatea
azil-migraţie

Obiective în anul 2013:
Realizarea sarcinilor ce revin IGI din Planurile de acţiune proprii, ale MAI
şi din planurile şi programele de acţiune ale Guvernului
Alinierea continuă a legislaţiei şi dezvoltarea sistemului de migraţie şi azil
Asumarea unui rol activ în cadrul cooperării regionale şi internaţionale

Cunoaşterea situaţiei operative în mediile şi locurile frecventate de străini
Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil şi respectarea
principiului nereturnării
Analiză de risc pe linia gestionării mai bune a azilului şi migraţiei ilegale
Realizarea activităţilor din Planul integrat de acţiune al MAI pentru
pregătirea în vederea gestionării unui eventual aflux de imigranţi
Dezvoltarea şi ranforsarea structurilor operative şi a celor de proceduri pe
linie de azil
Realizarea obiectivelor şi acţiunilor cuprinse în Strategia Naţională
privind Imigraţia

Admisia în România
▪Au fost primite 16336 solicitări de
viză depuse la misiunile diplomatice
din străinătate
▪Soluţionate:
▪4069 cereri de viză de scurtă
şedere avizate
▪China 922
▪Egipt 351
▪Moldova 439
▪7104 cereri de viză lungă şedere
avizate
▪Moldova 1764
▪Turcia 831
▪Tunisia 438

Cetatenia
Moldova
China
Turcia
Egipt
Siria
India
Iran
Alte tari
Total

Anul 2013
439
922
79
351
242
207
174
1655
4069

Anul 2012
414
822
54
1153
238
292
241
5059
4259

Cetatenia
Moldova
Turcia
China
India
Tunisia
Liban
Siria
Alte tari
Total

Anul 2013
1764
831
382
78
438
109
215
3287
7104

Anul 2012
1805
735
406
85
378
97
313
2575
6394

Admisia în România
Cereri de viză de scurtă şedere
avizate pozitiv - scădere cu 4,6%
An
2013
2012

Vizită
1625
1529

Afaceri
94
164

Turism
432
192

Activit.
sportive
74
97

Alte
Activitaţi
1776
1116

Alte
scopuri
68
1161

Total
4069
4259

Cereri de viză de lungă şedere
avizate pozitiv – creştere cu 11,1%
An
2013
2012

Reintregirea
familiei
1732
1800

Act.
Comerciale
6
24

Studii
4707
3844

Alte
scopuri
544
594

Altele
115
132

Total
7104
6394

Reglementarea şederii
La sfârşitul anului 2013 erau
înregistraţi cu şedere legală un număr
de 98.975 străini:
▪ 58.497 din state terţe
▪ 40.478 cetăţeni UE/SEE
Principalele ţări de origine pentru străinii
din state terţe:
▪ Moldova 11.699
▪ Turcia 9.400
▪ China 7.938
▪ Siria 3.085
▪ SUA 2.028

Înregistrarea cetăţenilor UE
▪Managementul şederii pentru 40.478
de cetăţeni din state membre UE şi
SEE
▪Principalele state:
▪Italia 10.436
▪Germania 5.551
▪Franta 4.288
▪Ungaria 3.203
▪Austria 2.087

Reglementarea şederii autorizaţii de muncă
Au fost eliberate 2093 autorizaţii de
muncă:
▪Lucrător permanent 1557
▪Detaşat 163
▪Sportiv 201
▪Înalt calificat 144
▪Permanent studii 25
▪Permanent reintregirea familiei 2
▪Transfrontalier 1

Combaterea şederii ilegale
▪Organizate şi desfăşurate 4584 de
acţiuni şi controale cu forţe proprii
sau în cooperare cu instituţiile cu
atribuţii în domeniu
▪Depistaţi cu şedere ilegală 2318
străini
▪1658 acţiuni şi controale
proprii
▪660 acţiuni comune

Combaterea şederii ilegale
▪Emise 2188 decizii de returnare
▪1891 au fost respectate (84%)
▪297 nerespectate din care:
▪94 au fost contestate
▪203 se află în diferite situaţii
▪Principalele ţări de origine
▪Turcia 353
▪Moldova 267
▪Siria 167
▪China 140
▪Serbia 143
▪Principalele motive
▪Şedere ilegală 1812
▪Revocare drept sedere 111
▪Refuzarea prelungirii dreptului
de şedere 182
▪Alte motive 83

Combaterea muncii nedeclarate
▪Efectuate 624 acţiuni şi controale
▪211 cu forţe proprii
▪413 au fost realizate în
cooperare
▪Inspectia Muncii – 387
▪I.G.P.R. – 16
▪I.G.J.R. – 6
▪I.G.P.F. - 4
▪Depistaţi 58 străini
▪10 se aflau cu şedere ilegală pe
teritoriul naţional
▪36 aveau drept de şedere pe
teritoriul României, însă nu
îndeplineau condiţiile legale
pentru a desfăşura astfel de
activităţi

