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La data de 19 august a.c., la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări, conducerea 
instituției a primit vizita unei delegații din cadrul Ambasadei Republicii Populare Chineze la București. 

Întrevederea delegației române, condusă de inspectorul general al Inspectoratului General 
pentru Imigrări, comisar-șef de poliție Leonard-Florin MEDREGA, cu delegația chineză, condusă de 
Excelența Sa doamna ambasador, JIANG YU, a avut ca temă centrală domeniul migrației legale. 

În cadrul discuțiilor au fost abordate aspecte privind cadrul național legal în domeniul migrației, 
cooperarea dintre cele două instituții în domeniul de referință, precum și alte subiecte conexe. 

Inspectorul general a afirmat că între România și China există o relație de prietenie îndelungată, 
iar în domeniul migrației începând cu anul 2017, cetățenii chinezi sunt exonerați de la obligația 
îndeplinirii procedurii invitației, în vederea obținerii vizelor de scurtă ședere în scop turistic, afaceri, sau 
vizită. De asemenea, la momentul discuțiilor pe teritoriul României sunt prezenți peste 8000 de 
cetățeni chinezi, posesori de permise de ședere. Cei mai mulți au ședere permanentă în România, 
desfășoară activități lucrative sau sunt membrii de familie. 

La finalul discuțiilor, delegația chineză a mulțumit conducerii Inspectoratului General pentru 
Imigrări pentru informațiile oferite exprimându-și disponibilitatea unei cooperări ulterioare. 
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Cu forțe proaspete și cu mult entuziasm 

după depunerea jurământului şi înaintarea în 

primul grad profesional la data de 20 iulie a.c., 

24 de tineri, absolvenți ai promoției din acest an 

ai Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 

repartizați în cadrul Inspectoratului General 

pentru Imigrări, au debutat în cariera de ofițer.  

Plini de speranțe, noii polițiști de imigrări 

au ieșit pe porțile academiei dornici să își ocupe 

locurile atribuite și să pună în aplicare 

cunoștințele acumulate în anii de studii. 

Repartiția s-a făcut luând în considerare media 

de absolvire, opțiunile acestora și nevoia de 

personal existentă la nivelul Inspectoratului 

General pentru Imigrări.  

Astfel, noii colegi își vor desfășura 

activitatea în structurile centrale și teritoriale ale 

Inspectoratului General pentru Imigrări 

repartizați la Direcția Azil și Integrare, Direcția 

Migrație, Serviciul Juridic, Serviciul Resurse 

Umane, Direcția pentru Imigrări a Municipiului 

București, Serviciile pentru Imigrări ale județelor 

Arad, Ilfov, Galați, Tulcea, Prahova, Birourile 

pentru Imigrări ale județelor Buzău, Călărași, 

Giurgiu,  Hunedoara, Centrele Regionale de 

Proceduri și Cazare a Solicitanţilor de Azil din 

București, Galați, Giurgiu și Maramureș. 

Timp de un an poliţiştii se vor afla sub 

tutela specialiştilor IGI care îi vor iniţia în tainele 

acestei meserii, iar la finalizarea perioadei vor fi 

definitivați în profesie. 

Echipa managerială a Inspectoratului 

General pentru Imigrări i-a asigurat de întregul 

sprijin în exercitarea misiunilor încredințate, 

profesia aleasă fiind una captivantă, plină de 

provocări, care implică profesionalism, 

onestitate, fermitate şi integritate.  

Tuturor le dorim mult succes în carieră! 
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Dragoș are 22 de ani și este din Vălenii de 

Munte, județul Prahova. A terminat Colegiul 

Național “Nicolae Iorga” în anul 2015. Decizia 

de a se îndrepta către Academia de Poliție a 

fost luată la sfârșitul clasei a XI-a. 

Cum ai luat decizia să urmezi Academia de Poliție? 
Alegerea mea cred că a fost influențată de mai mulți factori. Am un părinte care lucrează în sis-

tem și mi-a prezentat situația reală pentru a-mi face o idee despre ce mă așteaptă, însă, cel mai im-

portant element care m-a făcut să aleg Academia de Poliție a fost disciplina. 

Știam că odată intrat mă așteaptă un regim și un ritm de viață diferit și eram conștient că asta o 

să mă schimbe în bine, o să mă trezească puțin la realitate și o să mă  îmbărbăteze.  

Cât timp te-ai pregătit pentru examenul de admitere? 
Efortul ca să intru a fost destul de mare. Sincer, am avut momente în care m-am întrebat dacă 

chiar merită să mai fac asta. Am întrat în anul 2017, asta însemnând că a 3- a oară am reușit. Poate e 

adevărat ce se spune că "a 3- a oară e cu noroc". În primul an chiar nu am fost pregătit, nu am știut 

bine în ce mă bag, drept pentru care am picat la proba sportivă, la viteză, mai exact, fiindcă nu eram 

suficient de antrenat și pregătit.  

