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 AGENDA IGI 

Inspectorul general al Inspectoratului General 

pentru Imigrări, comisar-șef de poliție ing. 

Leonard Florin Medrega a primit vizita de 

curtoazie a doamnei Anne-Marie Deutschlander, 

Coordonator Principal de Regiuni-Biroul Regional 

pentru Europa al UNHCR la Centrul de Tranzit în 

Regim de Urgență de la Timișoara. Cu acest prilej 

au fost discutate aspecte în materie de relocare a 

refugiaților și activități desfășurate în cadrul CTU, 

însă un interes deosebit a fost acordat 

fenomenului migraționist de la granița cu Serbia. 

La întâlnire alături de inspectorul general a mai 

participat directorul Centrului Regional de 

Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil 

Timișoara, domnul comisar-șef de poliție Gabriel 

Vasilescu și inspectorul de poliție Liviu Rotaru, 

specialist din cadrul Serviciului Afaceri Europene 

și Relații Internaționale.  

La finalul discuțiilor, inspectorul general a oferit 

o plachetă în semn de mulțumire pentru 

cooperarea și sprijinul continuu oferit de către 

UNHCR. La rândul său, doamna Anne-Marie 

Deutschlander a apreciat contribuția României în 

relocarea refugiaților și a salutat demersul 

Inspectoratului General pentru Imigrări de a 

include refugiații în campania de vaccinare. 

România se numără printre puținele țări europene 

care au oferit această oportunitate și celor mai 

vulnerabili dintre migranți. 
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Flavia Coman 

Consiliul de Administrație al BESA a organizat, 

în perioada 21-22 iunie a.c., în sistem 

videoconferință, cea de-a 39-a reuniune la care  

au participat inspectorul general al Inspectoratului 

General pentru Imigrări, comisar-șef de poliție ing. 

Leonard-Florin Medrega, în calitate de membru 

cu drepturi depline și directorul Direcției Azil și 

Integrare, comisar-șef de poliție Eleodor Pîrvu, în 

calitate de membru supleant. 

Agenda de lucru a cuprins puncte 

importante de discuție precum: Raportul BESA 

privind Azilul 2021, Documentul Unic de 

Programare 2021-2023, situația azilului în UE+ 

etc.. De asemenea, membrii consiliului au votat 

pentru alegerea noului vicepreședinte al 

Consiliului de Administrație BESA, unde în urma 

validării votului, doamna Blanka Timurhan a fost 

învestită în funcția de vicepreședinte. 

Candidatura domniei sale a fost susținută și de 

către România. 

În cadrul discuțiilor de lucru, inspectorul 

general și-a exprimat întreaga disponibilitate de 

a continua detașarea experților în cadrul 

Planurilor Operaționale BESA, pentru Grecia, 

Italia, Cipru și Malta.  

La activitate au mai participat ofițeri 

specialiști din cadrul Serviciului Afaceri 

Europene și Relații Internaționale și Serviciului 

Integrare și Relocare. 
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 MIGRAȚIE  ȘI AZIL 

Accentuarea fenomenului migraționist, în zona de vest a țării, a fost motivul prezenței domnului 

ministru al afacerilor interne Lucian Bode, în cadrul unor întâlniri desfășurate în cursul lunilor mai și 

iunie.  

Astfel, la invitația celor două comisii de apărare, a avut loc în Parlament dezbaterea privind 

implicațiile la adresa României a fenomenului migraționist în ceea ce privește ordinea publică și 

siguranța cetățeanului. Alături de ministrul de interne Lucian Bode a participat și inspectorul general al 

Inspectoratului General pentru Imigrări, domnul comisar-șef de poliție ing. Leonard-Florin Medrega. 

