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Dinamica fenomenului migraționist, în anul 

2019, în ţara noastră, a fost marcată în principal de 

evoluţiile înregistrate în zonele de conflict, fie că 

acestea au fost de natură armată, socială sau 

politică, din apropierea spaţiului european, în 

special pe teritoriile Siriei şi Irakului. O 

caracteristică a anului a reprezentat-o modificarea 

temporară a rutei de migraţie a Balcanilor de Vest 

ca urmare a măsurilor dispuse de autorităţile din 

ţările afectate precum Turcia, Grecia, Bulgaria, 

Serbia şi Ungaria. 

 
Chiar dacă la acest moment, România nu se 
confruntă cu un aflux de migrație ilegală precum 
celelalte state din regiune, Inspectoratul General 

pentru Imigrări a căutat să răspundă cerinţelor europene de combatere a fenomenului migrator 
ilegal spre Uniunea Europeană, întărind astfel structurile de migrație și azil, permanent 
existând o preocupare pentru modificarea legislației naționale și armonizarea acesteia cu 
directivele europene. 

 

Un accent deosebit s-a pus pe dezvoltarea infrastructurii și dotarea acesteia, fie că 

vorbim de mobilitate, de spaţii de cazare pentru solicitanţii de azil, precum și spaţii de lucru 

pentru poliţişti. Au fost depuse eforturi pentru modernizarea și eficientizarea activității, 

măsuri indispensabile în realizarea cu succes a misiunii încredințate. 

 

Întărirea capacității administative, îmbunătățirea infrastructurii, oferirea unor servicii 

de calitate cetățenilor străini, dar și unor condiții de cazare a acestora conform standardelor 

interne și internaționale au fost posibile, în mare parte, prin mecanismele alternative de 

finanțare. 

 

Inspectoratul General pentru Imigrări a înregistrat progrese importante, în mai toate 

liniile de muncă, comparativ cu anul precedent, iar meritul se datorează tuturor polițiștilor de 

imigrări care au înțeles pe deplin rolul și importanța structurii din care fac parte în acest 

context internațional . 

 

Pentru anul 2020, sunt încrezător că obiectivele stabilite vor fi îndeplinite în acord cu 

documentele strategice naționale, prevederile legale în vigoare și cu misiunea noastră. Este 

esențial să putem oferi servicii de înaltă calitate cetățenilor străini și europeni și să creștem 

gradul de încredere a cetățenilor prin oferirea unui climat de ordine și siguranță publică.  

ing. Leonard Florin Medrega 
Inspector General  
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Inspectoratul General pentru Imigrări dispune de un personal cu experienţă în domeniu, format 

din poliţişti şi personal contractual, precum şi de o conducere care şi-a asumat un rol activ în cadrul 

cooperării regionale şi internaţionale în domeniul migraţiei şi azilului şi care contribuie la dezvoltarea 

unor sisteme de azil funcţionale în estul şi sud-estul Europei.  

Misiunea noastră în activitatea desfăşurată este aceea de a oferi cele mai bune servicii publice 

din domeniul de competenţă,  de a promova politicile şi strategia de dezvoltare instituţională şi de a 

consolida relaţiile de 

colaborare cu parteneri 

interni şi internaţionali pe 

termen lung. 

Un obiectiv 

important al echipei 

manageriale în domeniul 

resurselor umane îl 

reprezintă îmbunătăţirea 

calităţii prestaţiei 

profesionale a 

personalului prin 

creşterea nivelului de 

formare profesională 

iniţială şi continuă, pe 

baza unui sistem 

performant, care să 

corespundă nevoilor şi 

cerinţelor actuale şi de 

perspectivă în 

gestionarea fenomenului 

migraţionist, în 

concordanţă cu practicile 

europene. 

       De asemenea, o 
prioritatea a anului 2019, 
în dinamica de personal, a reprezentat-o reducerea deficitului. Astfel, pe parcursul anului 2019, s-au 
derulat 51 de concursuri pentru ocuparea a 127 de posturi vacante de ofițer, agent de poliție, personal 
contractual și pentru ocuparea unor funcții de conducere. La sfârșitul anului, erau ocupate 1124 de 
posturi, reprezentând 87% din totalul funcțiilor vacante.   

 20 de agenţi de poliţie s-au alăturat echipei noastre 
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 Un aspect important în formarea viitorului personal al instituției l-a constituit pregătirea 

studenților claselor de imigrări din cadrul Academiei de Poliție Al. I Cuza, de către polițiștii de imigrări, 

potrivit competenţelor şi expertizei deținute, privind problematica gestionată de instituţia noastră. 

În context,  a fost organizat și desfășurat stagiul de practică pentru 11 studenţi din anul IV, ai 

Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, specializarea ,,Imigrări - Drept” și 2 studenţi  din anul III 

ai Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu – Management economico-financiar – Finanţe 

contabilitate. 

Echipei inspectoratului i s-au alăturat, pe parcursul anului, 24 de tineri, absolvenți ai Academiei 

de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, care au debutat în cariera de ofițer. Acestora li s-au adăugat 20 de 

absolvenți ai Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră “ Avram Iancu” Oradea. Cu toții au 

făcut primii pași în carieră sub îndrumarea celor mai experimentați polițiști de imigrări în perioada de 

tutelă profesională. 

Parcursul anului este caracterizat și de participarea personalului propriu la cursuri de specializare 

şi perfecţionare, stagii de pregătire profesională, seminarii şi workshopuri. 

Absolvirea ofiţerilor de poliţie specializarea Imigrări 
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Execuția bugetară a instituției a fost în proporție de 97,8 % și s-a urmărit respectarea 

disciplinei financiare, asigurarea finanţării corespunzătoare, a activităţilor operative și de 

suport, încadrarea cheltuielilor în limitele creditelor aprobate. Resursele financiare bugetare 

alocate au fost utilizate pentru acordarea drepturilor financiare ale personalului, achiziția de 

bunuri materiale necesare insituției, plata utilităților și a carburanților, asigurarea măsurilor de 

asistență socială, alte bunuri și servicii. 

Eforturile statelor membre UE în domeniul migrației și azilului sunt sprijinite prin 

programe și fonduri constituite special pentru o gestionare cât mai eficientă a celor două 

fenomene. 

  Astfel, prin intermediul   structurii de specialitate,  Inspectoratul General pentru Imigrări 

a gestionat de la data aprobării Programului Național-FAMI și până la sfârșitul anului 2019, 94 

de proiecte în valoare totală de peste 28 de  milioane de euro, reprezentând proiecte de grant, 

de monopol, finanțate din sume forfetare și proiecte de asistență tehnică. 