Al doilea an a fost foarte diferit, m-am pregătit intens, atât pentru proba fizica cât și pentru proba 

scrisă. Țin minte că pentru a trece de problema cu viteza, alergam cu greutăți de câte un kg legate de 

picioare pentru a mă obișnui.  

Totuși, efortul a fost răsplătit. Din punct de vedere fizic am trecut lejer probele doar că, de data 

asta, am picat la proba scrisa la o diferență de 20 de sutimi, adică 2 grile. Sincer, dacă după primul 

eșec am fost cât de cât împăcat cu faptul că nu am reușit deoarece știam că nu am fost atât de bine 

pregătit, al doilea eșec, care a fost la limită, mi-a adus o dezamăgire foarte mare.  
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Țin minte că după ce am picat a doua oară, două săptămâni nu am vrut să mai vorbesc despre 

asta, am vrut să iau o pauză și să-mi limpezesc mintea ca atunci când o să iau o decizie cu privire la 

viitorul meu să fiu sigur că e ceea ce vreau. 

După ce am reușit să-mi revin și să trec peste moment, am decis să mai încerc încă o dată. Asta 

ar fi fost ultima dată când încercam fiindcă deja era al doilea an când trebuia să stau acasă și să învăț 

și nu-mi permiteam să mai pierd timpul. Ultima dată cred că am avut cele mai mari emoții dar din fer-

icire a ieșit totul bine și am intrat.  

Ce te-a influențat să alegi specializarea imigrări? 
În 2017 când am intrat am ales Facultatea de Poliție de Frotieră, o alegere mai mult strategică  

fiindcă se intra cu o medie puțin mai mică. In anul 2 de studii, am ales specializarea Imigrări. După 

două stagii de practică în două zone diferite de frontieră, respectiv Drobeta Turnu-Severin și Iași, am 

reușit să-mi fac o oarecare idee despre ce presupune zona de frontieră.  

La alegerea specializarii cel mai interesant mi s-a părut Inspectoratul General pentru Imigrări așa 

că am optat pentru această armă. Cred că ce m-a atras cel mai tare este faptul că, în această armă, ai 

ocazia să te întâlnești cu mult mai multe tipuri de oameni, mi se pare o muncă ce cuprinde o arie mult 

mai largă și mai interesantă. Stagiile de practică făcute pe această specializare mi-au întărit convinge 

rile cu privire la alegerea mea. 

Cum ți s-au părut stagiile de practică? 
În practică mi s-a prezentat modul în care se lucrează cu străinii, în persoană sau cu documen-

tele acestora și am început să realizez că deși înveți multe și în Academie, e cu totul altceva când 

ajungi la locul de muncă. 

Stagiile de practică la imigrări m-au făcut să realizez că Inspectoratul este o structură  cu 

oameni deschiși care chiar sunt dispuși să te învețe tot ce ai nevoie pentru a putea să-ți 

însușești cât mai bine atribuțiile și consider că există un mediu propice pentru dezovltare 

profesională și personală 

În ceea ce privește planurile mele de viitor, mi-am propus să ajung cât mai sus în acest 

domeniu, să acumulez cât mai multă experiență și să profit de sansele care-mi sunt 

oferite de  Frontex pentru a avea experiețe și în alte țări. 

Interviu realizat de Bogdan Cojocaru 
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În primul semestru al anului 2019, polițiștii 

Inspectoratului General pentru Imigrări - Direcția 

Migrație au asigurat managementul șederii și   

rezidenței pe teritoriul României celor peste        

100000 de persoane, străini din state terțe și 

cetățeni ai UE/SEE/CH. Au fost depistați 1554 de 

străini cu ședere ilegală, emise 1126 de decizii de 

returnare, instituite peste 300 de consemne 

privind interdicția intrării în România și aplicate 

3950 de sancțiuni contravenționale. 

Totodată, polițiștii de imigrări au emis peste 

11.000 de avize de muncă și au efectuat con-

troale la 3983 de societăți comerciale, în urma 

cărora au depistat 1223 de străini în situații ile-

gale, 285 desfășurau activități lucrative fără forme 

legale.  Au fost aplicate 405 sancțiuni contra-

venționale în valoare de peste 3.500.000 de lei 

străinilor și reprezentanților firmelor. 

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General 

pentru Imigrări au asigurat managementul șederii 

și rezidenței pe teritoriul României celor peste 

100.000 de persoane aflate în evidențele in-

stituției , cetățeni străini din state terțe (cei mai 

mulți din Turcia,Vietnam, Moldova, China etc.) și 

cetățeni ai UE/SEE/CH (cei mai mulți din Italia, 

Franța, Germania, Grecia etc.) 

