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Inspectoratul General pentru Imigrări a organizat, la data de 10 octombrie a.c., la București,
conferința de lansare a proiectului „PDP1 Îmbunătățirea sistemului național de azil și migrație”, finanțat
în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, Programul Afaceri Interne.
În cadrul proiectului, Inspectoratul General pentru Imigrări este desemnat promotor de proiect pe
Aria nr.18 - Azil și Migrație, prin Memorandumul de Înțelegere încheiat între Regatul Norvegiei și
Guvernul României.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea sistemului de azil și migrație din
România în vederea îmbunătățirii condițiilor pentru solicitanții de azil care aparțin categoriilor
persoanelor vulnerabile, îmbunătățirea condiților de recepție și a modului de lucru, precum și
asigurarea capacității necesare pentru managementul situațiilor de criză.
Scopul întâlnirii a fost de a prezenta proiectul și a informa cu privire la tipurile de activități ce
urmează a fi derulate, prezentarea grupului țintă și a rezultatelor ce se doresc a fi atinse.
Proiectul este structurat pe patru componente și vizează, în principal, îmbunătățirea condițiilor de
recepție în centrele Inspectoratului General pentru Imigrări, optimizarea infrastructurii IT, dezvoltarea
competențelor profesionale prin schimbul de bune practici, precum și întărirea capacității de răspuns în
cazul unui aflux masiv de migranți.
Acesta se derulează în perioada 2019-2024 și are o valoare totală de 5.000.000 de euro (TVA
inclus), din care 85% finanțare nerambursabilă și 15% cofinanțare națională.
Inspectoratul General pentru Imigrări implementează proiectul în parteneriat cu structuri
naționale având atribuții în domeniu, respectiv Inspectoratul General al Poliției de Frontieră,
Inspectoratul General al Poliției Române, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane,
Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, Serviciul Român de Informații, precum și omologul
norvegian, Directoratul Norvegian de Imigrări.
Mai multe informații despre activități, finanțare și parteneri găsiți pe site-ul http://
Biroul Informare și Relații Publice
norvegian.igi.mai.gov.ro/
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Pe parcusul lunii octombrie, polițiștii de
imigrări au derulat la nivel național campania
de informare și conștientizare a cetățenilor
străini și a angajatorilor cu privire la
condițiile în care pot angaja sau detașa
cetățeni străini pe teritoriul României.
Campania a fost structurată în două
etape și a avut ca scop prevenirea și
combaterea muncii nedeclarate a străinilor și
conștientizarea riscurilor la care se expun în
situația nerespectării prevederilor legale.
Astfel, în perioada 07-10 octombrie a.c.,
poliţiştii Inspectoratului General pentru Imigrări
împreună cu reprezentanții Inspecției Muncii au
desfăşurat, la nivel național, o sesiune de
informare a angajatorilor care au angajaţi
cetățeni străini sau care sunt interesaţi în acest
demers, cu privire la condiţiile în care străinii pot
presta activităţi lucrative pe teritoriul României,
precum și drepturile şi obligaţiile ce le revin în
calitate de angajatori.
Scopul acestui demers a fost acela de a
crește gradul de informare și conştientizare în
rândul angajatorilor, persoane fizice sau juridice,
cu privire la riscurile la care se se expun în
situația nerespectării prevederilor legale privind
angajarea sau detașarea unui cetățean străin în