 

 

Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare 

(FAMI), promovează managementul eficient al 

fluxurilor migratorii, respectiv 

implementarea, consolidarea și dezvoltarea 

unei abordări unitare în ceea ce privește 

azilului și migrația. De menționat este faptul 

că Inspectoratul General pentru Imigrări 

deține în cadrul acestui proiect, atât calitatea 

de Autoritate Delegată FAMI, în acord cu 

prevederile Hotărârii nr. 48 din 28 ianuarie 

2015 privind stabilirea sistemului de 

management și control în vederea gestionării 

fondurilor acordate României prin Cadrul 

financiar multianual 2014-2020, cât și 

calitatea de beneficiar final. Totodată, pe 

parcursul anului 2019, din fondurile de 

asistență tehnică, 22 de specialiști   au 

participat la 8 cursuri în vederea pregătirii 

pentru noua perioadă de implementare FAMI, 

a controlului în închiderea anuală de conturi, 

erori, nereguli, fraudă, precum și pe linia 

asigurării/utilizării opțiunii de coturi 

simplificate la nivelul proiectelor. Prin 

utilizarea acestor fonduri a fost posibilă 

perfecționarea specialiștilor IGI, având efecte 

asupra calității activității desfășurate. 

În cadrul Mecanismului Financiar 

Norvegian, anul trecut a fost semnat 

contractul de finanțare aferent proiectului 

“Îmbunătățirea sistemului de azil și 

migrație”, implemantat de IGI în calitate de 

promotor de proiect cu parteneri naționali 

cu atribuții în domeniu, a cărei valoare 

este de 23.315.000 de lei. Granturile 

Norvegiene își propun ca obiective 

generale, să contribuie la reducerea 

disparităților sociale și economice în 

spațiul economic european, respectiv la 

întărirea relațiilor bilaterale dintre 

Norvegia și statele beneficiare.  

Relațiile bilaterale dintre autoritățile 

publice naționale norvegiene și române 

competente în domeniul gestionării 

azilului și migrației vor fi consolidate, prin 

intermediul obiectivelor de cooperare 

strategică ale proiectului, cu scopul de a 

stimula și dezvolta cooperarea pe termen 

lung în toate domeniile. 

Alte fonduri externe nerambursabile : 

WAT – Web-based Application Tools  

Asistența financiară din partea Fondului pentru 

Migranți și Refugiați (MRF), finanțat de Banca de 

7  
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Activitățile pe linie logistică au vizat 

creșterea și îmbunătățirea capacității de 

cazare a instituției, atât pentru solicitanții de 

azil, cât și pentru străinii luați în custodie 

publică, fiind elaborate documentații tehnice 

pentru reabilitarea și extinderea unor imobile, 

monitorizarea derulării unor contracte de 

execuție, întocmirea unor fișe proiect. De 

asemenea, s-a urmărit îmbunătățirea 

condițiilor de cazare prin efectuarea de lucrări 

de igienizare și reparații curente la spațiile 

comune la centrele de cazare aflate în 

admininstrarea instituției. Astfel, a fost 

elaborată documentația tehnică pentru 

reabilitarea termică a imobilelor centrului 

Otopeni și centrului București, obținerea 

finanțării și începerea lucrărilor, prin 

monitorizarea derulării contractului de 

execuție a lucrărilor de construcţie, reabilitare 

şi modernizare CTU Timişoara - Etapa II.  

De asemenea, s-a urmărit extinderea 

capacităţii de cazare la centrele de azil  din 

Galaţi cu 300 de locuri, la Rădăuți și Timișoara  

cu 100 de locuri. Totodată, printre obiectivele 

insitituției s regăsesc atât obținerea finanțării 

pentru reabilitarea și modernizarea centrului 

Giurgiu și elaborarea documentației tehnice 

necesare (studiu de fezabilitate și proiect 

tehnic),  cât și obținerea finanțării și atribuirea 

contractului de lucrări pentru extinderea 

spațiilor pentru centrul Arad.  

După preluarea imobilului aflat în 

folosința  Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” 

și trecerea acestuia în administrarea  

Inspectoratului General pentru Imigrări a fost  

semnat un acord de finanţare cu Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei pentru un 

buget de 800.000 euro – fonduri externe. În 

acest context, au fost întocmite documente 

tehnice pentru expertizarea construcțiilor 

existente, realizarea auditului energetic și  

executarea unor lucrări de întreținere a 

arborilor și amenajării spațiilor verzi. 

În domeniul IT și comunicații 

preocuparea intituției a fost în asigurarea 

condițiilor optime de exploatare a tuturor 

sistemelor informatice deținute , demararea 

procesului de modernizare hardware a 

sistemelor centrale în vederea alinierii 

tehnologice. 
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În demersul general al Inspectoratului General pentru Imigrări de creștere și îmbunătățire a 

capacității de cazare în centrele aflate în administrare au fost aprobați în CTE indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții, fiind elaborată fișa proiectului, auditul energetic și întocmită 

expertiza tehnică în cadrul proiectului ”Reabilitare termică la construcții existente Corp B și Corp C4 

din cadrul Centrului Otopeni”. Totodată, au fost inițiate demersuri pentru obținerea avizelor prevăzute 

în Certificatul de Urbanism în vederea obținerii autorizației de construire, astfel că a fost începută 

derularea procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare și execuție a lucrări, a serviciului de 

dirigenție de șantier, pentru proiectul „Extinderea capacității de cazare și asistență a solicitanților de 

azil la centrele Timișoara și Rădăuți, prin construcții pe structură metalică și modernizarea împrejmuirii 

existente”. De 

asemenea, a 

fost inițiată 

procedura de 

achiziție 

execuție lucrări.  

Acțiunile 

logistice au fost 

realizate din 

sursele de 

finanțare 

derulate, 

preponderent 

prin programele 

fondurilor 

europene 

nerambursabile și obținerea acordului de finanțare cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. 

De asemenea, au fost realizate toate achizițiile directe din cadrul proiectelor de monopol care au 

decizie de finanțare aprobată din fonduri europene ( FAMI, Norvegia, WAT, Banca de Dezvoltare), în 

același timp fiind implementat prin Fondul Azil, Migrație și Integrare (FAMI), o componentă a Asistenței 

Tehnice care are ca obiective achiziționarea de echipamente consumabile, birotică și diverse servicii. 

Totodată, pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activităților operative, la nivelul 

Inspectoratului General pentru Imigrări a fost derulat proiectul „Dotarea centrelor IGI cu mijloace de 

ordine și siguranță publică’’ în urma căruia au fost achiziționate echipamente tehnice specifice 

desfășurării activității polițiștilor de imigrări. 

Centrul de cazare a străinilor  

luaţi în custodie publică - Arad 
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Pe linia cooperări interinstituționale, 

Inspectoratul General pentru Imigrări a acționat 

ca principală structură cu atribuții în domeniul 

reglementării șederii străinilor pe teritoriu și a 

prevenirii și combaterii șederii ilegale a acestora. 