Principalele scopuri pentru care cetățenii 

străini şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul 

României sunt: conexe dreptului la unitatea fami-

liei (reîntregirea familiei, membri de familie ai 

cetăţenilor români, UE sau SEE), educaţie, an-

gajare în muncă sau stabilire permanentă pe teri-

toriul ţării noastre. Cei mai mulți dintre aceștia 

sunt stabiliți în București și pe raza județelor Ilfov, 

Timiș,  Constanța și Cluj. 

În ceea ce priveşte admisia în România, au 

fost primite 5446  solicitări de viză depuse la misi-

unile diplomatice. Au fost soluționate, prin 

emiterea avizului, 2608 de cereri de scurtă șe-

dere şi 2838 de lungă şedere, cele mai multe în 

scop de vizită, turism, studii și reîntregirea fami-

liei. 

Totodată, cetățenii străini au depus peste  

20000 de cereri de prelungire a dreptului de șe-

dere temporară și aproximativ 730 de cereri 

pentru șederea pe termen lung. Au fost primite 

peste 6000 de cereri de eliberare a certificatelor 

de înregistrare și emise 107 cărți de rezidență 

pentru membri de familie ai cetățenilor Uniunii 

Europene/SEE/CH. 

În aceeaşi perioadă, au fost eliberate 11.678 

avize de angajare/detaşare, pentru lucrători per-

manenţi, detașați, înalt calificaţi, ICT, sezonieri și 

transfrontalieri, fiind înregistrată o creștere evi-

dentă față de primul semestru al anului 2018, 

când au fost eliberate 4409  de avize. În urma 

celor peste 1000 de acțiuni/controale la aproxi-

mativ 4000 de societăți comerciale, care au vizat 

combaterea muncii nedeclarate, au fost depistați 

1223 de străini în situații ilegale, dintre care 285 

desfășurau activități lucrative fără forme legale și 

au fost aplicate 405 sancţiuni contravenţionale, în 

valoare de peste      3.500.000 lei (253.150 lei –

străinilor depistaţi; 3.277. 700  lei– angajatorilor). 

Cu privire la țara de origine a străinilor care 

accesează piața forței de muncă din România, pe 

primul loc se situează Vietnam (2812), urmat de 

Moldova (1360), Sri Lanka (1201), Nepal (1194), 

Turcia (1181) și India (1040) etc.. 

Pe linia combaterii șederii ilegale, în peri-

oada de referință, au fost organizate 4374 de 

acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare 

cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma căro-

ra au fost depistați cu şedere ilegală 1554 de 

străini, în creștere cu 23% față de aceeași peri- 

oadă a anului trecut. 
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Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege 

pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 1126 de decizii de returnare, prin 

care s-a stabilit obligația de a părăsi teritoriul României și au fost aplicate sancțiuni contravenționale cu 

avertisment și amendă în valoare de peste 800.000 lei.  De asemenea, pentru 339 de persoane a fost 

aplicată măsura interdicției de a intra în țară pentru diferite perioade de timp, de la 3 luni la 10 ani. 

Totodată, în perioada de referinţă, 493 de cetăţeni străini au fost îndepărtaţi sub escortă,  dintre 

care 356 în termen de 24 de ore. De asemenea, au fost întocmite documente de luare în custodie pub-

lică pentru 187 de persoane până la îndepărtarea de pe teritoriul țării noastre, 142 fiind returnate. 

Ca și alternativă la îndepărtarea forțată, 30 de migranți au optat pentru programul de repatriere 

voluntară umanitară și au părăsit țara noastră la o dată stabilită de comun acord cu Organizația Inter-

națională pentru Migrație. Totodată, în cazul a 100 de străini a fost acordată tolerarea rămânerii pe ter-

itoriul României până la încetarea motivelor care au stat la baza deciziei. 

În perioada de referință, ofițeri din cadrul Direcției Migrație au participat la 11 misiuni operative 

sub egida FRONTEX, în vederea întăririi controlului asupra fluxurilor de migraţie ilegală către teritorii 

ale UE şi a combaterii criminalităţii/infracţionalităţii transfrontaliere. 

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea 

migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la 

creșterea gradului de siguranță a cetățeanului. 

Biroul Informare și Relații Publice 
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În prima jumătate a anului 2019, 

792 de persoane au solicitat acordarea 

protecției internaționale din partea 

statului român, iar în 240 de cazuri a 

fost recunoscut statutul de refugiat sau 

acordată protecție subsidiară. 

Totodată, peste 500 de beneficiari ai 

unei forme de protecție au urmat 

programele de 

integrare.  

Polițiștii 

din cadrul 

Inspectoratului 

General Pentru 

Imigrări - 

Direcția Azil 

și Integrare 

gestionează 

procesele de 

coordonare și 

monitorizare a 

procedurii de 

azil, a 

procedurilor 

de integrare, 

relocare și 

resettlement 

pe întreg 

teritoriul României. 