România. Totodată, s-a urmărit prevenirea și
combaterea muncii ilegale a cetățenilor străini pe
teritoriul țării noastre.
Cea de-a doua etapă s-a desfășurat, în
perioada 21- 25 octombrie a.c., fiind dedicată
studenților cetățeni străini.
Astfel, polițiștii de imigrări s-au deplasat în
instituțiile de învățământ din țară, unde au
participat la întruniri cu străinii aflați la studii. În
cadrul întâlnirilor studenții au fost informați cu
privire la condițiile referitoare la reglementarea
dreptului de ședere și a dreptului la muncă.
Totodată, au fost distribuite pliante informative
pentru a veni în sprijinul acestora.
În primele nouă luni ale acestui an, au fost
emise peste 21000 de avize de angajare /
detașare a lucrătorilor străini, cele mai multe în
capitală
și
județele
Constanța,
Ilfov,
Brașov,Timișoara etc. Cei mai mulți muncitori
provin din Vietnam, Nepal și India.
Pe teritoriul României se află, în prezent,
peste 15.000 de studenți, cetățeni străini, cei mai
mulți din Moldova, Israel, Tunisia și Maroc.
Majoritatea au optat să urmeze studiile în
centrele universitare din
București, Iași,
Timișoara, Cluj și Constanța.
Ermina Mihai -Biroul Informare și Relații Publice
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Pentru
că
pregătirea
personalului este esențială în
dezvoltarea
profesională,
conducerea
Inspectoratului
General pentru Imigrări a
decis organizarea, pe baza
unui scenariu fictiv, a exercițiului de alarmare privind
creșterea
capacității
operaționale a Centrului Regional de Proceduri și Cazare
a Solicitanților de Azil Galați
în cazul unui aflux de imigranți.
Exercițiul a vizat modul în
care polițiștii de imigrări intervin pentru gestionarea unei
situații de risc în domeniul
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migrației,
capacitatea
de
răspuns la instituirea unei
stări excepționale.
Conform scenariului, în
dimineața zilei de 24 octombrie, în jurul orei 08.00,
personalul aflat în serviciul de
permanență la CRPCSA Galați
a fost informat de către SPF
Galați cu privire la faptul că pe
raza localității Giurgiulești, la
ora
02.00,
camera
de
termoviziune a observat un
grup de persoane care se
deplasa în interiorul zonei de
frontieră. Ulterior, grupul a
fost depistat și au fost efectuate verificări, stabilindu-se că

sunt 120 de străini, cu identitate nedeclarată, din Orientul
Apropiat, având vârste cuprinse între 25 și 40 de ani,
care solicită o formă de protecție internațională din partea
statului român. După trierea
epidemiologică, aceștia sunt
conduși la CRPCSA Galați.
Imediat după declanșarea
exercițiului, a fost pus în
aplicare
planul
realizării
capacității operaționale, comanda acțiunii fiind asigurată
de către inspectorul general
adjunct, comisar șef de poliție
Mircea Babău.

Întrucât, noul grup de străini determină
depășirea capacității de cazare în centrele IGI,
care au un grad de ocupare de peste 90%, se
dispune creșterea capacității operaționale a
Centrului Regional de Proceduri și Cazare a
Solicitanților de Azil Galați prin instalarea
unei tabere mobile, în sistem containerizat,
de către reprezentanții ISU Galați.
Exercițiul în ansamblul său a reprezentat
punerea în aplicare a măsurilor preventive și
proactive luate la nivelul
Inspectoratului
General pentru Imigrări pentru gestionarea
eficientă a unei situații de risc, în sistem integrat, cu entități
responsabile în asigurarea managementului situațiilor de urgență.
Scopul acestuia a constat în testarea
capacității de reacție a personalului cu privire
la modul de acțiune în cazul producerii unei
situații speciale și, totodată, în antrenarea,
verificarea și evaluarea stadiului de pregătire
a personalului din cadrul CRPCSA Galați

pentru îndeplinirea misiunilor specifice, cu
accent pe verificarea cunoașterii procedurilor
de lucru în caz de alertă.
Ulterior, aspectele constatate pe timpul
intervenției, concluziile și măsurile dispuse
vor sta la baza pregătirii polițiștilor din cadrul
centrelor specializate pe linie de azil și de suport operativ.
Dinamica cererilor de azil înregistrate la
nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări, indică faptul că la această dată nu sunt
informații privind iminența producerii unei
situații de risc. Comparativ cu anul trecut
numărul persoanelor care au solicitat o formă
de protecție internațională este în scădere, iar
gradul de ocupare al centrelor este de aproximativ 23 %, însă astfel de exerciții sunt
necesare și benefice în pregătirea personalului.

Ermina Mihai — Biroul Informare și Relații Publice
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La data de 23 octombrie a.c., un grup de 24 de persoane, refugiaţi de origine siriană,
evacuat din Iordania, a sosit în România în cadrul programului de relocare extra UE. Prin acest
demers România își aduce contribuția, alături de comunitatea internațională, la sprijinul și
protecția refugiaților aflați provizoriu în Iordania.
În primul stat de azil, refugiații au întâmpinat dificultăți în ceea ce priveşte întoarcerea acasă în
condiții de demnitate și siguranță, precum și în a beneficia de protecție și oportunități de integrare.
În acest context, singura soluție durabilă pentru refugiaţi este relocarea pe teritoriul unui alt stat
care le poate acorda protecție, rezidență și acces la aceleași drepturi și obligații ca pentru proprii
cetățeni.