În cadrul discuțiilor a fost subliniat faptul că problematica migrației și azilului se află în topul 

temelor pe agenda europeană, România fiind parte a efortului comun european de gestionare a 

fenomenului migraționist. De asemenea, membrii celor două comisii de apărare au fost asigurați că o 

atenție deosebită este acordată activităților specifice domeniului migrației ilegale, prin analizarea 

situației operative la frontiera de vest și asigurarea resurselor necesare menținerii climatului de ordine 

și siguranță publică. Totodată, s-a punctat faptul că România nu se confruntă cu o criză în domeniul 

migrației, fiind țară de tranzit pentru mulți dintre migranți, iar situația de la granița de vest este 

administrată cu profesionalism de către instituțiile implicate în gestionarea acestui fenomen. 
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Prezența domnului ministru de interne la Timișoara, în cadrul unei ședințe de lucru 

cu structurile MAI, a reprezentat un nou prilej de a analiza problematica din județ, una 

dintre tezele abordate fiind migrația ilegală. La întâlnire, din cadrul IGI, au participat șeful 

structurii teritoriale de imigrări, precum și inspectorul general al Inspectoratului General 

pentru Imigrări. Discuțiile au vizat vulnerabilitățile existente la Timișoara, ministrul 

reiterând faptul că misiunile angajaților ministerului afacerilor interne trebuie să fie 

caracterizate de profesionalism și integritate, având în vedere că presiunea asupra 

întregului sistem de ordine și siguranță publică rămâne una ridicată. 

La finalul ședinței de lucru a fost organizată o conferință de presă susținută de către 

ministru de interne Lucian Bode la care a participat și inspectorul general al 

Inspectoratului General pentru Imigrări, domnul comisar-șef de poliție ing. Leonard-

Florin Medrega. În cadrul conferinței, inspectorul general a prezentat câteva aspecte ce 

țin de procedura de azil și dinamica cererilor depuse, iar în marja discuțiilor  informale cu 

jurnaliștii au fost punctate și aspecte ce vizează migrația legală în țara noastră. 

Biroul Informare și Relații Publice 
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ANIVERSARE 

Desemnată de Organizația Națiunilor 

Unite pentru a onora toți refugiații de pe 

glob, începând cu data de 4 decembrie 

2000, prin Rezoluția 55/76, Ziua Mondială a 

Refugiatului este celebrată în fiecare an pe 

20 iunie. Acest eveniment internațional 

onorează curajul, puterea și demnitatea 

femeilor, bărbaților și copiilor care sunt 

obligați să fugă din patria lor sub 

amenințarea persecuției, conflictelor și a 

violenței.  

Această zi este o ocazie pentru a crește 

gradul de empatie și înțelegere față de 

refugiați și situația acestora, dar și pentru a 

recunoaște rezistența de care dau dovadă în 

reconstruirea vieții. 

Totodată, această zi atrage atenția 

asupra drepturilor, nevoilor și visurilor 

refugiaților, contribuind la mobilizarea 

voinței și resurselor politice, astfel încât 

aceștia să și prospere, nu doar să 

supraviețuiască. 

Evenimentul este sărbătorit în peste 

100 de țări din întreaga lume, implicând 

persoane care activează în domeniul 

ajutoarelor sociale, refugiați, autorități 

guvernamentale, comunități gazdă, 

companii, celebrități, oameni de știință și 

publicul larg.  

Din anul 1991 și până în prezent, la 

nivelul Inspectoratului General pentru 

Imigrări, peste 46.626 de persoane au 

solicitat acordarea unei forme de protecție 

internațională. La sfârșitul lunii mai 2021, în 

evidențele instituției erau înregistrate 3701 

de persoane beneficiare a unei forme de 

protecție cu drept de ședere pe teritoriul 

României.  

Anul acesta, pentru a marca Ziua 

Mondială a Refugiatului în România, 

Inspectoratul General pentru Imigrări a 

organizat pentru comunitatea de refugiați 

din centrele aflate în administrare, o serie 

de activități menite să promoveze 

cunoașterea și respectarea diversității 

culturale, etnice, lingvistice, sociale, 

precum și a valorilor democratice. 