Primirea, înregistrarea şi 

soluţionarea cererilor de azil, 

asigurarea asistenţei solicitanţilor de 

azil pe durata procedurii şi asistenţa 

pentru integrare sunt activităţi care 

se desfăşoară la nivelul Centrelor 

Regionale de Proceduri și Cazare a 

Solicitanţilor de Azil situate în 

Bucureşti, Giurgiu, Timişoara, 

Galaţi, Rădăuţi şi Maramureş, 

structuri teritoriale specializate în 

probleme de azil. 

În primul semestru al anului 

curent, au fost depuse 792 de cereri 

de azil, cu 11% mai puține față de 

perioada similară a anului trecut.  

Referitor la țara de origine, cei 

mai mulți solicitanți de azil provin 

din state precum Irak, Siria și 

Bangladesh, iar cele mai multe cereri 

au fost depuse la centrele din 

Timișoara și București. 

A fost asigurat accesul 

neîngrădit la procedura de azil și a 

fost respectat principul nereturnării, 

iar toți solicitanții de 

azil și persoanele care 

au primit protecție 

internațională au 

beneficiat de documente 

de identitate și, după 

caz, de documente de 

călătorie.  

Totodată, în ceea ce 

privește accesul la o 

nouă procedură de azil, 

au fost înregistrate 94 de 

cereri, față de 125 în 

perioadă similară a 

anului 2018. 

Analiza efectuată a 

reliefat faptul că, în 

această perioadă, 

polițiștii de imigrări au 

soluționat 464 de cereri de protecție 

internațională în etapă 

administrativă, în 240 de cazuri fiind 

acordată o formă de protecție, dintre 

care  91  le-a fost recunoscut statutul 

de refugiat și 149 le-a fost acordată 

protecția subsidiară.  
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De asemenea, 760 de solicitanți de azil, au fost 

cazați în cele șase centre specializate, 947 au beneficiat 

de consiliere și aproximativ 700 de sesiuni de orientare 

culturală.  

Pe linie de relocare extra UE, conform 

angajamentelor asumate pentru anii 2018-2019, 

polițiștii de imigrări au organizat mai multe întâlniri de 

coordonare cu reprezentanții structurilor implicate în 

derularea operațiunii de relocare, în vederea stabilirii 

tuturor detaliilor și aspectelor privind aplicarea 

programului de relocare pentru cei 109 refugiați de 

origine siriană, aflați provizoriu în Turcia și Iordania. 

De asemenea, în cadrul activităților întreprinse, a fost 

organizată o misiune de selecție la Amman pentru 

intervievarea persoanelor preselectate de către UNHCR 

România.  

În perioada de referință, 523 de persoane, 

beneficiare a unei forme de protecție internaționale, au 

urmat programul de integrare, 221 sunt din Siria, 111 

din Irak, 33 din Iran și alte țări. 

Pe linia procedurii de determinare a statului 

membru responsabil cu analizarea cererilor de azil 

depuse de solicitanții de protecție internațională, au fost 

transmise 133 de cereri pentru transferul străinilor în 

alte state membre. Totodată, a fost realizat transferul în 

România pentru 78 de persoane în conformitate cu 

prevederile Regulamentului Dublin. 

Complementar cu activitățile de integrare 

desfășurate de structurile IGI, în Centrele Integrate, 

înființate prin intermediul proiectelor cu finanțare 

europeană, s-au defășurat activități de integrare 

destinate persoanelor vulnerabile identificate din 

rândul cetățenilor străini cu drept de ședere pe 

teritoriul României. Aceste centre speciale sunt 

amplasate în orașele care înregistrează un număr 

mare de cetățeni străini și derulează activităţi de 

integrare, la nivelul a 5 Regiuni, care acoperă întreg 

teritoriul naţional. 

În cadrul centrelor, străinii beneficiază de o 

gamă de servicii integrate și asistență care vin în 

sprijinul nevoilor acestora, de consiliere socială și 

asistență materială, de sprijin în rezolvarea 

problemelor, de informare și educație, de acces la 

activități de socializare, consiliere psihologică sau 

juridică, de acces și participare pe piața muncii și de 

relaționare cu autoritățile locale. 

Totodată, în perioada de referință, specialiștii 

DAI au participat la misiuni internaționale, cu 

preponderență sub egida BESA, sprijinind activitățile 

agenției în gestionarea situațiilor deosebite în materie 

de azil care au apărut în diferite state membre.  Prin 

sprijinul acordat s-a asigurat în primul rând 

consolidarea sistemelor de azil din statele membre 

afectate și, în mod indirect, reducerea/limitarea 

riscurilor la adresa ordinii și securității publice a 

României, punctând, totodată, activități importante 

din programul de lucru al Agenției Euopene BESA. 