Astfel, personalul de specialitate al instituției a 

organizat și participat la întâlniri de lucru sau de 

coordonare cu alte instituții ale statului în cadrul 

acestora fiind abordate aspecte de interes 

comun, cum ar fi admisia și șederea străinilor în 

România (întâlniri de lucru cu autoritatile abilitate 

să elibereze avizul tehnic de specialitate necesar 

obţinerii vizei de lungă şedere tip D/AC şi 

reglementarea dreptului de şedere pe teritoriul 

României în acest scop, reuniuni de lucru cu 

reprezentanți ai MAE-CNV și Serviciul Român 

pentru 

Informații referitoare la cooperarea 

interinstituţională pe linia tratării solicitărilor de 

vize române sau a cererilor de invitații, întâlniri 

comune de lucru realizate cu reprezentanți ai 

Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de 

Afaceri, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul 

Muncii având ca scop gestionarea migraţiei 

legale în scopul atragerii potenţialilor investitori , 

în vederea evaluării activităților desfășurate în 

cooperare în domeniul combaterii muncii 

nedeclarate a străinilor, întâlniri de lucru și de 

coordonare cu instituțiile implicate în 

implementarea Planului de cooperare operativă 

pentru depistarea angajaților străini ilegali și 

combaterea muncii nedeclarate a străinilor în 

anul 2019 ș.a.. 
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Activitățile desfășurate au condus la 

creșterea vizibilității și imaginii instituției. 

Astfel, având în vedere expertiza în 

domeniul documentării din surse deschise, 

un ofițer al inspectoratului a participat, în 

calitate de trainer, la o activitate de pregătire 

organizată de către Centrul Multifuncțional 

de Pregătire Schengen Buzău pentru 

parteneri din cadrul autorităților din Moldova. 

Cu această ocazie au fost prezentate 

aspecte teoretice și practice privind 

identificarea și validarea surselor de 

informații publice, precum și culegerea, 

evaluarea și valorificarea datelor, cu accent 

pe tehnicile, procedeele și instrumentele 

utilizate în mediile virtuale. S-a realizat, 

astfel, instruirea a 15 cursanți, fiind 

prezentate, totodată și două studii de caz. 
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Pentru că pregătirea personalului este esențială în dezvoltarea profesională,  conducerea Inspec-

toratului General pentru Imigrări a organizat un exercițiu 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  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 ser-

viciul 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 cu-

prinse 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. 

Cel de-al doilea exerciţiu  comun privind creşterea 

capacităţii operaţionale a CRPCSA-Galaţi  
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Imediat după declanșarea exercițiului, a 

fost pus în aplicare planul realizării       capaci-

tății operaționale, comanda acțiunii fiind asig-

urată 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 So-

licitanților 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 efi-

cientă a unei situații de risc, în sistem integrat, 

cu entități                responsabile în asigurarea 

managementului situațiilor de urgență. 

Scopul acestuia  a constat în testarea ca-

pacității 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 cu-

noașterii procedurilor de lucru în caz de alertă. 

Ulterior, aspectele constatate pe timpul in-

tervenției, 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 in-

formații privind iminența producerii unei situații 

de risc. Comparativ cu anul trecut numărul per-

soanelor care au solicitat o formă de protecție 

internațională este în scădere, iar gradul de ocu-

pare al centrelor este de aproximativ  23 %, însă 

astfel de exerciții sunt necesare și benefice în 

Personalul IGI şi IGSU participant la exerciţiu 
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Pe linia cooperări internaționale, 

personalul de specialitate al serviciului a 

colaborat permanent cu specialişti din alte 

structuri cu relevanţă în domeniu (DGAESRI, 

IGPR, IGPF) în scopul întocmirii mandatelor 

care să susţină poziţia României în domeniile 

care intră în competența MAI-IGI, dar și a 

altor structuri cu atribuții conexe 

imigrației.Totodată, de la nivelul 

Inspectoratului General pentru Imigrări s-a 

asigurat participarea la grupuri de lucru 

organizate atât la nivelul Consiliului Uniunii 

Europene, unde sunt negociate proiectele de 

acte comunitare care urmează să fie 

adoptate, dar și la nivelul Comisiei Europene 

unde sunt discutate aspecte practice 

referitoare la punerea în aplicare și 

transpunerea prevederilor acestora la nivel 

național.  

În acest context, au fost gestionate un 

număr de aproximativ 90 grupuri de lucru şi 

reuniuni din domeniul afacerilor europene, la 

nivelul Consiliului Uniunii Europene și la 

nivelul Comisiei Europene.Inspectoratul 

General pentru Imigrări a participat pe toată 

perioada negocierilor cu experţi sau cu 

susţinerea propunerilor RO în mandatele 

întocmite pentru participarea reprezentanţilor 

RO/RPRO la reuniunile de la nivelul 

Consiliului și Comisiei, la nivelul instituției 

monitorizându-se şi coordonându-se 

activitatea de întocmire a mandatelor pe 

parcursul negocierilor actelor normative din 

domeniul migrației şi azilului. 

În prezent, la nivelul Consiliului UE se 

desfășoară negocieri în 10 dosare din 

domeniul migrației și Schengen și din 

domeniul azilului. În ceea ce privește relațiile 

internaționale, Inspectoratul General pentru 

Imigrări a continuat să dezvolte relațiile cu 

partenerii de cooperare – organizații 

internaționale active în domeniul de 

competență și în cadrul proceselor regionale 

din care face parte – Centrul Internațional 

pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație 

(ICMPD), Procesul Praga, Procesul 

Budapesta, Conferința Directorilor Generali 

ai Serviciilor de Imigrație (GDISC), Forumul 

Salzburg, EUROMED, Procesul Khartoum ș.a. 

În acest context, pe parcursul anului 

2019, la nivelul structurii de specialitate au 

fost realizate formalitățile necesare 

participării reprezentanților Inspectoratului 

General pentru Imigrări la activităţi 

internaționale, însumând 240 note de 

deplasare. 
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O altă activitate desfășurată de către personalul de specialitate al IGI pe linia relațiilor internaționale a 

fost realizarea demersurilor necesare participării reprezentanţior instituției la cele 64 de activităţi 

derulate sub umbrela Biroului European de Sprijin pentru Azil (BESA) și cele 45 de activități sub egida 

Agenției Europene a Poliției de Frontieră și Gărzii de Coastă (FRONTEX).  

În contextul generat de situația străinilor salvați și debarcați pe teritoriul Italiei și Maltei, al situației 

generate la nivelul Republicii Cipru, unde a fost înregistrat un număr ridicat de solicitanți de protecție 

internațională, precum și ca urmare a cifrelor indicate de către autoritățile elene în ceea ce privește 

trendul ascendent al 

numărului imigranților care 

sosesc ilegal pe teritoriul 

Greciei și solicită protecția 

acestui stat membru, la 

inițiativa RO/IGI au fost 

demarate și derulate 

demersurile specifice în 

vederea încheierii de 

acorduri bilaterale cu o 

parte din statele membre 

mediteraneene  (Cipru, 

Malta, Italia, Grecia și 

Spania) pentru preluarea unui număr total de 380 de solicitanți de protecție internațională înregistrați 

pe teritoriul acestor state membre până la sfârșitul anului 2021, dar și în temeiul principiilor 

responsabilității și solidarității, solicitare ce a avut un ecou pozitiv din partea statelor vizate, mai puțin 

Spania. 

Prin urmare, având în vedere expertiza în domeniul documentării din surse deschise, un ofițer IGI a 

participat în calitate de trainer la 6 activități de pregătire organizate de Unitatea de Analiză de Risc a 

FRONTEX, pentru personalul propriu. Totodată, același ofițer a asigurat pregătirea în domeniul 

surselor deschise pentru personalul din structurile cu atribuții în domeniul migrației și azilului din mai 

multe țări europene (2 activități). 