Îndepărtarea sub escortă
▪Au fost returnţi sub escortă 305
străini
▪Principalele ţări:
▪Pakistan-35,
▪Moldova-33,
▪Albania-29,
▪Algeria-26,
▪Turcia-20,
▪Tunisia-19,
▪Maroc-17
▪Principalele motive:
▪Trecere frauduloasă a frontierei
183
▪Nerespectare decizii returnare
78
▪Indezirabili 7
▪Expulzaţi 7

Îndepărtarea sub escortă
▪Luaţi în custodie publică 287 străini care nu au putut fi îndepărtaţi în termen
de 24 de ore

Cereri de azil şi proceduri
▪Primite şi înregistrate 1499 cereri de azil,
cu 20% peste media anilor anteriori
▪1522 de cereri soluţionate în etapa
administrativă:
▪377 au primit statut de refugiat
▪519 protecţie subsidiară

Cereri de azil şi proceduri
▪Majoritatea solicitantilor de azil au
intrat legal în Romania (cetăţeni sirieni)
▪ 68% din cereri au fost depuse de
cetăţenii sirieni
▪S-a schimbat astfel ponderea
principalelor ţări de origine:
▪Siria – 1018
▪Irak – 46
▪Afganistan – 42
▪Pakistan – 40
▪Egipt – 28

Conventia Dublin
▪România a primit de la alte State Membre un număr de 835 de
cereri (scădere cu 43% faţă de anul 2012), pe fondul:
▪Considerării României ca ţară de destinatie de către cetăţenii
sirieni
▪Modificării rutelor de migraţie ilegală
▪România a transmis altor State Membre un număr de 85 de cereri
▪Au fost transferaţi în România 109 străini

Concluzii operative
▪Principalul scop de intrare în ţară îl reprezintă viza de reîntregire a familiei şi viza în scop de
studii.
▪Migraţia ilegală la nivel naţional se află la un nivel scăzut, încadrându-se în trendul
descendent al indicatorilor înregistraţi în ultimii ani (2009-2012)
▪Există o continuă îmbunătăţire a cooperării cu structurile de ordine şi siguranţă publică,
sistemul naţional de control, depistare şi îndepărtare a străinilor fiind îmbunătăţit
▪Cooperarea cu celelalte instituţii în domeniul combaterii imigraţiei ilegale pe teritoriul
României şi a muncii nedeclarate a acestora a fost menţinută la un nivel optim
▪A crescut numărului cetăţenilor sirieni care solicită protecţia statului român, după ce îşi
părăsesc ţara de origine. Aceştia vin în general din Bulgaria sau Turcia
▪Majoritatea solicitanţilor de azil din Siria au rude sau cunoştinţe cu drept de şedere în
România

Rol proactiv in gestionarea migratiei si
azilului (I)
▪Situatia cu care se confrunta ţările europene din zona limitrofă balcanilor
(Turcia, Grecia, Bulgaria) pe fondul evoluţiilor în zonele de conflict (armat,
social, politic) din apropierea spaţiului european – în special SIRIA
▪Aproximativ 1 milion cetăţeni sirieni s-au refugiat pe teritoriul Turciei,
o mare parte intenţionând să ajungă în Spaţiul Schengen
▪Situaţia din Bulgaria comparativ cu cea înregistrată în România în 2011-2012:
▪La frontiera cu Serbia un aflux masiv de imigranţi ilegali şi solicitanţi
de azil din statele din nordul Africii
▪IGI a întreprins măsuri pentru a gestiona fenomenului, previzionând
extinderea acestuia în regiune
▪Capacitatea de cazare a IGI a fost mărită prin înfiinţarea unui nou
centru la Giurgiu (oct.2011) – 100 locuri
▪Au fost efectuate demersuri in colaborare cu alte instituţii/organizaţii
cu experienţă pentru identificarea unor spaţii similare

Rol proactiv in gestionarea migratiei si
azilului (II)
▪ În anul 2013 - măsuri pentru gestionarea unui eventual aflux de imigranţi:
▪la iniţiativa IGI, a fost întocmit şi aprobat Planul integrat de acţiune al
MAI pentru pregătirea în vederea participării la gestionarea unui
eventual aflux mare de solicitanţi/imigranţi ilegali pe teritoriul
României. Vor fi întocmite:
▪proiect de HG privind modul de acţiune în eventualitatea unui
aflux de imigranţi
▪proiect de HG privind preluarea de către MAI în gestiune
temporară a unor obiective (spaţii de cazare)
▪proiect de HG pentru atribuirea unui spaţiu de desfăşurare a
activităţii IGI (aparat central)
▪Monitorizarea zilnică a evoluţiei în domeniul migraţiei ilegale/azilului
▪Analize de risc periodice pe spaţii (analiza de risc a IGI pe spaţiul Siria a
fost apreciată de instituţiile cu competenţe în domeniu – SRI, DIPI etc.)
▪Demersurile IGI pentru identificarea unor posibile spaţii de cazare în
situaţia unui aflux de imigranţi.