Asigurarea accesului neîngrădit la procedura 

de azil, procesarea cererilor de azil în mod eficient în 

conformitate cu standardele legale naționale și 

internaționale, creșterea capacității actorilor 

relevanți în susținerea procesului de integrare 

socială a străinilor, precum și implementarea 

mecanismului de asigurare a solidarității între 

statele membre în cazul unor afluxuri de persoane 

aflate în nevoie de protecție rămân acțiunile noastre 

prioritare, care contribuie la creșterea gradului de 

siguranță a cetățeanului. 

Biroul Informare și Relații Publice 
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Un proiect educațional 
ambițios a fost pus în aplicare, în această vară, de către  

Asociația de părinți a Școlii Gimnaziale “Regina Elisabeta” din 
Rădăuți și Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil  din 

localitate, în calitate de partener.  

Sub egida ”Recreația de vara”, peste 40 de copii care studiază la Școala  Gimnazială "Regina 
Elisabeta" au lăsat deoparte gadgeturile și au venit să se distreze și să învețe lucruri noi, alături de cei 
mai mici dintre refugiați, dar și de părinții acestora, în cadrul școlii de vară. 

Astfel, într-o atmosferă relaxantă și de prietenie, îndrumați de către coordonatori copiii au 
desfășurat multe activități creative captivante, dar și educative, având ca scop stabilirea și menținerea 
unor relații de prietenie între copiii de pretutindeni. De asemenea, s-a urmărit  promovarea, 
cunoașterea și diversitatea culturală, etnică, lingvistică și socială.  

Cei mici au fost încântați de toate activitățile pe care le-au desfășurat în cadrul școlii de vară, fie 
că au colorat, au pictat, au decupat, ori au învățat multe alte lucruri folositoare. Într-una din zile, elevii 
au decupat în hârtie și au creat inimioare mari pe care au scris mesaje de bun venit pentru refugiați în 
mai multe limbi. 

Pentru că și-a dovedit 
utilitatea, polițiștii spun că 
astfel de campanii educative 
vor continua pentru  a-i  
determina pe refugiați să 
socializeze, să lege prietenii 
și să comunice mai mult 
pentru a-și dezvolta 
vocabularul limbii române. 

 Experienţele de grup 
încheagă prietenii, dărâmă 
barierele prejudecăţilor, dau 
naştere la solidarităţi şi 
adaptări la situaţii sociale în 
miniatură. 

Recreația de vara s-a 
încheiat cu o mare poză de 
grup și un picnic pe măsură. Ermina MIHAI 

13  
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România, stat membru al Uniunii Europene 

din anul 2007, și-a adus aportul în mod 

semnificativ la modelarea politicilor europene în 

contextul preluării președinției Consiliului Uniunii 

Europene, rol exercitat în deschiderea trioului de 

state RO-FI-HR, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 

2019. Efortul susținut în pregătirea și exercitarea 

PRES CONS UE s-a tradus în avansarea/

finalizarea negocierilor pe tematicile constituite în 

dosare legislative, fiind astfel atins obiectivul de 

înaintare a discuțiilor și de armonizare a pozițiilor 

exprimate de guvernele statelor membre în 

formatul dat de diferitele formațiuni de lucru de la 

nivelul Consiliului Uniunii Europene. În tabloul 

general al rezultatelor obținute de RO în facilitarea 

atingerii consensului european se înscriu și 

reușitele înregistrate în problematicile aflate în 

responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne, 

respectiv incidente domeniului migrației și azilului.  

Astfel, discutarea direcțiilor generale de 

acțiune în cadrul grupurilor de lucru în care sunt 

tratate aspecte conjugate, într-o manieră care 

surprinde identificarea de soluții comprehensive 

pentru domeniile vizate, la un nivel de 

reprezentare înalt, s-a realizat în cadrul a 3 

reuniuni SCIFA/Comitetul Strategic privind 

Migrația și Azilul, a 3 reuniuni HLWG/Grupul de 

Lucru la Nivel Înalt privind Migrația și Azilul , 

precum și unei reuniuni în format Consilieri JAI – 

reuniune la care, de asemenea, au participat 

experții cu atribuții pe dosar, alături de consilierii 

diplomatici din cadrul reprezentanțelor 

permanente ale fiecărui stat membru la 

Bruxelles. Un rezultat al demersurilor realizate la 

nivelul celor două grupuri de lucru a fost 

reprezentat de conceptualizarea strategică a 

viziunilor comune, sub forma unor soluții fiabile 

pentru politicile europene în materie de migrație 

și azil, în contextul reînnoirii ciclului instituțional 

la nivelul UE, prin prezentarea documentului de 

lucru ”Viitorul politicii Uniunii Europene în 

domeniile migrației și azilului”. Accentul a fost pe 
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modalitățile de extindere și eficientizare a 

eforturilor în domeniul migrației, cu acordarea unei 

atenții sporite reformei SECA/Sistemul European 

Comun de Azil. În cadrul acestor reuniuni s-a 

recurs și la conștientizarea situațiilor operative 

(returnarea, reintegrarea, traficul de ființe umane), 

în vederea identificării de soluții concrete, prin 

intermediul prezentărilor susținute de 

reprezentanți ai Comisiei Europene (evaluarea 

cadrului legal european în domeniul migrației 

legale și stadiul proiectelor pilot în acest domeniu) 