În ceea ce privește agenda de lucru BESA menționăm că patru specialiști în domeniul informațiilor din 

țările de origine din cadrul IGI  au elaborat, în calitate de co-autori, împreună cu Unitatea de Analiză a 

Informațiilor din cadrul BESA două rapoarte de țară -  Raportul BESA privind Irakul și Raportul BESA 

privind Siria. În acest context, Inspectoratul General pentru Imigrări participă activ cu 6 ofițeri la 

reţelele de evaluare a nivelului de securitate pentru: Siria, Irak, Afganistan, Pakistan, Somalia şi Iran. 
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România, stat membru al 

Uniunii Europene din anul 

2007, și-a adus contribuția 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  

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 

16    MIGRAŢIA ŞI AZILUL 



 

 15  

 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.  

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 luna mai, care a  obtinut sprijinul   statelor membre, iar la 

reuniunea Consiliului JAI din iulie,  s-a luat în discuție abordarea generală parțială pe marginea 

propunerii. 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. 
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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 

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 de mare interes a fost 

reprezentat de evoluția procesului privind 

retragerea Marii Britanii din UE. Dificultățile 

întâmpinate la nivel britanic  în obținerea 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 britanici rezidenți în România în 

contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea 

Europeană fără un acord și 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 

În contextul celor menționate mai sus, 

Inspectoratul General pentru Imigrări a 

participat cu 44 de ofițeri la activitățile realizate 

pe timpul exercitării de către România a 

Președinției Consiliului Uniunii Europene. 

Aceștia au avut calități diverse în cadrul 

echipelor aflate în responsabilitatea Ministerului 

Afacerilor Interne, dar și în cadrul grupurilor de 

lucru aflate în responsabilitatea altor structuri 

din administrația publică centrală – preşedinte 

al unui grup de lucru, vicepreşedinte al unui 

grup de lucru, rezervă a acestora, responsabil 

de dosar și experți. De asemenea, am  

participat la 59 de reuniuni formale și informale  

din responsabilitatea MAI. 
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Migrația este un fenomen care va exista atâta timp cât vor fi discrepanțe din punct de vedere 

al bunăstării și al dezvoltării între regiunile lumii. Toate statele lumii sunt implicate în fenomenul 

migrației internaționale. Fiecare dintre acestea poate să fie țară de origine, de tranzit sau de 

destinație, după caz. Ceea ce este important în gestionarea acestui fenomen se referă la 

existența unui management eficient. În acest sens, Direcția Migrație din cadrul Inspectoratului 

General pentru Imigrări coordonează activitățile cu privire la admisie, reglementarea dreptului de 

ședere, îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României, emite autorizații de muncă cetățenilor 

străini, înregistrează și acordă rezidența cetățenilor statelor membre UE/SEE și Confederației 

Elvețiene. 

Numărul de cetățeni străini care și-au stabilit reședința pe teritoriul 
țării noastre și care dețin un document de identificare eliberat de 

către IGI a fost în creștere. 
 

România a devenit atractivă pentru numeroase persoane care au 
emigrat din țările de origine și s-au stabilit în țara noastră în scop de 

muncă, studii, reîntregirea familiei etc. 

Prin urmare, în domeniul migrației, în 

anul 2019, polițiștii de imigrări au asigurat 

managementul șederii în România celor 

peste 137.600 de persoane,  dintre care 

84224 cetățeni  din state terțe, cei mai mulți 

din Moldova, Turcia, China și 53331 

membrii ai Uniunii Europene/SEE/CH, 

majoritari fiind din Italia, Germania și 

Franța.  
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Principalele scopuri pentru care 

străinii şi-au stabilit reşedinţa pe 

teritoriul României sunt: angajare în 

muncă, conexe dreptului la unitatea 

familiei (reîntregirea familiei, membri 

de familie ai cetăţenilor români, UE 

sau SEE), studii, cercetare științifică 

și stabilire permanentă pe teritoriul 

ţării noastre.  

Din punct de vedere al evoluției 

față de 2018, se constată creșterea 

importantă a numărului de străini cu 

ședere legală în scopul desfășurării 

de activități lucrative remunerate – de 

la 19417 la 23181. De asemenea, trebuie menționată creșterea numărului de străini care și-au stabilit 

reședința în România în scop de studii cu peste 1000 de străini față de anul 2018. 

În ceea ce priveşte admisia în România, pe parcursul anului 2019, polițiștii de imigrări au  

primit 15.470 cereri de viză depuse la misiunile diplomatice din străinătate, de către străini 

din peste 56 de țări. Au fost avizate favorabil 11.241 de cereri de viză, dintre care 8343 de 

lungă şedere, pentru străini din Moldova, Turcia, Israel, China și alte state, şi 2898 de scurtă 

şedere,  pentru străini din  Liban, Iran, Irak, Iordania, India etc. 

Totodată, din totalul cererilor primite, cele mai multe au vizat emiterea unei vize de lungă 

ședere (62,3%), în timp ce solicitările pentru vize de scurtă ședere au reprezentat 37,7% din 

total. În acest context, polițiștii de imigrări au gestionat 43.844 de cereri de prelungire a 

dreptului de ședere temporară și 1375 pentru șederea pe termen lung a străinilor din state 

terțe. Cererile de viză au fost analizate din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor impuse 

de legislație pentru permiterea accesului pe teritoriul României, avizele consultative fiind 

Evoluție și pondere străini din state terțe cu ședere 

legală, în funcție de scop 
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Domeniul admisiei în scop de angajare a 

fost, de departe, cel mai evolutiv în anul 2019, 

comparativ cu situația din anii anteriori. Numărul 

de lucrători nou admiși pe piața forței de muncă 

din România în anul 2019 a fost stabilit, inițial, la 

20000. Ulterior, ca urmare a nevoii de acoperire 

a necesarului, numărul lucrătorilor străini nou 

admiși a fost suplimentat, numărul acestora 

ajungând la 30000. 

În acest context, în anul 2019, la nivelul 

Inspectoratului General pentru Imigrări au fost 

înregistrate 33634 cereri pentru eliberarea 

avizului de angajare pe teritoriul României. 

Valoarea este cu 21514 mai mare decât cea 

înregistrată în anul 2018, rezultând o creștere 

procentuală de 177,5%. 

Cele mai multe cereri pentru 

eliberarea avizului de angajare în 

muncă au fost înregistrate la nivelul 

municipiului București – 10603. De 

asemenea, un număr mare de cereri 

au fost primite la Ilfov – 2970, 

Constanța – 2861, Timiș – 1818, 

Brașov – 1601, Cluj – 1208, Iași – 

1117 și Prahova – 1039 

Comparativ cu anul 2018, se 

constată o creștere a numărului de 

cereri pentru eliberarea avizului de 

angajare înregistrate la structurile teritoriale din 

București (+6502), Constanța (+2176), Ilfov 

(+1401), Brașov (+1166) și Timiș (+1017). 