La Centrul Regional de Proceduri și 

Cazare a Solicitanților de Azil – București, 

au fost desfășurate mai multe activități 

cultural-artistice, respectiv spectacol de 

teatru cu copii, expoziție de desen, pictură 

cu henna. Jocuri în aer liber cu tematică 

interculturală, pregătirea de deserturi 

românești și tradițional arăbești au făcut 

parte din programul zilei pentru acest 

eveniment. 

Cei cazați în Centrul Regional de 

Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil – 

Rădăuți s-au organizat în cadrul unui  

minicampionat intern de fotbal, cu echipe 

formate din solicitanți de azil și beneficiari 

ai unei forme de protecție. 
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Refugiații din Centrul 

Regional de Proceduri și 

Cazare a Solicitanților de Azil – 

Giurgiu au vizitat Parcul 

Național Comana unde s-au 

plimbat cu vaporașul, au făcut 

treceri cu tiroliana peste lac, au 

tras cu arcul și s-au plimbat cu 

bicicleta prin parc. 

 Tot pentru a marca Ziua  

Mondială a Refugiatului la Cen-

trul Regional de Proceduri și 

Cazare a Solicitanților de Azil – 

Maramureș au fost organizate 

activități recreative în natură,   

un meci de fotbal și un picnic 

cu mâncăruri gătite chiar de ei, 

specifice țărilor din care aceștia 

au venit.  La final nu a lipsit nici 

tortul aniversar, de care s-au 

bucurat cu toții. 

Ateliere de creație, 

eveniment culinar și dansuri 

tradiționale românești 

prezentate de Ansamblul 

Centrului Cultural “Dunărea de 

Jos” au fost parte dintre 

activitățile desfășurate la 

Centrul Regional de Proceduri 

și Cazare a Solicitanților de Azil 

din Galați, pentru persoanele 

cazate.  

Cu toții s-au prins în horă 

și au învățat primii pași de 

sârbă românească. 

La Centrul Regional de 

Proceduri și Cazare a 

Solicitanților de Azil - Timișoara 

tematica activităților 

desfășurate  a vizat aspecte 

din viața persoanelor refugiate, 

precum și familiarizarea cu 

valorile, tradițiile și obiceiurile 

lor, dar și cu cele românești. Au 

fost organizate ateliere 

creative, potrivit țării de 

proveniență.  

Maria DOSPINESCU 
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Gabi LEU/UNHCR 
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  nstabilitatea politică și 

militară în zone cu potențial migraționist 

ridicat, nivelul scăzut de trai în care se 

regăsesc mase mari de populație din 

zonele afectate de conflicte, dar și dorința 

unui trai mai bun sunt factori favorizanți 

care conduc la menținerea fluxurilor 

migratorii ilegale către România.  

Chiar dacă România nu este o țară 

de destinație pentru mulți dintre migranții 

proveniți din Orientul Mijlociu sau Nordul 

Africii, provocările generate de 

manifestarea fenomenului migrației 

ilegale sunt complexe pentru 

administrațiile publice și se pot reflecta 

atât în plan social, economic, cultural, cât 

și în domeniul securității.  

Din perspectiva asigurării locurilor de 

cazare pentru fiecare categorie de 

migrant, fie pentru cei care solicită o 

formă de protecție internațională sau 

pentru cei care nu-și pot justifica prezența 

în țara noastră și sunt necesare măsuri 

de luare în custodie publică până la 

îndepărtare, la nivelul echipei 

manageriale a Inspectoratului General 

pentru Imigrări, acest aspect a 

reprezentat o provocare continuă.  

Astfel, în această perioadă sunt în 

implementare mai multe proiecte de 

investiții al căror scop este atât creșterea 

capcității de cazare, cât și modernizarea 

și igienizarea unor spații existente.  