Cooperare Inter-Instituţională
▪ Au fost elaborate planuri comune de actiune care vizează aspecte operative
de control al legalităţii străinilor şi depistare a celor cu şedere ilegală sau care
desfăşoară activităţi lucrative fără forme legale cu:
▪IGPR
▪IGPFR
▪IGJR
▪DIPI
▪Inspecţia Muncii
▪S-a înregistrat o bună cooperare operativă cu structurile cu atribuţii în
domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
▪ Au fost organizate întâlniri de lucru cu reprezentanţii ai MAE, Centrului
Naţional de Vize, Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai instituţiilor de
învăţământ superior din Bucureşti, în ceea ce priveşte problematica acordării
vizelor şi intrării/şederii străinilor pe teritoriul naţional

Afaceri Europene şi
Cooperare Internaţională
▪Participarea la lucrările:
▪Grupurilor de Lucru la nivelul Comisiei Europene şi Consiliului UE
▪SCIFA (Comitetul Strategic Azil, Imigraţie şi Frontiere)
▪HLWG (Grupul de Lucru la nivel înalt privind azilul şi migraţia)
▪Consiliul JAI (Justiţie şi Afaceri Interne)
▪Reuniuni ale Consilierilor JAI, COREPER (Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi)
▪Activităţi în cooperare cu BESA (Biroul European de Sprijin în domeniul Azilului) şi
FRONTEX
▪Cooperarea în cadrul GDISC, ICMPD, Parteneriatul Estic, Procesul Soderkoping,
Procesul Budapesta
▪Vizita Directorului Executiv al BESA Dr. Robert K. Visser la CTU Timişoara
▪Aprecieri ale BESA cu ocazia Forumului Salzburg de la Bucureşti
▪Întâlnire cu omologii din Bulgaria pe probleme de migraţie/azil
▪Pentru viitor sunt avute în vedere:
▪Încheierea unei trilaterale cu Ungaria şi Austria
▪Cooperarea în plan bilateral cu Moldova, Ucraina, Turcia

Implementare programe
▪În cadrul Programelor anuale 2011, au fost implementate proiecte în valoare
totală de 3.969.287,07 euro
Grad de absorbtie

Denumire proiect
ERF/2011.01.03 "Imbunatatirea serviciilor
destinate solicitantilor de azil''

Valoare
Valoare prevazuta achizitionata lei
lei fara TVA
fara TVA
48028,27
32014,59

Total plati fata de
Stadiu
Finalizat la 30.06.2013

bugetul alocat
48%
43%

ERF 2011/ "Imbunatatirea conditiilor de
siguranta in centrele regionale ORI "

480.879,10

323834,4

RF 2011.05.01 „Cooperarea cu autoritatile
romane in domeniul combaterii imigratiei
ilegale si al returnarii”

429844,13

229400,41

Implementat
100% din punct de vedere al
procedurii de achizitie dar cu
probleme de derulare.
Finalizat la data de 30.06.2013

RF 2011 Sprijin pentru mecanismul de
cooperare cu institutiile tarilor terte Act.4

536245.78

98952,38

Finalizat la data de 30.06.2013

41%

RF 2011 Consolidarea capacitatii operationale
a IGI pentru derularea zborurilor comune de
returnare act 3/Pa2011

581756,5

67071,83
Finalizat la data de 30.06.2013
Fara bilete avion

45%

RF 2011
"Imbunătăţirea implementării operaţiunilor de
returnare forţată – Componentele 1 şi 2” din
Fondul European de Returnare, Programul
anual 2011

2212069,9

2053068,81

Finalizat la data de 30.06.2013

51%

95%

Implementare programe
▪În cadrul Programelor anuale 2012, au fost implementate proiecte în valoare
totală de 4.152.501,13 euro
Valoare prevazuta
lei fara TVA
464786,6

Valoare achizitionata lei
fara TVA
141376,7

Stadiu
In curs de implementare

ERF 2012
Imbunatatirea serviciilor destinate
solicitantilor de azil Programul anual
2012

20013,9

-

In curs de implementare

ERF 2012
Relocarea a 40 de refugiati in Romania
Programul anual 2012

10994,22

5699,15

In curs de implementare

RF 2012
"Implementarea operaţiunilor de
returnare forţată – Componenta 1 ” din
Fondul European de Returnare,
Programul anual 2012