Piața forței de muncă a atras, cu precădere 

străini proveniți din state de pe continentul 

asiatic, cele mai multe cereri pentru eliberarea 

avizului de angajare având ca beneficiari cetățeni 

din Vietnam – 6282. De asemenea, piața forței 

de muncă a atras și cetățeni din Nepal - 4324, 

India – 4100, Turcia – 3448, Moldova – 3389 și 

Sri Lanka – 3156. 

În anul 2018, numărul cererilor pentru 

eliberarea avizelor de angajare a fost mai mic 

comparativ cu anul 2019. Astfel, se remarcă o 

creștere importanta a cererilor pentru eliberarea 

avizului de angajare pentru cetățenii din India, 

Nepal, Moldova, Sri Lanka și Vietnam. 

Evoluția numărului de cereri pentru eliberarea 

avizului de angajare, în funcție județul înregistrării  
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Cele mai multe cereri pentru eliberarea avizului de angajare au vizat aducerea pe piața forței de 

muncă din România a lucrătorilor permanenți, acest lucru reprezentând 92% din totalul de cetățeni 

străini lucrători. Totodată, mai mult de 1000 de cereri au vizat și lucrătorii detașați. 

Din punct de vedere al evoluției față de anul 2018, se constată o creșterea cu 22475 a 

numărului de cereri pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrătorii permanenți, iar pentru 

majoritatea celorlalte tipuri de aviz evoluția a fost descendentă (valori cuprinse între 2 pentru lucrători 

”au pair” și 320 pentru lucrători transferați între corporații). Excepție au facut categoriile de lucrători 

detașați, pentru care numărul a scăzut cu 1591 și al stagiarilor (-1). 

Piața forței de muncă este atractivă pentru cetățenii străini și o alternativă la forța de muncă 

vacantă pe teritoriul României. 

Evoluția numărului de cereri pentru eliberarea 

avizului de angajare, în funcție tipul de lucrător 



 

 

La nivelul structurilor teritoriale, în anul 2019, au fost înregistrate 2791 de cereri de invitaţii, 

dintre care 2117 au fost avizate favorabil. Evoluția comparativă cu anul 2018 nu a înregistrat diferențe 

majore, aceasta fiind una moderat ascendentă în concordață cu situația operativă generală în care 

țara noastră a fost destinația străinilor care au călătorit în scop de vizită, afaceri sau turism. 

În acest context, cele mai multe invitații au fost înregistrate în scop de  vizită – 2137, urmate de 

cele pentru afaceri — 425  și  229 pentru turism.  

Din punct de vedere al destinației din România unde urmau să călătorească străinii invitați, cele 

mai multe  au fost înregistrate în municipiul București – 877, Timiș – 289 și la Constanța – 213. 

Comparativ cu anul 

2018, se constată 

creșterea cu 159 a 

numărului de invitații 

înregistrate la nivelul 

municipiului București, 

în timp ce pentru 

celelalte formațiuni 

județene pentru 

imigrări evoluția a fost 

una în limite normale. 

Cei mai mulți 

străini pentru care au 

fost înregistrate cereri 

de invitație în anul 

2019 au fost din Egipt 

– 444, Iran – 396, India 

– 341 și Siria – 334. Din punct de vedere al evoluției față de 2018, reține atenția creșterea cu 109 a 

numărului de cereri de invitație pentru cetățenii din Egipt, pe de o parte și, pe de altă parte scăderea 

cu 81 a numărului de invitații pentru cetățenii din Iordania.  
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Repatrierea voluntară este 

o șansă pentru migrant de a se 

întoarce în țara de origine în 

condiții de siguranță și 

demnitate, bazându-se pe 

decizia sa liberă și informată. 

Activitatea de repatriere 

voluntară umanitar asistată s-a 

desfăşurat în cadrul 

implementării proiectului 

”Programul de Sprijin pentru 

Repatriere Voluntară Umanitar 

Asistată și Reintegrare”, finanțat 

prin Fondul European pentru 

Azil, Migrație și Integrare. 

În această perioadă au 

beneficiat de sprijin în vederea 

părăsirii teritoriului României 62  

de străini. Pentru aceştia, la 

nivelul structurii de specialitate a 

Inspectoratului General pentru 

Imigrări au fost întocmite 

certificate de repatriere 

necesare părăsirii teritoriului, 

fiind urmărită ieşirea din ţară a 

acestora, în strânsă cooperare 

cu ONG-urile care 

implementează proiectul. 

Aproape jumătate din străinii 

care au fost înscriși în 

programul de returnare 

voluntară și au părăsit teritoriul 

României au fost din Irak, 

Filipine și Iran. 
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Analiza datelor privind depistarea străinilor aflați în situații 

ilegale pe teritoriul României relevă faptul că situația operativă 
în acest domeniu este în creștere, dar în limite normale. 

 
Se constată modificări ale profilului persoanei depistate în 

situații ilegale prin creșterea ponderii țărilor de pe continentul 
asiatic datorită, în principal, fie încercării celor veniți în scop de 

angajare să părăsească ilegal teritoriul țării (Vietnam, Sri 
Lanka, India) , fie datorită creșterii numărului de persoane care 

sunt depistate după intrarea ilegală (Afganistan).  
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Cetățenii străini  care vizitează sau locuiesc în România sunt obligați să respecte cadrul legal 

privind intrarea și șederea pe teritoriul național. Rolul Inspectoratului General pentru Imigrări fiind acela 

de a controla legalitatea șederii străinilor și respectarea de către aceștia a obligațiilor ce le revin potrivit 

legii. În situația constatării unor situații care exced prevederilor legale în vigoare, după analizarea 

fiecărui caz în parte, polițiștii de imigrări aplică măsuri precum: sancționarea contravențională, 

returnarea voluntară sau forțată, tolerarea rămânerii pe teritoriul României etc.. 

Pe linia combaterii șederii ilegale, în cursul anului 2019, au fost organizate 8618 de  acțiuni și 

controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost 

depistați în situații ilegale 3155 de străini, în creștere cu 16% față de anul 2018.  

 

Cele mai multe depistări au avut loc pe raza municipiului București – 727, Timiș – 272, Constanța 

– 239 și Arad – 231. Aproape un sfert din depistările realizate în anul 2019  au avut ca obiect cetățeni 

din Moldova – 770, Turcia – 263, Vietnam – 188, Ucraina – 185, Irak – 181, India – 121 și Serbia – 

 
IGI demonstrează că a continuat să manisfeste rolul de structură 
coordonatoare în ceea ce privește controlul legalității străinilor în 

România prin realizarea unui număr mare de activități operative de 
verificare a legalității șederii străinilor pe teritoriul național. 
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Returnarea este o metodă administrativă prin care se asigură controlul șederii ilegale a 

cetățenilor străini și constă în emiterea unei decizii de returnare care permite părăsirea voluntară a 

teritoriului României de către străinii care sunt depistați  cu ședere ilegală, cărora li s-a revocat sau 

anulat dreptul de ședere sau care sunt foști solicitanți ai unei forme de protecție internațională pentru 

care s-a finalizat procedura de azil. 

