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GALA ANULUI - MESAJ LA ZI ANIVERSARĂ
Astăzi, 7 aprilie, se împlinesc 139 de ani de când Carol I- Rege al
României promulga prima lege care avea să reglementeze regimul
juridic al străinilor în România “ Legea asupra streinilor, însă aniversarea
din acest an ne găsește pe toți în cea mai dificilă misiune fără precedent
din țara noastră și întreaga omenire. Starea de urgență în care ne aflăm
implică din partea polițiștilor de imigrări mai multă responsabilitate și
vigilență pentru a pune în aplicare toate măsurile impuse de autorități în
efortul de a preveni răspândirea noului coronavirus COVID -19. Nu este
o misiune ușoară, este poate una dintre cele mai dificile și riscante
misiuni pe care polițiștii de imigrări trebuie să o ducă la bun sfârșit.
Fiecare dintre dumneavoastră are o familie, suntem copii, părinți, bunici, iar, în aceste momente,
când pericolul îmbolnăvirii este la tot pasul, gândurile sunt îndreptate către cei apropiați, însă, în
același timp, știu că sunteți loiali principiilor și valorilor care v-au determinat să alegeți vocația de
polițist de imigrări.
ultimul rând unitatea rămân

Dragi poliţişti de imigrări,

principiile de bază

Viața, realitățile zilnice impun personalului o după care ne vom ghida în continuare pentru a ne
implicare totală, asumarea de răspunderi punctuale, îndeplini misiunea încredinţată. Aceste fundamente
astfel încât așteptările comunității, tot mai exigente sunt garanţia unei dezvoltări instituţionale, iar
să fie satisfăcute cu promptitudine. La ceas consolidarea echipei reprezintă factorul cheie care
aniversar remarc implicarea dumneavoastră în ne va asigura performanța și reușita acțiunilor
implementarea

politicilor

guvernamentale

în noastre.

domeniu de competenţă, în toate activitățile legate

Mulțumesc familiilor dumneavoastră, care vă

de gestionarea problematicii migrației și azilului în înţeleg munca şi vă sprijină pentru a avea rezultate
țară, precum şi în misiuni externe, pentru care vă deosebite. Felicitări, gânduri bune şi putere de
mulţumesc!

muncă urez tututor polițiștilor de imigrări, celor care

Stă în puterile noastre să dezvoltăm și să pun sentimentul datoriei și respectarea legii mai
consolidăm imaginea pozitivă prin care am câștigat presus de orice, celor care au contribuit la
respectul și încrederea celorlalți, plecând de la funcționarea eficientă a instituției, celor care au dus
fundamente solide, principii corecte, oameni bine experiența și expertiza noastră peste hotare, dar și
pregătiți, dornici să se implice. Că au fost și celor noi încadrați.
momente mai dificile, nu contestă nimeni. Că ne

Stimați colegi, pe lângă tradiționalul “La mulți

dorim mai mult și mai bine pentru cetățenii străini și ani, polițiști de imigrări” vă doresc să fiți sănătoși și
pentru proprii angajați, este la fel de adevărat.
Am

convingerea

că

profesionalismul,

responsabilitatea, loialitatea, integritatea şi nu în
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să ne revedem cu bine!
Inspector general
ing. Leonard Florin MEDREGA