 

Solicitanţii de azil sunt o categorie 

aparte de persoane care, datorită exilului 

forţat,  marea lor majoritate se află într-o 

situaţie precară atât din punct de vedere 

fizic, psihic, cât şi financiar. Acest lucru 

impune ca statul căruia i-a fost cerută 

protecţie, pe perioada analizării cererii de 

azil, să asigure condiţii decente de 

cazare, întreţinere materială şi asistenţă 

medicală în conformitate cu normele UE 

în domeniul azilului.  

Crearea unui standard de viaţă 

adecvat va determina reducerea tendinţei 

de mişcare secundară a solicitanţilor de 

azil către alte state membre ale UE, 

tendinţa acestora de a lucra ilegal pe 

piaţa forţei de muncă pentru a-şi 

suplimenta veniturile şi, de asemenea, va 

preîntâmpina conflictele şi situaţiile care 

pot periclita ordinea şi siguranţa publică. 

Pe lângă solicitanţii de azil, o altă 

categorie de persoane care beneficiază 

de facilităţi şi servicii specializate în 

centrele regionale sunt beneficiarii de 

protecție internațională. Persoanele care 

se încadrează în această categorie pot 

beneficia de cazare în centrele regionale 

pe perioada programelor de integrare 

derulate sau în situaţia în care sunt 

considerate cazuri speciale respectiv: 

persoane în vârstă, persoane cu 

dizabilităţi, victime ale torturii, minori 

neînsoţiţi şi familii monoparentale.  

INVESTIȚII 
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 La Centrul de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Timișoara sunt în derulare două 

proiecte cu finanțare europeană. Unul dintre acestea privește extindererea capacității de cazare și 

asistență a solicitanților de azil, iar cel de-al doilea are în vedere executarea unor lucrări de reabilitare 

și renovare a centrului. 

De asemenea, la centrele de la Galați și Rădăuți se află în derulare alte două proiecte de 

extinderere a capacităţii de cazare prin construcţii pe structură metalică și realizarea împrejmuirii. 

Finalizarea proiectelor va conduce la întărirea capacității operaționale a IGI de implementare cu 

operativitate a activităților de primire, înregistrare și soluționare a cererilor de acordare a protecției 

internaționale, dar și de acordare a asistenței la standarde conforme cu legislația europeană și 

națională. De asemenea, spațiul locativ va aduce un plus de 500 de locuri de cazare, respectiv 300 la 

Galați și câte 100 la Timișoara și Rădăuți.  

În prezent, Centrul de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil de la Timişoara dispune de o 

capacitate standard de 265 de locuri de cazare, cel de la Galaţi de 230 de locuri, iar la Rădăuți de 

140 de locuri, capacități ce pot fi suplimentate în funcție de dinamica situației operative. 
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Cât privește cele două centre de custodie publică, care au 

ca misiune principală cazarea temporară a străinilor pentru care 

s-a dispus luarea în custodie publică până la îndepărtarea din 

țara noastră, și aici strategia instituției vizează, după caz, atât 

extinderea capacității de cazare, dar și reabilitarea termică a 

acestora. 

În funcție de dinamica fluxurilor migratorii, rata de ocupare 

în cele două centre diferă de la o lună la alta și de la un an la 

altul. În ultimii ani, presiunea migratorie a fost mai intensă pe 

partea de vest a României, fapt datorat și ridicării gardului de 

către Ungaria la granița cu Serbia, România devenind astfel o 

țară de tranzit către vestul Europei, prin evitarea Ungariei.  

În momentul de față, Centrul de Cazare a Străinilor luați în 

Custodie Publică Arad dispune de 160 de locuri de  cazare, cu 

posibilitate de suplimentare cu încă 46 de locuri. 

În cadrul centrului se află în derulare cea de-a doua etapă a 

proiectul de extindere a capacității centrului și anume faza de 

proiectare și execuție a unei noi clădiri, cu regim de înalțime S + 

P + 2E, având forma în plan tip ,,U” și o capacitate de 240 locuri de cazare. 