În anul 2019, au fost emise 2554 decizii 

de returnare pentru străinii depistați în situații 

ilegale sau pentru cei care nu mai întruneau 

condițiile prevăzute de lege pentru 

acordarea/prelungirea dreptului de ședere. 

Din totalul acestor decizii emise, 40 dintre 

acestea au fost anulate sau revocate, iar 99 

au fost contestate. 

Cele mai multe decizii de returnare 

reprezentând 30.3% din total, au fost emise la 

nivelul municipiului București (775). Totodată, au fost emise decizii în județul Constanța (212), Iași 

(191), Ilfov (129), Cluj – (127) și Prahova (100). În ceea ce privește evoluția față de 2018, poate fi 

menționată creșterea numărului de decizii de returnare emise la București (+209), Prahova (+84), 

Constanța (+81), Iași (+74) și Cluj (+72). 

De asemenea, un sfert din deciziile de returnare din anul 2019  au fost emise pentru cetățeni din 

Vietnam pentru care polițiștii de imigrări au constatat, în cele mai multe cazuri, nerespectarea scopului 

intrării și șederii pe teritoriul României, situații în care s-a procedat la revocarea vizei de intrare sau a 

prelungirii dreptului de ședere. Totodată, au fost emise decizii de retunare și pentru cetățenii din 

Moldova – 345, Turcia – 279 și Sri Lanka – 150.  

Deciziile de returnare emise în cazul celor 4 țări de origine reprezintă mai mult de 
jumătate din numărul total, respectiv 55,6%. Pentru deciziile de returnare emise 

pentru străinii din Vietman și Sri Lanka au ca motiv revocarea vizei de intrare sau 
a dreptului de ședere ca urmare a nerespectării scopului venirii în țară, iar în 
cazul străinilor din Moldova și  Turcia, principalul motiv al emiterii deciziei de 

returnare a fost constatarea șederii ilegale în România. 

Evoluție decizii de returnare emise, în funcție de județ 
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Comparativ cu anul 2018, ponderea deciziilor emise pentru cetățenii din Vietnam și Sri Lanka 

au crescut în anul 2019, de la 15 la 25%, respectiv de la 3 la 6%.  

Îndepărtarea sub escortă presupune însoțirea de către personalul specializat al Inspectoratului 

General pentru Imigrări până la frontieră ori 

până în țara de origine, de tranzit sau de 

destinație a străinilor care nu au părăsit voluntar 

teritoriul României la expirarea termenului 

acordat prin decizia de returnare, care au trecut 

ilegal frontiera de stat, au fost declarați 

indezirabili sau împotriva cărora instanța a 

dispus pedeapsa complementară a interzicerii 

dreptului străinului de a se afla pe teritoriul 

României. În acest sens, în anul 2019, au fost 

îndepărtați sub escortă de pe teritoriul României 

938 de cetățeni străini, înregistrându-se o 

creștere cu 111.7% față de anul 2018. 

 

94.8% din total 

cetățenilor 

străini 

îndepărtați au 

fost escortați 

până la 

punctele de 

frontieră cu 

țările vecine 

sau aeroportul 

internațional 

Henry Coandă.   

Evoluția și ponderea deciziilor de returnare emise, în 

funcție de țara de origine (top 5) 
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Străinii returnați sub escortă au 

fost depistați pe raza de competență a 

36 de structuri teritoriale pentru 

imigrări, cei mai mulți fiind în București 

– 185. De asemenea, măsura a mai 

fost dipusă și pusă în aplicare 

împotriva a mai mult de 100 de străini 

depistați în județele Constanța – 126, 

Arad – 105 și Timiș – 100. La celelalte 

structuri teritoriale valorile au fost 

cuprinse între 1 și 74 de returnați. Din 

punct de vedere al evoluției față de 

2018 se remarcă creșterea numărului de returnați de la București (+112), Bihor (+60) și Constanța 

(+52). De asemenea, chiar dacă diferența pozitivă nu este foarte mare, pot fi amintite și județele 

Sălaj (niciun returnat în 2018, 17 în 2019), Mehedinți (2 returnați în 2018 și 38 în 2019), Sibiu (2 

returnați în 2018 și 20 în 2019) și Prahova (niciun returnat în 2018 și 10 returnați în 2019). 

În anul 2019, măsura returnării sub escortă a fost aplicată împotriva străinilor proveniți din 59 

de țări de origine, cu 15 mai multe decât în anul precedent. Din acest punct de vedere anul 2019 a 

adus schimbări în ceea 

ce privește ierarhia 

numărului de străini 

returnați. Astfel, în 

2019, cei mai mulți 

străini returnați au fost 

din Moldova – 345 cu 

315 mai mulți decât în 

anul 2018, când s-a 

situat pe locul 4. Al 

doilea cel mai mare 

grup de străini returnați – 

97 a fost din Vietnam, cu 15 mai mulți decât în 2018, când a ocupat primul loc în ierarhie, iar din  Sri 

Lanka  și Serbia  52, respectiv 51. 

De asemenea, poate fi menționată creșterea cu 70 a numărului de returnați din Ucraina și cu 24 

a celor din Bangladesh. 

Evoluția numărului de returnați, în funcție de țara de origine (top 10) 

8
7

3
9

1
7

4
6

4
2

6 5

1
1

9

4 3 6

3
7

1
0
0

5
8

5
0

4
9

4
2

2
1

1
2

8 7 4 4 4

2
0

AR IF BH B TM SM MM GR SV CS CT GL Altele

2018 2019

Evoluția numărului de returnați, în funcție de județul 

de depistare (top 10) 
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De altfel, evoluțiile înregistrate au 

condus la schimbarea ponderii țărilor de 

origine ale străinilor care au fost 

returnați ca urmare a depistării în situații 

ilegale pe teritoriul României. Astfel, așa 

cum o arată graficul alăturat, dacă în 

2018, ponderea cetățenilor din Moldova 

reprezenta doar 7%, în anul 2019 a atins 

valoarea de 37% din total. În același 

context, în anul anterior Ucraina a 

reprezentat 2% din totalul returnaților, în 

timp ce în 2019 a avut o pondere de 

10%, pe aceeași linie evolutivă situându-

se și Sri Lanka (4% în 2018 și 6% în 

2019). La polul opus se află Vietnamul 

care în 2018 contribuia cu 19% la totalul returnaților, în anul 2019 ponderea acestei categorii de 

străini scăzând la 10% din total. 

2019 

2018 

Având în vedere că, în unele situații, străinii s-au împotrivit returnării, manifestându-se violent și 

punând în pericol siguranța zborurilor, în anul 2019 au fost organizate și executate 27 misiuni externe 

de escortare în 15 state terțe (Vietnam – 5 misiuni, Pakistan – 5 misiuni, Bangladesh – 4 misiuni, Irak 

– 2 misiuni, Etiopia, Kazahstan, Nigeria, Tunisia, Republica Dominicană, Belarus, Liban, Camerun, 

Algeria, India și Turcia - câte o misiune) în cadrul cărora au fost îndepărtați sub escortă din România 

un număr de 38 străini, cu precizarea că misiunea de escortă din Nigeria a fost realizată prin 

participarea României la operațiunea comună de returnare organizată de Austria și coordonată de 

Agenția Frontex, ocazie cu care au fost returnați 2 cetățeni nigerieni. Raportul de forțe în misiunile de 

escortare până în țara de origine a fost de 3 polițiști la o persoană escortată. 