2740163,6

47022

In curs de implementare

Denumire proiect
ERF 2012
Imbunatatirea facilitatilor de cazare in
centrele regionale IGI (Mm si Galati)
Programul anual 2012

Vizibilitate, relaţii publice
▪Obiectiv general: Promovarea activităţii instituţiei, diseminarea informaţiilor
relevante pentru imaginea instituţională, o bună relaţionare cu mass-media
▪298 comunicate/ştiri de presă, în principal:
▪ în domeniile de activitate ale instituţiei
▪ privind modificări legislative şi procedurale
▪referitor la activităţi derulate cu imigranţii
▪în scopul informării şi conştientizării cetăţenilor străini cu privire la
consecinţele încălcării prevederilor legale pe teritoriul României
▪4 conferinţe de presă
▪Semnalările în presă cu privire la activitatea IGI au avut un caracter
pozitiv sau neutru
▪Buletinul Informativ al IGI “Migraţia şi Azilul” – publicaţia internă lunară în
care sunt reflectate activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei

Activitatea financiară

▪Buget 2013: 79.590,00 (plăţi) din 79.760,00 (alocaţi) mii lei
▪Buget 2014: 67.450,00 (alocaţi) mii lei, cu 18,3% mai puţin (12.310,00
mii lei) faţă de anul 2013

Activitatea logistică
▪S-au desfăşurat procedurile de achiziţii a bunurilor/serviciilor prevazute în
cele 16 proiecte de monopol:
▪2 proiecte din Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii
Administrative
▪12 proiecte cu finantare din PG Solidaritatea si Gestionarea
Fluxurilor Migratorii
▪ 2 proiecte cu finantare din Programul de Cooperare Elvetiano-Român
vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE extinse
pentru Romania si Bulgaria

Activităţi de control şi îndrumare
▪Controale de fond 11 la structuri teritoriale
▪2 controale tematice la structuri teritoriale
▪Au fost propuse şi aprobate 126 măsuri:
▪Administrative
▪De natură organizatorică

Dificultăţi întâmpinate (I)
▪Desfăşurarea activităţii la nivelul central în 4 locaţii diferite, aflate la distanţe
considerabile ceea ce a îngreunat comunicarea pe verticală şi orizontală şi a
condus la cheltuieli importante, atât din punct de vedere material şi financiar, cât
şi al resurselor umane
▪Dificultăţi în aplicarea măsurilor de îndepărtare (lipsa de reprezentare consulară a unor
state terţe relevante - Burkina Faso, Camerun, Afganistan, Coasta de Fildeș, RD Congo;
lipsa de reacţie a unor misiuni diplomatice pentru emiterea unor documente de
călătorie – India, Pakistan, ceea ce a condus la creşterea perioadei de cazare în
centrele de custodie publică; solicitarea repetată accesului la o nouă procedură de
azil si ulterior si acordarea permisiunii de a rămâne pe teritoriul României până la
finalizarea procesului

▪Nefinalizarea reformei cadrului instituţional al administraţiei publice care a condus la
adoptarea de către IGI a unor soluţii de compromis în ceea ce priveşte realizarea
atribuţiilor legale (desfiinţarea Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi
Investiţiilor Străine şi nepreluarea atribuţiilor acestuia de nicio altă instituţie).
Avizul unei asemenea instituţii este necesar, conform legii, la prelungirea dreptului de
şedere, pentru activitati comerciale

Priorităţi pe termen mediu şi lung
▪Modificarea cadrului legal în domeniile migraţiei şi azilului cu accent pe:
▪Crearea unui sistem flexibil în ceea ce priveşte admisia în România,
▪Analizarea posibilităţii modificării regimului deschis pentru unele din locurile
de cazare a solicitanţilor de azil, în sistem închis, până la stabilirea identităţii
acestora
▪Realizarea sarcinilor din Planul integrat de acţiune al MAI pentru pregătirea în
vederea participării la gestionarea unui eventual aflux mare de solicitanţi/imigranţi
ilegali pe teritoriul României
▪Creşterea capacităţii de cazare şi procesare a cererilor pentru acordarea unei forme de
protecţie
▪Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil şi respectarea principiului NonRefoulement
▪Procesarea cererilor de azil în mod eficient şi conform standardelor legale naţionale,
europene şi internaţionale aplicabile
▪Crearea cadrului procedural pentru gestionarea Fondului Azil Migraţie în perioada
2014-2020
▪Intensificarea activităţilor informativ-operative în locurile şi mediile din competenţa IGI
▪Dezvoltarea cooperării regionale (în format bilateral sau trilateral) cu structurile
omoloage vecine

Va multumesc
pentru atentia acordata!
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI
Lt.Col. Marinescu Constantin 15A, Bucuresti RO, 060121
igi@mai.gov.ro
http://ori.mai.gov.ro