În această perioadă, când întreaga lume se luptă cu noul
coronavirus, regăsim personalul Inspectoratului General pentru
Imigrări în prima linie susținând eforturile celorlalte autorități de a
asigura eficiența măsurilor adoptate ca urmare a instituirii stării de
urgență în România.
Chiar dacă activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări
nu este atât de vizibilă, precum cea a altor structuri din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, rolul dumneavoastră rămâne unul
esențial în gestionarea fenomenului migraționist și mai ales în
facilitatea integrării sociale a cetățenilor străini, astfel încât
conviețuirea acestora alături de români să fie una bazată pe
înțelegere, acceptare și respect.
Dumneavoastră sunteți cartea de vizită, dar și filtrul național în soluționarea cererilor cetățenilor
străini care solicită protecție în țara noastră.
Sunt conștient de provocările pe care le întâmpinați, cu atât mai mult cu cât persoanele cu care
intrați în contact necesită o atenție deosebită, aparținând unor culturi diferite. De multe ori sunt oameni
traumatizați care au fugit din calea războiului sau a abuzurilor și se tem, în continuare, pentru viața și
siguranța lor.
Activitatea pe care o desfășurați impune empatie și diplomație, dar și responsabilitate și
capacitate de a face diferența între corectitudine, sinceritate și intenția de a eluda legea sau de a
profita de formele de protecție pe care România le oferă cetățenilor străini.
Vă încurajez să respectați jurământul depus și să fiți conștienți de rolul important pe care îl aveți
în sistemul național de ordine și siguranță publică, dar și în reprezentarea țării pe plan internațional. Vă
felicit că datorită activității desfășurate de-a lungul timpului și mai ales în ultimii ani ați devenit un
partener respectat de către organismele internaționale.
În numele meu și al conducerii Ministerului Afacerilor Interne, vă mulțumesc tuturor pentru
dăruirea față de profesie și față de semeni și, mai ales pentru toate eforturile de a acorda sprijin
cetățenilor străini, inclusiv prin explicarea particularităților pe care le presupune pentru ei instituirea
stării de urgență, în special pentru cei aflați la muncă în țara noastră.
La mulți ani!
Ministrul afacerilor interne
Ion Marcel Vela
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”Aniversarea Zilei Inspectoratului General pentru Imigrări îmi oferă
deosebita plăcere de a vă transmite, în numele meu şi al tuturor
cadrelor Serviciului de Informaţii Externe, sincere şi călduroase felicitări
pentru reuşitele profesionale ale instituţiei pe care o reprezentaţi.
Totodată, doresc să vă adresez dumneavoastră şi întregului
colectiv pe care cu profesionalism îl conduceţi, cele mai alese urări de sănătate şi succese depline în
activitatea pe care o desfăşuraţi şi, nu în ultimul rând, să reafirm întreaga noastră deschidere pentru o
colaborare la fel de eficientă. La mulţi ani!”
Directorul Serviciului de Informaţii Externe
Gabriel Vlase

”În numele camarazilor de arme vă mulțumesc pentru cuvintele
adresate cu ocazia împlinirii a 170 de ani de existență a Jandarmeriei.
Suntem onorarați de aprecierile dumneavoastră și vă asigurăm ca aveți
în Jandarmeria Română un prieten și un partener de încredere pentru
toate proiectele desfășurate în slujba României. La rândul meu, vă

transmit

întreaga

apreciere

și

susținere

pentru

dumneavoastră”.
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române
Colonel Bogdan Enescu

”Cu ocazia aniversării Zilei Inspectoratului General pentru Imigrări,
am plăcerea să vă adresez atât dumneavoastră, cât și întregului colectiv,
felicitări pentru succesele obținute în executarea misiunilor specifice.
În baza colaborării de-a lungul timpului între cele două instituții pe
care le reprezentăm, îmi exprin dorința de a dezvolta bunele relații
existente. Cu aceste gânduri, vă rog să primiți expresia distinsei mele
considerații, alături de un sincer La mulți ani! ”
Inspectoratul General al Poliției Române
Chestor principal de poliție Liviu Vasilescu
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activitatea

”Cu prilejul Aniversării Zilei Inspectoratului General pentru Imigrări,
sunt deosebit de onorat să vă transmit dumneavoastră și întregului
personal sincere felicitări și urări de succese profesionale, de sănătate și
de împliniri personale!
Direcția Generală de Protecție Internă recunoaște importanța și
valoarea parteneriatului și, în acest context, își reafirmă angajamentul de
a continua și consolida cooperarea cu Inspectoratul General pentru
Imigrări pe coordonatele legalității, echidistanței și predictibilității, în scopul gestionării eficiente și

responsabile a problematicii din domeniul securității naționale. La mulți ani Inspectoratului General
pentru Imigrări!”
Direcția Generală de Protecție Internă
Colonel Tiberiu-Silviu Dumitrache

CU PRILEJUL ZILEI DE
”Aniversarea Zilei Inspectoratului General pentru Imigrări îmi oferă plăcuta ocazie de a vă
transmite, împreună cu cele mai bune gânduri, cele mai
călduroase urări de sănătate, fericire și putere de muncă. Doresc

să vă asigur, stimate domnule Inspector general, că personalul
Poliției de Frontieră Române îmi este alături în a da cea mai înaltă
apreciere și recunoaștere Inspectoratului General pentru Imigrări
și să evidențiez fructuasa colaborare dintre instituțiile noastre.Cu
deplina convingere că pe viitor această colaborare va continua, vă
rog să primiți asigurarea considerației mele deosebite, alături de
tradiționala urare La mulți ani!”
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Chestor general de poliție Ioan Buda