și ai agențiilor europene relevante (FRONTEX, 

BESA, EUROPOL). Totodată, pe agenda 

reuniunilor au fost incluse subiecte privind stadiul 

migrației, stadiul actualizat al schemei de relocare 

externă, sprijinul acordat țărilor terțe în domeniul 

de legislație a migrației. 

Reformarea normelor UE privind azilul 

(pachetul SECA) a fost discutată în cadrul celor 

14 reuniuni ale Grupului de lucru AZIL (în format 

Consilieri JAI), divergențele de opinii fiind 

întâmpinate de încercarea de perfectare de noi 

concepte și de accentuare a unor practici, precum 

în cazul propunerii privind procedura de azil la 

frontieră și a celei privind așa-numitele 

aranjamente temporare – inițiativă prin care s-a 

urmărit identificarea unei soluții temporare și 

tranzitorii, diferită de practica din prezent de tip  

ad-hoc, ca răspuns la lipsa unui cadru predictibil 

pentru debarcarea rapidă a migranților și la 

absența unor linii directoare pentru relocarea intra

-UE a acestora.  

Dosarele legislative aferente Grupului de 

lucru IMEX – componenta Expulzare au fost 

tratate în cadrul a 20 de întruniri (8 în format 

grup de lucru, 8 în format Consilieri JAI, 4 

reuniuni tehnice/politice în format trialog). Au 

fost finalizate negocierile pentru propunerea 

de modificare a Regulamentului privind 

crearea unei rețele europene de ofițeri de 

legătură în materie de imigrație (ILO), actul 

normativ fiind adoptat la data de 14.06.2019.  
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Textul propunerii de Directivă 

privind standardele și procedurile 

comune aplicabile în statele 

membre pentru returnarea 

resortisanților țărilor terțe aflați în 

situație de ședere ilegală a fost 

prezentat și agreat în cadrul 

reuniunii COREPER din data de 

22.05.2019, iar urmare a obținerii 

sprijinului din partea statelor 

membre, la reuniunea Consiliului 

JAI din data de 07.06.2019, a fost 

obținută abordarea generală 

parțială pe marginea propunerii în 

cauză. În ceea ce privește Grupul 

de lucru IMEX – componenta 

Migrație Legală, discuțiile s-au 

purtat cu ocazia organizării unei  

 

reuniuni în format Consilieri JAI, 

prilej cu care documentul de 

compromis al PRES RO cu privire 

la Directiva Blue Card a fost, în linii 

mari, agreat de SM, iar discuțiile 

asupra dosarului legislativ au 

avansat, chiar dacă nu s-a reușit 

depășirea barierelor dintre 

aspectele armonizării europene și 

schemele naționale existente. 

PRES RO a reușit, pe 

parcursul a 6 întâlniri în format 

Consilieril JAI și a 5 trialoguri, să 

obțină aprobarea pachetului privind 

interoperabilitatea sistemelor de 

informații ale UE (în trialogul politic 

din data de 05.02.2019), cele două 

acte normative europene fiind  

 

publicate în Jurnalul Oficial al UE la 

data de 22.05.2019. De asemenea, 

se remarcă evoluția de la nivelul 

Grupului de lucru Frontiere, 

încununată de finalizarea 

negocierilor pe două dosare 

legislative, respectiv publicarea în 

Jurnalul Oficial al UE la data de 

25.06.2019  a Regulamentul ID 

Cards prin care se statuează 

standarde consolidate de securitate 

aplicabile cărților de identitate 

eliberate de statele membre 

propriilor cetățeni, precum și 

documentelor de ședere eliberate 

de statele membre cetățenilor 

Uniunii și membrilor familiilor 

acestora, atunci când își exercită  



 

 17 

dreptul la liberă circulație. În 

același timp, obiectivul 

consolidării mandatului Agenției 

Europene privind Poliția de 

Frontieră și Garda de Coastă la 

nivel European/EBCG a fost 

atins prin armonizarea pozițiilor 

între colegiutorii Uniunii în cursul 

lunii aprilie 2019, urmând ca 

noul regulament să fie adoptat și 

să intre în vigoare înainte de 

sfârșitul anului 2019.  

Un subiect care a suscitat 

interesul atât al opiniei publice, 

cât și al factorilor instituționali/

decizionali de la nivel 

european, inclusiv din 

perspectiva modalității de 

ghidare și abordare a acestuia 

în cadrul Consiliului UE, a fost 

reprezentat de evoluția 

procesului privind retragerea 

Marii Britanii din UE. 