Operațiunea de relocare, a celor 24 de persoane, a presupus un ansamblul de activități
desfășurate de Inspectoratul General pentru Imigrări, în cooperare cu alte autorități, precum și cu
organizații internaționale și organizații neguvernamentale, în vederea selectării și transferării în
România a persoanelor în nevoie de relocare.
Urmare a procedurilor de selecţie şi a manifestării acceptului din partea acestora, cetăţenii străini
au fost relocaţi în România, pentru a avea o şansă la o viaţă mai bună.
Astfel, grupul, alcătuit din 24 de persoane, familii alcătuite din adulți și copii, cu vârste cuprinse
între trei săptămâni și 49 de ani, va parcurge într-o primă etapă, procedurile de recepţie privind
amprentarea, controlul medical şi emiterea documentelor de şedere pe teritoriul românesc.
Ulterior, aceștia vor fi incluşi în programul de integrare în scopul familiarizării cu specificul
societăţii româneşti. Astfel, refugiaţii vor participa la cursuri de limbă română, sesiuni de acomodare
culturală, asistenţă şi consiliere în vederea accesării drepturilor şi a modalităţilor de exercitare a acestora în ţara
noastră.
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Totodată, complementar, prin organizaţiile neguvernamentale, care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul de incidenţă, vor continua să primească asistenţa specifică, acordată prin proiectele cu
finanţare europeană.
Transferul refugiaţilor sirieni, de astăzi, reprezintă punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii de
Guvern nr.1596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România si face parte din angajamentele
asumate de statul nostru, pentru perioada 2018-2019, privind transferul a 109 persoane aflate în
nevoie de relocare din Iordania și Turcia.
Grupul celor 24 de persoane încheie operațiunea de relocare din Iordania privind
responsabilitatea transferului pentru cele 40 de persoane stabilită prin deciziile Comitelului pentru
relocarea refugiaților din România.

Decizia privind relocarea refugiaţilor aflați în nevoie reală de protecție a fost luată avându-se în
vedere criterii precum, necesităţile internaţionale de relocare a refugiaţilor stabilite de către Înaltul
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), evaluarea situației privind integrarea în
societate a refugiaților aflați în România și rolul Inspectoratului General pentru Imigrări în gestionarea
problematicii azilului la nivel național.
Acţiunea de transfer a fost organizată cu implicarea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie
(OIM) care a asigurat transportul persoanelor din Iordania în țara noastră. Costurile necesare acestei
activităţi au fost finanțate din fondurile alocate României de Uniunea Europeană prin Fondul pentru
Azil, Migrație și Integrare.
Refugiat în nevoie de relocare - străinul aflat pe teritoriul altui stat, care a fost recunoscut ca
refugiat potrivit Convenției de la Geneva, sau străinul recunoscut ca refugiat de UNHCR în
conformitate cu art. 1 lit. A din Convenția de la Geneva și cu art. II pct. 2 din Protocol, care nu
beneficiază de protecție efectivă, nu are posibilitatea integrării pe teritoriul statului de azil și nu are
posibilitatea de repatriere voluntară în condiții de siguranță și demnitate;
Relocarea refugiaţilor este procedura de selecţie şi transfer a refugiaţilor dintr-o ţară în care ei şiau găsit refugiul către o ţară gazdă sigură, care acceptă să-i primească. Astfel, relocarea reprezintă
singura soluţie pentru acei refugiaţi care nu beneficiază de protecţie efectivă în prima țară de azil în
care şi-au găsit refugiul.

Biroul Informare și Relații Publice
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Agent de poliție, Robert Gabriel Mocanu, în cadrul misiunii BESA, în
Atena. Acesta a găsit și înapoiat actele unui cetățean danez, pe
care l-a căutat pe Google.
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Zi de noiembrie, într-o duminică, cu un
soare de parcă zici că-i mijlocul verii. Așa că o
vizită prin împrejurimile orașului e bine venită. Și
doar ce iese din apartamentul pe care îl ocupă
de ceva vreme Gabriel Mocanu, colegul nostru,
aflat în misiune sub egida BESA, la Atena, că
vede aruncate pe trotuar și sub o mașină parcată
niște documente și multe cărții de vizită. A gândit
că cineva le-a pierdut sau i-au fost furate, însă
sigur are nevoie de ele, mai ales că persoana nu
era de prin partea locului. Intră într-o cafenea și
începe butonarea telefonului pentru a da de
domnul Nimbus, cetățean danez, proprietarul
documentelor.
Prima încercare nereușită, google îl
conduce către un cont de Linkedin de unde nu
găsește mare lucru. Continuă și după câteva
repere găsește contul de Facebook al domnului
Nimbus și o postare prin care își anunța călătoria
la Atena. Nu mai încape îndoiala, că nu-i
persona căutată, așa că ia decizia de a scrie un
mesaj prin care îl înștiințează ca are
documentele pierdute.