”Sărbătorirea Zilei Inspectoratului General pentru Imigrări îmi oferă prilejul
de a vă transmite cele mai sincere și alese urări de bine, sănătate și succese
deosebite în activitatea dumneavoastră și a întregului personal. La mulți ani!”
Serviciul de Protecție și Pază
General maior dr. Daniel Ion Bălașa
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În acest an, gala “Polițistul Anului ” a fost organizată într-o maniera diferită, ţinând cont de faptul
că trecem printr-o perioadă specială din cauza noului coronavirus. Evocarea momentului aniversar s-a
realizat în cadrul unei videoconferinţe la care au participat șefii structurilor centrale și teritoriale.

Conform tradiţiei, conducerea Inspectoratul General pentru Imigrări a acordat titlurile onorifice
„Poliţistul Anului” şi „Structura Anului”, structurate în două categorii, respectiv operativ şi neoperativ.
Noutatea din acest an a reprezentat-o acordarea distincției pentru domeniul operativ pe atribuții
îndeplinite pe linie de azil, respectiv pe linie de migrație.
Astfel, au fost acordate diplome de excelenţă poliţiştilor de imigrări pentru onoarea, cinstea şi
devotamentul de care au dat dovadă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în anul 2019.
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Distincția Structura Anului - categoria operativ pe linie de azil a fost acordat Centrului Regional
de Proceduri şi Cazare a Solicitanţilor de Azil Timişoara pentru modul eficient de lucru în echipă,
promovarea şi diversificarea activităţilor şi rezultatele excelente obţinute. Totodată, acest premiu le
este datorat pentru eforturile susținute în desfășurarea întregului proces al operativului, cât și pentru
faptul că au dovedit implicare și devotament, reușind să-și îndeplinească sarcinile cu conștinciozitate
și profesionalism.

Colectivul C.R.P.C.S.A Timișoara

“Obținerea din nou a titlului de structura anului domeniul operativ, nu face altceva
decât să ne ambiționeze pentru obținerea unor rezultate și mai bune pentru viitor. Încrederea
acordată coroborată cu munca tuturor polițiștilor din cadrul centrului ne motivează pentru
continuarea și chiar depășirea rezultatelor actuale și ne obligă la menținerea la un nivel
ridicat a performanțelor obținute. Rezultatele obținute nu sunt altceva decât munca susținută
și constantă a personalului centrului care doar împreună a reușit să obțină rezultate
excepționale dovedind că doar ca și o echipă putem atinge performanțe deosebite, astfel că
unitatea, colaborarea și înțelegerea au condus la obținerea performanțelor deosebite și
obținerea acestui titlu, care ne onorează și ne ambiționează deopotrivă. Nu în ultimul rând
țin să mulțumesc întregului colectiv al centrului pentru performanța obținută și să îi asigur de
întreaga mea susținere și în viitor, pentru realizarea obiectivelor instituției”
comisar-șef de poliție Mihai Gabriel Vasilescu, director centru

9

GALA ANULUI - PREMIEREA POLIȚIȘTILOR
Distincția Structura Anului – categoria operativ pe linie de migrație a fost acordat Serviciului
pentru Imigrări al județului Arad pentru eficiența de care a dat dovadă în desfășurarea muncii în
echipă, profesionalism în exercitarea atribuțiilor de serviciu și rezultatele excelente obținute de-a
lungul întregului an.