Dificultățile întâmpinate la nivel 

britanic  în obtinerea unui 

consens pentru semnarea 

acordului de retragere a 

determinat demararea 

planificărilor naționale în cazul 

scenariului no-deal. În acest 

sens, experții Inspectoratului 

General pentru Imigrări s-au 

implicat activ în procesul de 

creare și adoptare a cadrului 

juridic național necesar pentru 

protejarea drepturilor 

cetățenilor britanici aflați pe 

teritoriul României (materiale 

informative pentru cetățenii 

britanici, participarea la 4 

activități de informare 

organizate de Ambasada Marii 

Britanii la București, 

elaborarea de răspunsuri 

la întrebările cetățenilor 

britanici, contribuții de text 

pentru Memorandumul cu 

tema: Planul de măsuri 

privind reglementarea 

statutului cetățenilor 
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britanici rezidenți în România în contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord  

si pentru proiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului privind unele măsuri aplicabile în cazul 

retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord). 

Bilanțul PRES RO din perspectiva rezultatelor obținute la masa negocierilor în cadrul grupurilor de 

lucru, în plan bilateral, precum și în dialogul cu instituțiile și agențiile europene, înregistrat într-un 

context politic european complex, se constituie în progresul realizat în atingerea priorităților și 

obiectivelor fixate la începutul mandatului, prin adoptarea de decizii – în spiritul valorii de coeziune – 

care au contribuit ca liant la parcursul ascendent al proiectului european.  

Material realizat cu sprijinul SAERI 
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Shahrouz de 32 de ani și soția sa Fataneh de 29 de ani, discriminați pe motive etnice, au hotarât să 

părăsească țara de origine în căutarea unui trai mai bun. În august 2018, au ajuns în România la Centrul 

Rădăuți. Din acel moment viața lor avea să se schimbe radical.  

Cum a fost drumul spre România 

din țara de origine? Noi, eu și soțul meu, am venit legal din Iran, cu 

avionul, până în Serbia. Nu a fost nevoie de viză. Am 

cumpărat bilete de avion dus-întors, fără a avea alte 

complicații. Când am cumpărat aceste bilete am 

achiziționat și o excursie de tip ,,city break’’. În ziua 

în care ar fi trebuit să plecăm din Serbia, am mers 

într-o cafenea unde ne-am întâlnit cu o femeie care 

ne-a spus că ne poate duce în România. Aceasta ne-a 

cumpărat bilete de autobuz și am călătorit 

aproximativ două ore. Am oprit într-o localitate unde 

ne așteptau niște mașini, de tip taxi, cu care am mers 

până în localitatea din apropierea garaniței cu 

România. Din Serbia în România am venit ilegal, cu 

ajutorul unei călăuze. Ne-am continuat drumul pe jos, 

timp de trei zile. Mergeam doar noaptea pentru a nu fi 

văzuți. Ziua stăteam ascunși. Îmi aduc aminte că,  o 

zi am stat ascunși într-un lan de floarea soarelui și 

apoi într-un lan de porumb. Când am ajuns în 

România am stat aproximativ 2 săptămâni alături de 

alte persoane străine într-o casă părăsită. Trebuia să 

plătim dacă voiam sa ne fie adusă mâncare. Se făcea 

listă cu ce dorim să ne fie adus și primeam 

alimentele cotra cost. Aproape în fiecare zi, 

persoanele care erau cu noi în acea casă părăsită 

plecau rând pe rând cu intenția de a trece granița 

spre Ungaria. Noi am rămas singuri timp de o 

săptămână. În a doua săptămână a venit cineva cu o 

mașină să ne ducă și pe noi spre granița cu Ungaria. 

Am mers foarte puțin și ne-au abandonat. În 

apropiere era o clădire ce părea a fi o fabrică. 

Persoanele ce lucrau acolo ne-au ajutat să contactăm 

autoritățile române.  

Familie de refugiați,  

pășind către un nou început 
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La ce ați renunțaț când ați luat 

decizia de a pleca din țara dvs..? 

Nu am renunțaț la ceva special, doar că ne-a fost greu să 

plecăm din țara în care am trăit toată viața. Tatăl meu era 

muncitor și aveam o situație financiară medie. Soțul meu 

avea două mașini, cu doi angajați și facea distribuție de 

produse din carne de pui. Situația financiară a lui era mai 

bună ca a mea. 

Cum ați luat această decizie? Care 

au fost cauzele? 

Eu și soțul meu suntem de etnii diferite. Din cauza acestui 

fapt nu puteam să ne căsătorim în țara nostră de origine. 

Problemele s-au agravat în momentul când am rămas 

însărcinată. 