Domnul Nimbus, reacționează imediat și
își dau întâlnire la cea mai apropiată cafenea
pentru a-și primi documentele. Zis și făcut,
domnul Nimbus, un bărbat puțin trecut de 50 de
ani, era obișnuit ca în călătorii să-i fie furate
documentele. Îi mărturisește lui Gabriel că a
lucrat mult timp în Africa și acolo mai tot timpul i
se furau documentele și numai, însă de data
asta le-a și recuperat. Poate că nimic nu-i
întâmplator, domnul Nimbus lucrează pentru o
organizație daneză care activează în domeniul
protecției internaționale a refugiaților. A venit la
Atena pentru o evaluare, iar de luni își începe
activitatea în același centrul pentru refugiați din
Atena unde Gabriel Mocanu lucrează pe o
perioadă de 4 luni, până la sfârșitul acestui an,
pentru misiunea BESA.
Timpul trece repede în discuție și seara îi
desparte cu o strângere bărbătească de mâna și
un zâmbet de satisfacție că peste câteva ore se
vor revedea fiind pentru câtva timp colegi, cu
misiuni diferite însă cu același scop, protecția
internațională a persoanelor refugiate.
Ermina Mihai — Biroul Informare și Relații Publice
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De vorbă cu specialistul
Felix David: După cum
știm deja Comisia Europeană
a lansat un proces de reformă a
sistemului european comun de
azil (SECA). Chiar dacă puțin
perceput, există un astfel de
sistem. Prin el se propune
astfel crearea unui mecanism
eficient
de
repartizare
a
solicitanților de azil statelor
membre, apoi armonizarea, în
continuare, a procedurilor de
azil și a standardelor de
calitate, pentru a crea condiții
similare în toată Europa, astfel
încât așa numiții pull factors să
fie limitați prin măsuri de
descurajare
a
deplasărilor
secundare de persoane. Nu în
ultimul
rând
se
dorește
consolidarea
mandatului
Biroului European de Sprijin
pentru Azil (EASO) și crearea
unui statut european pentru
funcționarii în domeniul azilului.
Între vechi și nou, care
sunt percepțiile tale despre
acest sistem? Ce aduce nou
un statut al funcționarului în
domeniul azilului?
F.D.: În ochii mei, miza
de astăzi a unui statut conform
și uniform este punctul viguros
de dezvoltare pentru însăși
SECA. Dacă înţelegem rolul
funcționarului în domeniul
azilului la nivel european
vedem mai clar unde sunt
necesare reforme în vederea

12 MIGRAŢIA
MIGRAŢIAŞI
ŞIAZILUL
AZILUL

identificării şi eliminării tuturor
discrepanțelor între diferitele
sisteme naționale de azil. Un
statut uniform, valabil
recunoscut pe întreg spațiu
economic european
favorizează flexibilitatea în
sprijinul operațional între statele
membre. După aproximativ trei
ani și mai mulți experți externi
specializați s-a conturat ceea
ce se cheamă calificarea
sectorială. Se recunoaște
practic meseria de funcționar în
domeniul azilului.
Să le luăm pe rând:
calificare sectorială. Față de ce
se recunoaște și cine o
realizează?
F.D.: Ce-i drept sună
cam tehnic, dar asta presupune
un astfel de demers. La nivel
european există Cadrul
European de Calificare
Sectorială sau ESQF, un
mecanism specializat de
certificare a competențelor pe
diverse linii de muncă, În cazul
de față azilul. Agenția BESA a
creat un grup special format din
7-8 experți din SM printre care
și țara noastră pentru
favorizarea acreditării Curriculei
de pregătire (ce are 17 module
de pregătire) și certificarea
specializărilor, practic pe tot

ceea ce înseamnă procedura
de azil, de la primirea și
înregistrarea cererii, luarea
deciziilor și până la asigurarea
condițiilor de recepție. Astfel,
acești membri au trecut la
identificarea standardelor
ocupaționale și educaționale
pentru funcționarii din domeniul
azilului la fel cu au făcut-o
colegii de la FRONTEX. Ca să
răspund la întrebarea ta
calificarea sectorială se
reconaște pentru a contribui la
obiectivele SECA, o facilitează
BESA, o realizează experți ai
statelor membre și ai Unității de
pregătire a BESA și în final o
acrediteză o instituție de
învățământ cu reputație ce
urmează a fi selectată.