Colectivul Serviciului pentru Imigrări Arad

”Distincția cu care ne onorați, o primim cu mândrie, drept
simbol al recunoașterii eforturilor întregului colectiv al Serviciului
pentru Imigrări Arad, și vă asigurăm că vom continua cu aceeași
dăruire toate misiunile specifice, pentru a menține standardul cel
puțin la nivelul pe care l-am avut în anul precedent”
subcomisar de poliție Ciprian Dănuț Blidar, șef serviciu

10 MIGRAŢIA ŞI AZILUL

Distincția Structura Anului- categoria neoperativ a fost acordată Serviciului Comunicaţii şi
Informatică pentru experiența de care a dat dovadă, de dăruirea manifestată față de munca pe care
o desfășoară și pentru asigurarea unei bune comunicări

cu toate structurile Inspectoratului

General pentru Imigrări și nu numai. De asemenea, acestă distincție este acordată pentru modul
eficient de lucru în echipă, rezultatele excepționale obținute, asigurarea condițiilor optime de
exploatare a tuturor sistemelor informatice deținute de către instituție, pentru demararea procesului
de modernizare hardware a sistemelor centrale în vederea alinierii tehnologice și pentru contribuția
la îmbunătățirea imaginii instituției prin modelarea site-ului IGI.

Colectivul Serviciului
Comunicații și Informatică

”În primul rând vreau să vă mulţumesc pentru această distincţie, o
primesc cu emoţie şi onoare. Serviciul Comunicaţii şi Informatică a

încercat tot timpul să facă toate demersurile pentru a deveni o structură
eficientă, care să fie un element de coeziune şi bazaţi-vă pe noi că vom
facem tot posibilul să asigurăm o bună desfăşurare a activităţilor.
Totodată, vă mulţumesc pentru recunoştinţa acordată atât conducerii
IGI, cât şi tuturor colegilor din aparatul central şi structuri teritoriale”
comisar-șef de poliție Liviu Sevacov, șef serviciu
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Poliţistul Anului - categoria neoperativ a fost acordat doamnei comisar-şef de poliţie Mihaela
Strugaru, şef al Biroului Gestionare, Validare Fonduri Comunitare, pentru dăruire, implicare și
profesionalism în desfășurarea sarcinilor de serviciu, obținând rezultate excelente în activitate.
De asemenea, este o persoană loială, onestă și perseverentă în gestionarea unor proiecte
importante ale bugetului Inspectoratului General pentru Imigrări.

comisar șef de poliție Mihaela Strugaru
” Vă mulţumesc foarte frumos pentru această distincţie. Mă simt onorată şi emoţionată,
deşi nu mă emoţionez foarte uşor. Vă mulţumesc, în primul rând, dumneavoastră,
domnule inspector general pentru că sunteţi şeful direct al structurii şi vreau să mulţumesc

şi doamnei inspector general adjunct, comisar-şef de poliţie, Maria Melintescu, deoarece
timp de 10 ani a fost şeful meu direct şi de la care am învăţat foarte multe. Ţin să
mulţumesc şi domnului contabil şef care mă susţine enorm şi mă sprijină atât pe mine, cât
şi pe întreaga structură. Mulțumesc colegilor mei, din cadrul biroului Fonduri, dar și celor
din structura Financiară, deoarece suntem toţi ca un mecanism ce funcţionează împreună,
iar meritul acestei distincţii este pentru întreaga structură Financiară. Nu în ultimul rând
doresc să le mulţumesc şi celorlalte servicii care au fost implicate direct sau indirect.”
comisarșef de poliție Mihaela Strugaru
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Poliţistul Anului- categoria operativ a fost acordat domnului subcomisar de poliţie Robert Valentin
Gurgu, (î) director în cadrul Centrului Regional de Proceduri şi Cazare a Solicitanţilor de Azil Giurgiu,
pentru profesionalismul manifestat în îndeplinirea sarcinilor încredințate, rezultatele excelente obținute.
În activitatea desfășurată a aplicat un stil de conducere prin care a urmărit să crească motivarea și
implicarea angajaților, să transfere din experiența sa cadrelor din subordine și să asigure un climat
organizațional optim îndeplinirii atribuțiilor. De asemenea, a dovedit conștinciozitate și seriozitate în
îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse.

subcomisar de poliție Robert Gurgu

”Mă bucur să mă număr printre colegii care au primit distincția de

"Polițistul Anului", în primul rând pentru că este o dovadă a
recunoașterii eforturilor profesionale depuse pe parcursul anului
2019 și, în al doilea rând, reprezintă o încurajare și un plus de
încredere pentru viitor, în meseria pe care am ales-o.”
subcomisar de poliție Robert Valentin Gurgu