Evoluție și pondere străini returnați în 

funcție de țara de origine (top 5) 
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Luarea în custodie publică este o măsură de restrângere temporară a libertății de mișcare pe 

teritoriul statului român, dispusă de magistrat împotriva străinului care nu a putut fi îndepărtat sub 

escortă în termenul prevăzut de lege, precum și împotriva străinului care a fost declarat indezirabil 

sau cu privire la care instanța a dispus expulzarea. Astfel, în conformitate cu prevederile legale 

incidente, returnarea sub escortă a străinilor se realizează, dacă sunt îndeplinite toate condițiile – 

existența documentului de călătorie și a mijlocului de transport necesar, în termen de 24 de ore de la 

data depistării. În acest context, pentru străinii care nu au putut fi îndepărtați sub escortă în termen 

de 24 de ore au fost întreprinse demersuri pe lângă Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București 

pentru dispunerea măsurii luării în custodie publică. Astfel, în anul 2019, au fost luați în custodie 

publică în vederea returnării sub 

escortă un număr de 379 străini, cu 67 

mai mulți decât în anul anterior, 

rezultând o creștere procentuală de 

21,5%. Din totalul străinilor care au 

făcut obiectul măsurii de luare în 

custodie publică, 234 au fost cazați în 

Centrul Arad și 145 în centrul Otopeni. 

Cei mai mulți dintre cetățenii 

străini luați în custodie publică au fost 

depistați pe raza județelor: Arad – 100, Ilfov – 

58,  Bihor – 50, Timiș – 42, Satu Mare – 21 și 

Maramureș – 12. Comparativ cu anul 2018, situația străinilor luați în custodie publică a fost în 

ascensiune în anul 2019 . 

Măsura luării în custodie publică a 

fost dispusă și s-a aplicat în cazul 

străinilor din 42 de țări, în special 

țări în care returnarea nu se poate 

realiza în 24 de ore (lipsa 

posibilităților de transport, 

necesitata obținerii documentelor de 

călătorie, lipsa reprezentanțelor 

diplomatice pe teritoriul României). 

Astfel, cei mai mulți străini luați în 

custodie publică au fost din Vietnam 

– 92, urmați de cei din Irak – 57. 
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Evoluția numărului de străini liuați în custodie pub-
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Ponderea țărilor de origine a străinilor 

luați în custodie publică s-a modificat în 

2019, față de 2018, fiind influențată de 

evoluția situației operative, în general. 

Astfel, se constata creșterea ponderii 

cetățenilor din Vietnam de la 18% în 2018, 

la 24% din total în 2019, a celor din Sri 

Lanka, de la 6% la 9%, Bangladesh de la 

5% la 8% și Turcia de la 3% la 7% în 2019. 

În considerarea scopului măsurii 

luării în custodie publică, respectiv 

îndeplinirea tuturor demersurilor necesare 

îndepărtării sub escortă a străinilor, IGI a urmărit ca acestea să fie realizate cu operativitate și cu 

menținerea măsurii custodiei publice pentru perioade cât mai scurte de timp. Astfel, din punct de 

vedere al perioadei de luare în custodie publică necesară executării deciziei de returnare, 239 de 

străini au fost returnați până în 30 de zile de la data dispunerii măsurii luării în custodie publică, 43 de 

străini au returnați până în 180 de zile de la data dispunerii măsurii luării în custodie publică, doar în 

11 cazuri fiind necesară extinderea măsurii custodiei publice până la 18 luni. 

În anul 2019 se constată o schimbare a profilului imigrantului din România. Astfel, 
dacă în perioada anterioară se putea vorbi, în principal, atât în domeniul migrației 

legale, cât și al celei ilegale, de străini care veneau în România în scop de studii sau 
reîntregirea familiei și ulterior erau depistați în situații ilegale, începând cu 

deschiderea pieței forței de muncă au apărut modificări ale profilului acestora 
concomitent cu evoluții pozitive din punct de vedere numeric. 
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Evoluția și ponderea străinilor luați 

în custodie publică, în funcție de țara 

de origine 



 

 

Direcția Azil și Integrare este structura din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări responsabilă 

pe problematica azilului și a integrării străinilor în societatea românească. În acest sens, principalele 

atribuții ale Direcției Azil și Integrare sunt de a asigura accesul neîngrădit la procedura de azil a 

străinilor aflați în nevoie internațională de protecție, soluționează cererile de azil în faza 

administrativă, cercetează și furnizează informații din țările de origine neceasre soluționării cererilor 

de azil, acordă asistență în vederea integrării persoanelor care au dobândit o formă de protecție, 

pregătește și implementează operațiunile de relocare a refugiaților în România, acordă asistență, 

sprijin și îndrumare în 

vederea integrării 

persoanelor care au un 

drept de ședere legală în 

România. 

Pe linia procesării cererilor 

și derulării procedurii de 

azil, în anul 2019, au fost 

depuse 2592 de cereri de 

acordare a unei forme de 

protecție internațională, 

cele mai multe fiind depuse 

la centrele din Timișoara, București, Maramureș, Suceava, Galați și Giurgiu. Referitor la țara de 

origine, solicitanții de azil provin din state precum Irak (686), Siria (460), Afganistan (200), Algeria 

(130) etc. 

În virtutea rolului de coordonare al Inspectoatului General pentru Imigrări, pe tot parcursul perioadei 

de referinţă s-a urmărit realizarea unui echilibru între numărul de cereri înregistrate, capacitatea de 

asigurare a asistenţei şi cazării conform standardelor, disponibilitatea serviciilor de interpretare şi 

capacitatea de procesare disponibilă la nivelul centrelor regionale, astfel încât să nu existe întârzieri 

în desfăşurarea etapelor procedurii de azil. În acest context, au fost realizate permanent transferuri 

între cele șase centre al Inspectoratului General pentru Imigrări în scopul asigurării unui grad de 

ocupare și procesare care să răspundă standardelor impuse. A fost asigurat accesul neîngrădit la  

Evoluția numărului de cereri de azil, în funcție 

de locul înregistrării 
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procedura de azil și a fost respectat principiul 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. 

În această perioadă, polițiștii de imigrări au soluționat 1183 de cereri de protecție internațională în 

etapă administrativă și, în 563 de cazuri, a fost acordată o formă de protecție, dintre care 287 le-a 

fost recunoscut statutul de refugiat și 276 le-a fost acordată protecția subsidiară. De asemenea, au 

fost aprobate 79 de cereri de reunificare a familiei, 16 au fost respinse, iar 46 se află în lucru. 

Integrarea socială reprezintă procesul de participare activă a străinilor, care au un drept de ședere 

pe teritoriul României, la viața economică, socială și culturală a societății românești, respectându-le 

totodată identitatea culturală a acestora. Politica privind integrarea are ca obiectiv oferirea 

posibilităților străinilor de a achiziționa un bagaj minim de cunoștințe și deprinderi care să le permită 

să acceseze celelalte servicii și politici sociale în aceleași condiții ca și cetățenii români.   