Deci care să fie
eforturile depuse până în
prezent în cadrul acestui
grup și ce urmeză?
F.D.: Cu prețul de a fi și
mai tehnic în ceea ce privește
obținerea calificării sectoriale în
domeniul azilului, până în
momentul de față seria
reuniunilor specialiștilor
Grupului de Certificare și
Acreditare al BESA a marcat
următoarele activități esențiale
acestui proces, astfel:

profesionale și a sarcinilor profesionale;

Comisar șef de poliție, David Felix, expert în cadrul Direcției
Azil și Integrare, membru cvasipermanent la reuniunile
Grupului de Certificare și Acreditare BESA
În primul grup de lucru pentru
calificarea sectorială – s-a elaborat lista
competențelor generale de lucru grupate în trei
categorii generice (domeniul principal de azil,
competențele secundare din domeniul azilului,
domeniul supervizării și al managementului
(leadership)), stabilirea legăturilor cu nivelurile
instituite prin Cadrul European de Calificare,
definirea cunoștințelor, abilităților și
responsabilităților / autonomiei competențelor;
Al doilea grup de lucru a inițiat
procesul de identificare a competențelor
generale de lucru în domeniul secundar al
azilului definind cunoștințele,
abilitățile și autonomia
conectate la competențele
profesionale; în această fază
Statele Membre au stabilit
profiluri profesionale,
responsabilități și dezvoltarea
sarcinilor pentru acestea;

Al patrulea grup de lucru a dezvoltat
cunoștințele, abilitățile și
responsabilitățile/autonomia legate de
toate atribuțiile necesare aplicării
tehnicilor de intervievare și sarcinile
grupate sub secțiunea "Intervievare" ca
domeniu de competență, esențial în
evaluarea credibilității și stabilirea
nevoilor de protecție în sectorul azilului;
totodată, cu ajutorul unui expert extern
au fost dezvoltate competențele și
responsabilitățile / autonomia legate de
toate sarcinile grupate, revizuite și
dezvoltate ulterior de Unitatea de
training BESA. Acestă activitate
corespunde fazei dezvoltării
Standardelor Ocupaționale pentru
funcționarii de azil și recepție.

Al cincilea grup de lucru, a realizat
revizuirea și dezvoltarea competențelor și
responsabilităților grupate în cadrul
fiecărei "zone de competență". Aceasta
corespunde revizuirii și dezvoltării Standardelor
Profesionale pentru funcționarii de azil și
recepție.

Al șaselea grup de lucru a presupus
revizuirea de către specialiștii BESA și cei ai
statelor membre a cunoștințelor, a competențelor
și a responsabilității / autonomiei legate de
"competența profesională" (pe grupuri de atribuții
și sarcini relevante). Această activitate
corespunde revizuirii Standardelor Ocupaționale
pentru funcționarii de azil și recepție.

Al treilea grup de
lucru a continuat dezvoltarea
și îmbunătățirea profilurilor
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Al șaselea grup de lucru a presupus revizuirea de către specialiștii BESA și cei ai
statelor membre a cunoștințelor, a competențelor și a responsabilității / autonomiei legate de
"competența profesională" (pe grupuri de atribuții și sarcini relevante). Această activitate corespunde
revizuirii Standardelor Ocupaționale pentru funcționarii de azil și recepție.
Al șaptelea grup de lucru a presupus dezvoltarea obiectivelor de studiu și alinierea
categoriilor de cunoștințe necesare la sarcini și responsabilități relevante pentru domeniile de
competență, cu ajutorul un expert extern. Formularea Obiectivelor de Studiu corespunde alinierii
standardelor educaționale la standardele ocupaționale pentru funcționarii din domeniul azilului și
recepției.
În esență, care este utilitatea activității tale la BESA?

F.D.: Aș spune că am depus și eu alături de experții de la IGI-DAI și de la BESA unele eforturi
pentru recunoașterea pregătirii și a calității de funcționar în domeniul azilului a experților desemnați de