Biroul Informare și Relații Publice

13

14 MIGRAŢIA ŞI AZILUL

PROFESIONIȘTII
Poliţiştii Inspectoratului General pentru Imigrări - Direcția pentru Imigrări a Municipiului București au
verificat, într-o singură acțiune,183 de cetățeni străini și europeni. Dintre aceștia, 78 nu aveau asupra lor
documente de identitate, 20 de cetățeni indieni au fost depistați cu ședere ilegală, 8 portughezi nu
respectau regimul liberei circulații, iar ceilalți erau în legalitate.
În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că cetățenii străini au intrat legal în țară, în
baza unor vize de lungă ședere în scop de angajare sau detașare, însă la expirarea termenului legal de
ședere, 20 dintre aceștia nu au părăsit teritoriul României și nici nu au efectuat demersuri pentru
prelungirea șederii. Pentru celelalte persoane, polițiștii au constatat faptul că acestea au reglementat
dreptul de ședere, însă nu aveau asupra lor permisele de ședere, obligație prevăzută de lege. Cetățenii
portughezi au intrat în țara noastră în baza dreptului la liberă circulație, însă aveau obligativitatea de a-și
înregistra rezidența, în termenul legal de 3 luni de la data intrării, dar nu au făcut astfel de demersuri.
Urmare a celor constatate, polițiștii de imigrări au emis pe numele cetățenilor indieni decizii de
returnare prin care sunt obligați să părăsească teritoriul țării în cel mult 15 zile, iar pentru 11 dintre aceștia,
la ieșirea din țară, va fi instituit consemn nominal de nepermitere a intrării în România, pentru o perioadă
de 6 luni, conform prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată.
De asemenea, polițiștii au aplicat cetățenilor străini și europeni, sancțiuni contravenționale cu
avertisment și amendă în valoare totală de aproximativ 38.000 de lei, pentru nerespectarea regimului
juridic aplicabil.
Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației
ilegale și a muncii nedeclarate sunt prioritățile noastre operative pe linie de migrație.

ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A
ȘEDERII ILEGALE A STRĂINILOR
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AGENDA IGI

Ola Henrikson, directorul regional al OIM
(Organizația

Internațională

pentru

Migrație)

pentru Uniunea Europeană și Spațiul Economic
European s-a aflat la începutul lunii martie în
România, prilej cu care a efectuat o vizită de
lucru la instituția noastră. Însoțit de șeful Biroului
OIM în România, Mircea Mocanu, oficialii au
avut

discuții

cu

echipa

managerială

a

Inspectoratului General pentru Imigrări respectiv,
inspectorul

general,

comisar-șef

de

poliție

Leonard-Florin MEDREGA și inspectorul general
adjunct, comisar-șef de poliție Mircea BABĂU,
precum

și cu directorul Direcției Migrație,

comisar -șef de poliție Octavian Predescu. În cadrul acestei întâlniri, au fost discutate aspectele
privind identificarea elementelor care pot susține eforturile statului român și care se încadrează în
mandatul OIM, precum și discuții despre viitoare inițiative pe care organizația le poate derula în
România cu sprijinul partenerilor săi.
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O delegație a Inspectoratului General

informată

cu

privire

la

toate

măsurile

pentru Imigrări condusă de către inspectorul

implementate la nivelul instituției pentru punerea

general, comisar-șef de poliție Leonard - Florin

în aplicare a actualului Regulament Dublin,

Medrega, a primit la începutul lunii martie, vizita

punându-se

de documentare a doamnei Fabienne Keller,

mijloacelor de pregătire a personalului. De

raportor

pe

asemenea, în marja programului de lucru a fost

Regulamentul Dublin. În cadrul întâlnirii au fost

vizitat Centrul Regional de Proceduri și Cazare a

discutate

al

Parlamentului

European

aspecte

accent

Solicitanților

și

de

întrevederea avută cu delegația Inspectoratului

returnare, fiind prezentate și o serie de date

General pentru Imigrări, doamna Fabienne

statistice cu privire la procesarea cererilor de

Keller a fost însoțită de europarlamentarul

azil, aplicarea mecanismului Dublin, returnare și

Dragoș Tudorache.

activității

din

diversificarea

din

azil

Azil

pe

tehnice

domeniul sistemului de

de

și

București.

În

readmisie. Doamna Fabienne Keller a fost

Cea de-a XXXVIII-a Reuniune a

Grupului

de

implementării

coordonare
Strategiei

a

naționale

privind imigrația pentru perioada 20202023, a avut loc în primul trimestu al
acestui

an,

participat

întâlnire

la

care

reprezentanții

au

tuturor

structurilor membre în mecanismul de
cooperare
domeniul

interinstituțională
imigrației.