Procesul de finalizare a activităților va conduce la întărirea capacităţii operaţionale a IGI de 

implementare cu operativitate a activităţilor de acordare a asistenţei, pe perioada cazării în centrele cu 

regim închis, la standarde conforme cu legislaţia europeană şi naţională. De asemenea, proiectul 

vizează și dotarea ulterioară a noii construcții. 
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Maria DOSPINESCU/ Ermina MIHAI 

Perspectiva instituțională vizează operaționalizarea celui de-al șaptelea centru aflat în 

Crevedia, județul Dâmbovița, iar într-o primă etapă, fiind amenajate aproximativ 100 de locuri. 

Singurul centru cu regim închis, situat în partea de sud-est a României, care asigură cazarea 

străinilor asupra cărora au fost dispuse măsuri de luare în custodie publică, dispune de 114 locuri de 

cazare și se află la Otopeni. 

La nivelul centrului, în luna iunie, au fost finalizate lucrările de reabilitare termică la construcțiile 

existente aferente corpurilor  B și C4  ale clădirii. A fost efectuată reabilitarea exterioară, prin lucrări de 

anvelopare termică, refacerea sistemului de colectare a apelor pluviale, eficientizarea termică a 

suprafeței vitrate, refacerea teraselor, repararea/înlocuirea instalației de încălzire și izolarea subsolului.  

Pe lângă acestea, s-au avut în vedere și lucrări în interiorul clădirii prin intervenții la instalația 

sanitară și instalația electrică. 
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INTEGRARE 

La Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil București am întâlnit 

familia Al Daher, pe Mustafa, Rokan și cei trei copii, în vârstă de 2, 5 și 6 ani. Deși copiii sunt 

mici, cei doi soți au decis să plece din Siria, de frica războiului. Înainte de conflict aveau o 

viață bună, tatăl muncea la o croitorie, iar mama la un coafor și iubeau ceea ce făceau. 

Au plecat din Siria pentru că își doreau să le ofere copiilor o viață sigură, să nu fie nevoiți 

să treacă prin ceea ce ei au văzut și trăit. Când au luat decizia de a pleca, au vrut  să meargă 

în Germania, acolo unde aveau o parte din familie, însă călătoria avea să le ofere multe 

surprize. Drumul a fost parcurs cu greu, au călătorit cu ce au apucat, pe jos, cu mașina sau cu 

vaporul. Au trecut prin Turcia și Serbia, iar la granița cu România au fost abandonați, unde au 

fost prinși trecând ilegal granița și preluați de către autoritățile române. 
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Flavia Coman 

A fost o călătorie lungă, 

parcursă cu frică, mai ales când 

trebuiau să treacă granițele 

statelor, deoarece credeau că 

dacă vor fi prinși, vor fi trimiși 

înapoi în Siria. Cu toate 

acestea, tatăl ne-a povestit că 

drumul a fost mult mai ușor față 

de ceea ce au îndurat în Siria. 

Despre țara noastră nu 

cunosc foarte multe, au auzit 

de ea, dar doar atât. Își doresc 

să înceapă o nouă etapă a vieții 

și speră că viitorul o să le 

rezerve momente frumoase. 

Prea multe nu au lăsat în Siria, 

o parte din familie au pierdut-o 

din cauza războiului, sora 

mamei este și ea în România, 

iar o parte din familia extinsă 

este stabilită în Grecia și 

Germania. Cu lacrimi în ochi, 

au povestit că pentru ei Siria nu 

mai există și doar dacă printr-o 

minune ar dispărea războiul,    

s-ar întoarce acasă. 