către administrațiile naționale. Această recunoaștere în toate cele 28 de state membre nu este puțin
lucru. Cei care vor promova cursurile Curriculei de pregătire BESA vor avea oportunități crescute de
dezvoltare în cariera profesională. Desigur, este un drum lung cu multe suișuri și coborâșuri, dar la fel
de imperceptibil am ajuns la 12 de apartenență la Uniunea Europeană.
Felix îți mulțumesc pentru
disponibilitate și îți urez mult succes în
continuare.
F.D.: Îți mulțumesc și eu pentru
posibilitatea de a informa colegii despre
aceste eforturi. Le mulțumesc, de
asemenea, tuturor celor care au sprijinit
cooperarea practică de la nivelul DAI și
al conducerii IGI și MAI, România fiind
printre statele inițiatoare ale
demersurilor de certificare în domeniul
azilului.
Biroul Informare și Rlații Publice
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În perioada 26-27.11.2019 o delegație a Inspectoratului General pentru Imigrări, alcătuită din
domnul comisar-șef de poliție Leonard-Florin MEDREGA, inspector general, în calitate de membru al
Consiliului de Administraţie al BESA și domnul comisar-şef de poliţie Eleodor PÎRVU, împuternicit
director al Direcţiei Azil şi Integrare, în calitate de membru supleant, a participat la cea de-a 34
reuniunea a Consiliului de Adminstrație al Biroului European de Sprijin pentru Azil.

În cadrul sesiunii plenare a Consiliului de Administrație BESA au fost discutate aspecte privind
noua organigramă a agenției, proiectul documentului unic de programare 2021-2023 ce include
programul de lucru și bugetul pentru anul 2021,
De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost prezentate Ghidului BESA privind Procedura Dublin Standarde Operaționale și Indicatori, situația auditului realizat de Curtea Europeană a Auditorilor și
Serviciul de Audit Intern, Primului Raport de Monitorizare al Consiliului de Administrație, situația privind
azilul în UE+.
EASO este o agenție a Uniunii Europene (UE) înființată în temeiul Regulamentului (UE) nr.
439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului. Agenția joacă un rol important în punerea în
aplicare în mod concret a sistemului european comun de azil (SECA). EASO a fost înființat în vederea
intensificării cooperării practice pe probleme de azil și a sprijinirii statelor membre în îndeplinirea
obligațiilor ce le revin, la nivel european și internațional, de a oferi protecție persoanelor aflate în
nevoie
Bogdan Cojocaru – Biroul Informare și Rlații Publice
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Începând cu data de 19
octombrie a.c., se pune în
aplicare Legea nr. 178 pentru
modificare și completarea
Ordonanței Guvernului nr.
44/2004 privind integrarea
socială a străinilor care au
dobândit
protecție
internațională sau un drept
de ședere în România,
precum și a cetățenilor
statelor membre ale Uniunii
Europene
și
Spațiul
Economic
European,
publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 842
din 16 octombrie 2019.
Noile
modificări
legislative stabilesc dreptul și
modalitatea prin care străini
care au dobândit protecție
internaționale pot beneficia
de o locuință socială, pusă la
dispoziție de administrația
publică locală, de perioada
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subvenționării
chiriei
și
clarifică
aspecte
privind
obținerea calității de asigurat
în
sistemul
asigurărilor
sociale de sănătate
În vederea integrării în
sistemul
de
învățâmânt
românesc, minorii care au
dobândit
protecție
internațională în România
beneficiază pe durata unui an
școlar de un curs pregătitor
de învățare a limbii române,
intensiv și gratuit, înscrierea
făcându-se pe tot parcursul
anului
calendaristic,
iar
frecventarea cursului poate
continua și pe parcursul
anului școlar următor.
Totodată, străinii adulți
care au dobândit protecție
internațională în România
beneficiază
de
cursuri
pregătitoare
a
limbii
române, intensive și gratuite,

organizate de structurile
specializate ale Ministerului
Educației
Naționale,
în
colaborare cu Inspectoratul
General
pentru
Imigrări.
Înscrierea se face pe tot
parcusul
anului
calendaristic,
iar
frecventarea cursului poate
continua pe parcusul anului
școlar următor. La finalizarea
cursului pregătitor și după
evaluarea
cunoștințelor,
străinii primesc un certificat
de competență lingvistică
care
atestă
nivelul
de
cunoaștere a limbii române.
La examenele de evaluare a
competenței lingvistice se
pot înscrie și străinii care au
dobândit
protecție
internațională în România și
care nu au urmat cursul
pregătitor de învățare a limbii
române.

De asemenea, noile prevederi stabilesc că
Inspectoratul General pentru Imigrări, în
colaborare cu autoritățile administrației publice
locale, organizează sesiune de acomodare
culturală și activități de consiliere, având ca scop
familiarizarea persoanelor adulte care au
dobândit protecție internațională în România cu
tradițiile, obiceiurile, legislația și specificul
societății românești.

Pentru străinul care solicită includerea în
programele de integrare, pe baza unui interviu și
a unei fișe de evaluare a nevoilor individuale, cu
implicarea
reprezentanților
organizațiilor
neguvernamentale în domeniu, ai autorităților
administrației publice locale sau ai altor instituții
cu atribuții în domeniul integrării străinilor, se
întocmește un plan individual de măsuri în
vederea integrării.