Când ați ajuns în România și cum 

ați fost primiți? 

În România am ajuns în luna august 2018. Ni s-a spus că 

autoritățile române vor avea un comportament dur cu noi, 

dar atât poliția cât și cei de la imigrări au avut un 

comportament total diferit. În centrul de refugiați am fost 

primiți foarte bine, am avut parte de sprijin și am fost 

îndrumați atunci când am avut nevoie. Personalul 

centrului ne-a ajutat să ne rezolvăm problemele pe care le-

am avut și au fost foarte înțelegători cu noi, ne-au tratat cu 

respect, așa cum nu ne aștepam să se întâmple. 

Cum v-ați integrat în comunitatea 

din centru? 

Încercăm să avem o cât mai bună colaborare cu persoanele 

din centru. Mergem la cursurile de învățare a limbii 

române, încercăm să relaționăm cât mai mult cu cetățenii 

români. Soțul meu, atunci când este la serviciu, 

relaționează foarte mult cu românii, ceea ce l-a ajutat la 

învățarea limbii române și îi ușurează comunicarea atât la 

muncă, cât și în societate. Până în prezent am avut 

experiențe foarte frumoase cu cetățenii români, sunt 

persoane sociabile și dispuse să ajute. 
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Cum se descurcă șoțul la locul de 

muncă?  

Soțul și-a găsit locul de muncă cu ajutorul persoanelor 

care se ocupă de integrarea străinilor din Centrul Rădăuți 

și îmi poveștește că la serviciu este apreciat, înțeles și nu s-

a simțit marginalizat sau discriminat în vreun fel. Primește 

același tratament ca și ceilalți angajați, chiar a primit 

majorare salarială pentru munca bine făcută. 

Acum când aveți protecția statului 

român, ce v-ați dori să faceți în 

continuare? 

Am primit statut de refugiați și dorim să locuim în 

Rădăuți. Ne bucurăm că suntem ajutați cu plata chiriei în 

oraș și așa putem avea posibilitatea de a asigura copilului, 

care s-a născut după ce am ajuns în Centrul de la Rădăuți, 

un trai mult mai bun. Vom participa de asemenea la 

activitățile organizate în cadrul Programului de integrare, 

întrucât așa putem afla mai multe informații despre 

România, avem posibilitatea de a vizita și alte locuri și de a 

ne obișnui cu tradițiile și obiceiurile românești, pe care le 

considerăm interesante și foarte frumoase. 

Mihaela Tatiana BREABAN 



 

 22    MIGRAŢIA ŞI AZILUL 

În perioada 03-04.07.2019, comisar-șef de 
poliție Bogdan Cătălineanu din cadrul Serviciului 
Analiză de Risc  - Direcția Management Strategic 
a participat în calitate de instructor la stagiul de 
pregătire în domeniul Open Source Intelligence 
organizat de către Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă FRONTEX 
la sediul central din Varșovia. 

Grupul-țintă a reunit personalul Agenției 
Europeane pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă FRONTEX având ca atribuții specifice 
monitorizarea situației operative și analiza 
informațiilor, principalele obiective ale stagiului 
fiind formarea deprinderilor profesionale pentru 
culegerea și procesarea informațiilor din surse 
publice, precum și pentru întocmirea de produse 
informative finale. 

Stagiul de pregătire a cuprins prezentări, 
discuții interactive, studii de caz și exerciții 
practice privind aspecte legale și terminologice 
din domeniul de referință, planificarea și 
implementarea activităților specifice, securitatea 
în mediile virtuale, căutarea, verificarea și 
valorificarea informațiilor în sistem integrat, 
tehnici de prezentare a conținutului de tip 
text/non-text, trasmiterea de expertiză și 
schimbul de bune practici.  

Totodată, au fost prezentate diferite 

instrumente de lucru specifice: motoare de 

căutare, operatori de căutare, portaluri, 

investigații în mediile virtuale, medii de partajare 

a diferitelor tipuri de conținut, arhive, domenii 

internet și IP-uri, servicii de traducere, 

geolocalizare și poștă electronică, agregarea 

datelor, monitorizarea situațiilor. 

Serviciul Analiză de Risc 
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Un tânăr refugiat din Pakistan, cazat la centrul din Rădăuți, dă un exemplu de normalitate.  

Mergea spre centrul de cazare, iar în zona parcului Central a găsit un portofel. Nici nu a stat pe 
gânduri și de cum a intrat în incinta centrului a mers la ofițerul de serviciu și l-a rugat să găsească 
proprietarul portofelului. "M-am gândit că portofelul conține documente importante pentru cineva și i-aș 
putea face un bine restituindu-le”, spune M.A.. 

Proprietarul a fost identificat, acesta și-a recuperat bunul și i-a mulțumit tânărului pakistanez 
pentru gestul său. 

Ermina MIHAI 
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