După parcurgerea procedurii de azil, familia Al Daher a obținut protecție subsidiară. Își petrec viața 

în centrul din București, iar o zi decurge normal, fac cumpărăturile necesare, curățenie, mâncare, se 

joacă cu copiii și uneori mai merg în parc. Copiii participă frecvent  la activitățile organizate de către 

ong-urile partenere pentru a învăța limba română, dar și multe aspecte din cultura românească. Cu 

toate că sunt de puțin timp în România, au apucat să viziteze Bucureștiul. Spun că România este o 

țară frumoasă, cu oameni buni, copiii au interacționat cu alți copii români și sunt fericiți că s-au putut 

juca împreună fără să fie marginalizați. Se bucură că nu au fost dați la o parte, că cei din jurul lor i-au 

acceptat și le-au oferit șansa la un nou început. Le sunt recunoscători personalului centrului și 

organizațiilor nonguvernamentale pentru că i-au ajutat și le-au oferit, ori de câte ori aveau nevoie, 

pachete cu strictul necesar. 

Pe viitor, atât mama, cât și tatăl își doresc să muncească pentru a le putea oferi copiilor un trai 

decent. De asemenea, doresc să strângă bani pentru închirierea unui apartament în București, iar pe 

copii să-i înscrie la școală. Dacă va fi posibil, tatăl dorește să-și deschidă o croitorie, pentru că asta 

iubește să facă și este tot ceea ce i-a rămas din Siria, visul de a avea croitoria. 
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EVENIMENT 

Ziua Copilului, numită și Ziua 

Internațională a Copilului, a fost menționată 

prima dată la Geneva, la Conferința Mondială 

pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor în 

august 1925, la care 54 de reprezentanți din 

diferite țări au adoptat Declarația pentru 

Protecția Copilului. După această conferință, 

multe guverne au introdus “Ziua Copilului”, 

iar în anul 1954 Fondul Internațional pentru 

Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite a 

emis o recomandare care prevedea faptul că 

fiecare stat să dispună de o zi la așa-numita 

“Ziua Copilului”. 

Nu se știe exact de ce ziua de 1 Iunie a 

fost aleasă ca “Ziua Internațională a 

Copilului“, însă există o teorie potrivit căreia, 

consulul general chinez de la San  Francisco 

a strâns un număr de copii orfani chinezi 

pentru a sărbători Festivalul Dragonului, care 

s-a întâmplat să fie chiar pe 1 Iunie, dată care 

a coincis cu Conferința de la Geneva. 

În România, Ziua Copilului este 

sărbătorită tot pe 1 iunie și,  începând cu 

anul 2017 este și sărbătoare legală, pentru ca 

cei mari și cei mici să se bucure de relaxare 

și timp petrecut împreună.           

Chiar dacă și anul acesta a fost unul 

special, prin măsurile de protecție instituite 

de prevenirea răspândirii noului coronavirus, 

Ziua Internațională a Copilului a fost marcată, 

în centrele regionale de proceduri și cazare a 

solicitanților de azil, în perioada 28 mai – 03 

iunie, unde copiii au fost sărbătoriți într-un 

cadru creat special pentru ei de către ofițerii 

de integrare și reprezentanții ONG-urilor. 
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Maria Dospinescu 

La centrul București au fost 

organizate activități recreative și 

educaționale, respectiv desene pe 

asfalt, expoziție de picturi, face 

painting și badminton. 

Cei mici de la centrul Rădăuți 

au fost angrenați în activități 

desfășurate cu diverse teme 

“Lumea poveștilor prin ochii 

copiilor”, “Cântăm, dansăm și 

împreună ne bucurăm” și “Mesaje 

pentru toți copiii lumii”, în cadrul 

cărora au desenat pe asfalt, au 

scris mesaje de pace, bucurie și 

prietenie pentru toți copiii lumii pe 

care le-au lansat în baloane 

colorate. Cei mai curajoși au avut 

oportunitatea de a-și exprima 

talentul prin muzică sau în atelierul 

de arte plastice. 

“Prilej de a sărbători cea mai 

frumoasă perioadă din viața unui 

om - copilăria” a fost tema 

activităților desfășurate pentru 

tinerii din centrul de la Giurgiu 

unde au fost angrenați în jocuri ale 

copilăriei. 