Actul normativ prevede ca la solicitarea
Inspectoratului General pentru Imigrări, prin ordin
al prefectului, se constituie echipe locale de
sprijin în domeniul integrării străinilor compuse
din reprezentanți IGI, ai autorităților locale și ai
organizațiilor neguvernamentale care desfășoară
activități în domeniul integrării străinilor.
O altă prevedere modifică termenul de
depunere a cererii de participare la programul de
integrare de la 30 de zile la 3 luni, înregistrarea
făcându-se
la sediul centrului regional
de
proceduri și cazare a solicitanților de azil în care
străinul este cazat sau în cărui rază teritorială se
află locuința acestuia.

Planul individual cuprinde obiectivele
stabilite pentru beneficiar, termenele de
realizare, activitățile necesare pentru
atingerea
obiectivelor,
persoanele,
instituțiile și/sau organizațiile responsabile
precum și, conform modificărilor legislative
aduse, decizia IGI cu privire la
comunitatea locală în care urmează să se
desfășoare activitățile din programul de
integrare. Perioada de implementare a
planului individual se modifică de la 6 luni
la 12 luni de la data semnării protocolului
sau de la data prevăzută în protocol și, în
anumite condiții, poate fi prelungită cu cel mult 6
luni.
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Modificările
legislative
stabilesc
condițiile în care străinii, beneficiari ai unei
forme de protecție internațională și înscriși
în programul de integrare, pot beneficia de
decontarea
cheltuielilor
prilejuite
de
închirierea unei locuințe pentru o perioadă
de cel mult 12 luni.
Până în prima lună de plată a
ajutorului nerambursabil, pentru străinii
care au dobândit o formă de protecție
internațională în România și nu au mijloace
de întreținere se modifică perioada de
acordare a unui ajutor material de la 2 la 3
luni.
Legea aprobată aduce modificări
privind colaborarea între Inspectoratul
General pentru Imigrări, oragnizațiile
neguvernamentale,
care
desfășoară
activități în domeniu, și Agenția Națională
de Ocupare a Forței de Muncă în vederea
facilitării dreptului la muncă a străinilor cu
protecție internațională.
În ultima parte a actului normativ sunt
redefinite
categoriile
de
persoane
vulnerabile și modalitățile de identificare a
acestora, precum și colaborarea cu alte
instituții in vederea acordării asistenței
necesare.
Actul normativ introduce pentru
cetățenii străini cu drept de ședere pe
teritoriul
României
costuri
pentru
participarea la cursuri de învățare a limbii
române organizate de Ministerul Educației
Naționale prin inspectoratele școlare.
Noile modificări legislative au scopul
de a crește susținerea acordată pe
perioada derulării programului de integrare
persoanelor care au dobândit protecție
internațională, responsabilizarea acestora
pe parcursul implementării programelor
specifice, precum și creșterea gradului de
implicare a instituțiilor statului cu atribuții
în domeniul integrării străinilor, dar și a
organizațiilor
neguvernamentale
care
desfășoară
activități
în
domeniul
menționat.
Bogdan Cojocaru – Biroul Informare și Rlații Publice
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Iulian Năstasă are 46 de ani și este medic la Centrul de custodie publică Otopeni.
Setea de cunoaștere l-a îndemnat să participe la aproximativ 40 de jocuri de cultură
generală din care a câstigat 25. Cel mai mare premiu în bani l-a obținut în 2013,
14.000 de euro când a participat la emisiune concurs - Cu banii jos

Foto game - Flamers of war
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Cum a luat naștere Societatea Română de Trivia?
Când în 2012 Kanal D a preluat emisiunea Vrei să fii milionar, am ajuns la concluzia și mi-am dat
seama că există un alt nivel al jocurilor de cultură generală.
Împreună cu colegul meu de cameră din facultate am realizat că există concursuri de cultură
generală, care la noi nu au prins așa cum se întâmplase în Franța, Anglia, Țările Nordice, poate chiar
și în câteva țări latine. Era vorba de un concurs cu reguli riguroase de cultură generală ceea ce la noi
avea să dea naștere Societății Române de Trivia cu scopul de a oficializa competițiile în România.
Demersul a fost posibil cu sprijinul forumul International Quizzing Association, un for mondial cu ajutorul căruia am reușit să coagulăm toți participanții la jocurile de cultură generală.
Un alt lucru despre care nu știam era faptul că în București, în Centrul Vechi, se organizau
concursuri de cultură generală. Inițial am mers pentru relaxare și am avut prilejul să întâlnesc oameni
foarte bine pregătiți. Mare le-a fost surpriza când am reușit să mă impun chiar de la început și să-i
înving pe toți, mai ales că pentru ei eram un necunoscut. Se organizează în continuare campionate
naționale, europene și, chiar mondiale. Cea mai bună perfomanță românească fiind la
individual,medalia de bronz la Olimpiada de la Atena.

hampionship

2016 bronz individual în Grecia.