 

În anul 2019, 450 de persoane care au obţinut o formă de protecţie au solicitat înscrierea în 

programul de integrare. În această perioadă, au beneficiat de programele de integrare 793 de străini 

cu o formă de protecţie, dintre aceştia 346 de persoane au finalizat programul de integrare. De 

asemenea, pe linia integrării resortisanților țărilor terțe au fost realizate activități de consiliere, 

orientare culturală și cursuri de limba română pentru 1338 cetățeni străini cu ședere legală pe 

teritoriul țării noastre. 
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Pe linia relocării refugiaților din țări 

terțe, au fost efectuate demersuri 

pentru organizarea a trei vizite de 

documentare în vederea operațiunii 

de sprijin a misiunilor de selecție și, 

ulterior de transfer în România, 

pentru 73 de persoane, de origine 

siriană, aflate provizoriu în Turcia și 

Iordania, în conformitate cu 

Hotărârea Guvernului nr. 

1596/2008, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

De asemenea, au fost preluate 12 persoane, din Italia și Malta, depistate în cadrul Operațiunilor de 

Căutare și Salvare din Marea Mediterană, țara noastră contribuind astfel la eforturile conjugate ale 

statelor membre în vederea gestionării situațiilor specifice din domeniul migrației și azilului, precum și 

de aplicare a principiilor responsabilității și solidarității la nivelul Uniunii Europene.  

Participarea României în mod voluntar la aplicarea principiilor solidarității și responsabilității 

exemplificată prin preluare străinilor sus menționați a reprezentat un pas înainte în abordarea 

problematicii migrației la nivel european, țara noastră menținându-și imaginea pozitivă constituită cu 

ocazia punerii în aplicare a exercițiului de relocare intra-UE. 

Unic în Europa, Centrul de Tranzit în Regim de Urgență de la Timișoara reprezintă concretizarea 

Acordului dintre Guvernul României, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și 

Organizația Internațională 

pentru Migrație (OIM), privind 

evacuarea temporară în 

România a unor persoane 

aflate în nevoie de urgență 

protecție internațională și 

relocarea ulterioară a 

acestora.  Astfel, în acest 

centru a fost asigurat 

managementul celor  666 de 

refugiați cazați,  până la finalizarea procedurilor de relocare către o ţară de şedere permanentă.  De 

asemenea, în perioada de referință 552 de refugiați au părăsit România fiind relocați  în Norvegia, 

Marea Britanie și Olanda. 
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Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor 

 

Combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate 

 

Aplicarea corespunzătoare a măsurilor de îndepărtare a străinilor aflați ilegal pe teritoriul 

României 

 

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 și 

 implementarea mecanismului de asigurarea a solidarității între statele membre în cazul persoanelor 

aflate în nevoie de protecție 

 

Consolidarea și extinderea relaţiilor de colaborare și cooperare atât în plan intern, cât şi în plan 

internaţional cu autorităţile care au atribuţii în managementul migrației 

 

Dezvoltarea competențelor profesionale și pregătirea personalului 

 

Asigurarea resurselor umane, materiale, logistice și financiare necesare implementării tuturor 

acțiunilor propuse 

 

Creșterea eficienței actului comunicațional și a transparenței în relația cu cetățenii și mass-media 

  

Îmbunătățirea  condițiilor în spațiile de lucru ale personalului I.G.I.și a infrastructurii  IT&C 

  

Asumarea unui rol activ în cadrul procesului decizional la nivelul U.E. şi îndeplinirea obligaţiilor ce 

decurg din calitatea de stat membru 
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Inspectoratul General pentru Imigrări, la sfârșitul anului 2019, a onorat vizita de studiu 

organizată în cadrul proiectului Asistență Tehnică în domeniul Relocării și Integrării (EURITA), 

desfășurată în Statele Unite ale Americii 

prin participarea colegului nostru, 

inspector de poliție Alexandru NECULA, 

ofițer specialist relocare din cadrul 

Direcției Azil și Integrare. 

Activitatea desfășurată a fost 

sprijinită de către organizația International 

Rescue Committee (IRC) cu sediul în 

New York, fiind una dintre cele nouă 

agenții de relocare recunoscute și 

acreditate de autoritățile guvernamentale 

din Statele Unite ale Americii. Organizația 

în cauză derulează proiectul EURITA, 

finanțat prin Fondul Azil Migrație și 

Integrare, proiect ce conține o 

componentă de sesiuni de pregătire și 

schimb de bune practici în domeniul 

relocării și  integrării refugiaților. 

Vizita de studiu s-a desfășurat pe 

perioada a cinci zile de lucru, iar din 

componența delegației, pe lângă 

reprezentantul României, au mai făcut 

parte și reprezentanți din Grecia, 

Armenia, Croația, Irlanda, Lituania, 

Spania, Portugalia, Bulgaria și Estonia. 

Participanții au reprezentat atât autorități 

guvernamentale, cât și societatea civilă/organizații neguvernamentale.  
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Activitatea a reprezentat o bună oportunitate pentru participanți de a vizita spațiile de lucru 

destinate activităților post sosire a refugiațillor relocați din orașele Phoenix  și Lake City. Pe lângă 

acestea, participanțiilor le-au fost prezentate bune practici în domeniul integrării prin implicarea 

comunităților locale, dar și observarea modalităților de lucru pe linia activităților întreprinse după 

sosirea refugiaților relocați, dezvoltate și aplicate de către o organizație din afara Uniunii Europene, cu 

implicații la nivel mondial și cu o experiență de peste 40 de ani în acest domeniu. 

 

 

 

În ambele orașe 

vizitate, au fost 

prezentate 

spațiile de lucru 

ale organizației, 

precum și 

programele pe 

care le 

desfășoară 

pentru refugiații 

relocați.  

 

 

 

Astfel, strategia generală de integrare a refugiaților în SUA se axează pe capacitatea individuală 

a refugiatului, ocuparea forței de muncă și încrederea în sine a acestuia. Asistența financiară și plata 

chiriei este oferită pe o perioadă de trei luni, timp în care persoanele relocate trebuie să devină 

autonomi și independenți, prin participarea activă în societate. În acest sens, IRC derulează programe 

speciale de susținere și sprijinire a refugiaților relocați, în mai multe domenii, precum: munca, 

învățarea și digitalizarea, integrarea în societate, sănătate și inițiere în afaceri.  

În marja programului au fost organizate vizite în școlile unde sunt înscriși copii minori, la o 

policlinică unde sunt oferite servicii de asistență medicală, la sediul unui agent economic privat care 

angajează exclusiv refugiați relocați și, de asemenea, au fost prezentate câteva dintre micile afaceri 

deținute de către refugiații relocați.  

Vizita de lucru a reprezentat o bună oportunitate pentru ofițerul de integrare de a cunoaște 

modele de succes în procesul de integrare a străinilor, implementate în cadrul programelor derulate de 

către International Rescue Committee. 
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