Copiii de la centrul 

Maramureș au participat la 

activități recreative, iar seniorii de 

la centrul de vârstnici din localitate 

le-au pregătit mici surprize. 

La finalul activităților toți copiii 

au fost recompensați cu dulciuri și 

cadouri simbolice. 
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ACTUALITATE 

Sprijinul organizațiilor non-guvernamentale în gestionarea fenomenului migraționist este unul 

constant, ce contribuie la pregătirea continuă a celor care desfășoară activități în domeniul migrației, 

iar acest fapt reiese din lansarea unor materiale de lucru care vizează situația copiilor neînsoțiți și 

diverse metode prin care pot să comunice cu ei. 

Un prim material este ”Raportul analitic 

privind situația copiilor neînsoțiți solicitanți 

de azil și refugiați din România”, realizat în 

cadrul proiectului Border Management and 

Protection of Asylum-Seekers, implementat de 

JRS România și finanțat de UNHCR. Raportul a 

fost realizat cu sprijinul Organizației Salvați Copiii 

și a fost finalizat la sfârșitul anului 2020. Scopul 

acestuia este de a sublinia situația de fapt cu 

care se confruntă minorii neînsoțiți și 

răspunsurile pe care le au principalii actori 

instituționali cu atribuții în asistarea și protejarea 

acestora. De asemenea, în acest raport a fost 

evaluată funcționarea sistemul național de 

asistență și protecție a minorilor neînsoțiți 

solicitanți de azil și beneficiari ai protecției 

internaționale, iar pe baza experienței și opiniilor 

specialiștilor intervievați au fost făcute 

recomandări. 

”Manualul pentru profesioniști – Cum să 

transmiteți copiilor aflați în situații de migrație 

informații pe înțelesul lor” este dezvoltat de 

către Consiliul Europei, tradus și tipărit de către 

UNHCR. Acest manual se dorește a fi un ghid 

practic pentru profesioniștii de prim rang, cu 

privire la modul de însoțire a unui copil în fiecare 

etapă a călătoriei sale: de la sosirea la granițele 

noastre până la găsirea de soluții durabile pentru 

integrarea în țara gazdă. Manualul oferă informații 

și aplicații practice care să încurajeze 

profesioniștii să se gândească critic la modul în 

care comunică cu copiii. Astfel, sunt prezentate 

modalități și metode de a comunica despre stand-

ardele actuale și drepturile copiilor și modalități de 

îmbunătățire a practicii asigurând accesul 

copiilor la informații inteligibile care îi ajută în 

călătorie. 
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Cea de-a 16-a ediție a Campionatului European de Fotbal – EURO 2020 s-a desfășurat în perioada 

11 iunie -11 iulie a.c.. În competiție s-au calificat 24 de echipe, meciurile fiind găzduite în unsprezece 

orașe din Europa. Bucureștiul a fost desemnat ca oraș gazdă al meciurilor Campionatului European. Pe 

stadionul Arena Națională au fost disputate 4 meciuri, trei din faza grupelor și unul în optimile de finală. 

Inspectoratul General pentru Imigrări a fost prezent, alături de 

structurile MAI, la evenimentul sportiv EURO 2020, 

participând la toate meciurile de fotbal care s-au desfășurat pe 

Arena Națională. Misiunea noastră a vizat asigurarea 

suportului  necesar realizării acțiunilor ce țin de prezența 

cetățenilor străini. Astfel, polițiștii de imigrări au fost prezenți 

atât în centrele și comandamentele special constituite pentru 

acest scop, cât și în teren cu echipaje de intervenție. 

Totodată, la nivelul Direcției pentru Imigrări a Municipiului 

București a fost instituită o grupă operativă de intervenție, ce 

putea fi dimensionată în funcție de necesitatea din teren și de 

particularitatea fiecărui eveniment. 
Ermina Mihai 



 

 