Participând la concursuri de Quizz l-am întâlnit pe unul dintre băieții care juca Flames of war. M-a
întrebat dacă am auzit de war games și m-a invitat să văd un meci. Ajuns acolo, am observant de la
început că un flanc era liber și așa i-am convins să fac parte din echipa lor.
La început am mers pe jocuri de război pentru perioada antică, dar pentru că sunt foarte puține
și este mai greu de ajuns la ele, m-am reorientat spre cele care abordează Al Doilea Război Mondial,
de altfel și cel mai cunoscut în rândul jucătorilor și datorită numărului mare de competiții în acest sens.
La campionatul mondial, care a avut loc anul acesta la Novi Sad, Serbia, au participat 24 de
echipe formate din câte 6 membri. Pe locul I s-a clasat Rusia, pe locul II România și pe locul III
Polonia.
Echipa României a fost formată dintr-un medic cardiolog, un fizician, un medic generalist, un om
de afaceri și doi corporatiști.
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Cum ați ajuns la Imigrări?
Am terminat Institutul Medico-Militar
în anul 1997 și mi-am început cariera
la Protecția civilă.
Am lucrat la Intervenția la Dezastre, la
Școala de la Ciolpani. Iar când s-a
trecut la ministerul de interne, în anul
2001, am rămas la Pompieri. Când sa realizat fuziunea între Protecția
civilă și Pompieri, în anul 2004, am
ales să vin la Imigrări.

Cum v-ați descoperit pasiunea
pentru concursurile de cultură
generală?
Pasiunea pentru concursurile de
cultură generală am descoperit-o
accidental. Eram în anul I de facultate
și mă uitam la Robingo și am
constatat că pot răspunde la toate
întrebările. Deoarece nu se mai
făceau înscrieri la Robingo am luat
decizia de a participa la un alt
concurs de cultură generală-Formula
3. Participarea la concursuri mi-a
adus
o
oarecare
celebritate
temporară.

Care a fost elementul central al
pregătirii dumneavoastră pentru
cultura generală?
Curiozitatea
copilăriei
m-a
împins spre cunoaștere. Tata mi-a
fost mentor și a avut abilitatea de a
mă “păcăli“ să învăț istoria. A reușit
să-mi speculeze curiozitatea și să-mi
ghideze formarea. În rest multă
muncă și pasiune!

Bogdan Cojocaru—Biroul Informare și Relații Publice
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La Timișoara s-a desfășurat un eveniment sportiv aparte, și anume primul Campionat
Internațional de Ultimate Frisbee, din România, la care au participa și refugiații.
Ultimate este un sport non-contact, auto-arbitrat şi de echipă, care se joacă cu un disc
zburător (sau Frisbee)”.
Concursul a fost organizat de “Azvârlirea” (echipa locală de Ultimate Frisbee) și susținut
de către Inspectoratul General pentru Imigrări și UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați.
Noutatea evenimentul din acest an a reprezentat-o participarea în campionat a refugiaților
și a personalului Centrul de Tranzit în Regim de Urgență (CTU) din Timișoara. Echipa astfel
constituită a sfidat temperaturile de vară și a jucat un prim meci demonstrativ cu o echipă
formată din jucători din mai multe țări. Ulterior refugiații au fost invitați să participe în
competiție în cadrul unei echipe pick–up. Pentru a fi în formă jucătorii Centrului s-au antrenat și
pregătit timp de două săptămâni cu instructori Azvârlirea.
Aflat la cea de-a patra ediție, Campionatul Internațional de Ultimate Frisbee “Another Disc
Through The Wall”, s-a desfășurat, în perioada 31.08 - 01.09.2019, la Timișoara, la Clubul Școlar
Sportiv Bega din localitate.
La această ediție au participa echipe și jucători din patru țări (România, Bulgaria, Serbia și
Ungaria), accentul fiind pus pe solidaritate, incluziune socială, promovarea sportului și a unui
stil de viață sănătos în rândul tinerilor.
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