în

Organizarea

acestei reuniunii a fost realizată în
contextul noului proiect al Strategiei determinat atât de evoluția fenomenului migraționist, cât și de
obligativitatea implementării politicilor elaborate la nivel european. În cadrul acestei întâlniri au fost
discutate aspecte legate de instrumentele de implementare a strategiei și a planului de acțiune,
creșterea numărului lucrătorilor nou-admiși pe piața forței de muncă din România, acțiuni de
prevenire și combatere a șederii și migrației ilegale. Totodată, au fost aduse în discuție și aspecte
privind consecințele și efectele asupra sănătății publice, libertății de circulație și creșterii
contingentului de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă, în contextul pandemiei de coronavirus
Covid 19.
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ACTUALITATE

Odată cu apariția noului coronavirus (COVID-19) și amplitudinea răspândirii acestuia la nivel
mondial a determinat fiecare entitate publică să se adapteze rapid acestei situații și să găsescă
soluțiile cele mai potrivite în vederea prevenirii răspândirii acestui virus. Încă de la început, la nivelul
instituției a fost constituit Comitetul decizional pentru gestionarea riscurilor generate de COVID-19, în
vederea luării unor decizii unitare și coerente pentru prevenirea oricăror situații de risc, ce pot afecta
siguranța sau sănătatea personalului propriu pe timpul desfășurării activităților specifice, cât și a
cetățenilor străini aflați în centrele de cazare.
Toate aceste măsuri au fost comunicate public prin intermediul mass-media și postate prin
mijloacele electronice de comunicare ale instituției.
O atenție deosebită a fost acordată personalului instituției. Astfel, polițiștii de imigrări au primit
periodic materiale de protecție, măști și mănuși, și au fost instruiți cu privire la modul corect de folosire
a acestora. Bunurilor li s-au adăugat materiale de dezinfecție pentru mâini și suprafețe, iar în spațiile
de lucru au fost efectuate activități de dezinfecție repetate. Programul de lucru a fost astfel organizat
încât să se limiteze prezența concomitentă a personalului în același spațiu de lucru, cu asigurarea
capacității operaționale optime.
În ceea ce privește serviciul public oferit de către instituție, o primă măsură a fost aceea de a
limita activitățile de relații cu publicul în zona ghișeelor și de a îndrepta cetățenii spre mijloacele de
comunicare on-line, cu scopul de a se evita aglomerarea spațiilor și de a se respecta măsurile impuse
de către ordonanțele militare.
14 MIGRAŢIA ŞI AZILUL
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În acest sens, a fost suspendată activitatea de preluare a cererilor de eliberare a documentelor
de călătorie, a permiselor de ședere, reunificare a familiei pentru beneficiarii unei forme de protecție
internațională, precum și suspendarea primirii cererilor de restituire a pașapoartelor naționale, de
eliberare a unor copii ale documentelor sau de rectificare a datelor din dosarul personal.
Cererile pentru emiterea avizelor de muncă au fost menținute, iar eliberarea documentelor s-a
efectuat prin limitarea numărului de persoane a căror acces este permis simultan în spațiile unde sunt
amenajate ghișeele.

De asemenea, au fost suspendate cererile de acordare a dreptului de ședere pe termen lung
cetățenilor străini și beneficiarilor de protecție internațională și replanificate interviurile necesare în
analiza cererilor având ca scop reîntregirea familiei.
Activitatea de relaționare cu publicul, în perioada stării de urgență, s-a desfășurat în principal
prin mijloacele electronice de comunicare

prin intermediul site-ului public, emailului instituțional,

corespondenței poștale, fax sau telefonie mobilă. Cei interesați au obținut informații complete și
permanent actualizate. Cetățenii au fost informați cu privire la menținerea valabilității documentelor
care expiră în această perioadă, precum și asupra faptului că acestea pot fi preschimbate într-un
termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență, conform Ordonanței Militare nr. 3/2020.
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O categorie de cetățeni străini afectată de
măsurile

adoptate,

în

contextul

Ca o măsură de protecție și de menținere a

gestionării sănătății publice în spațiile de cazare au fost

pandemiei de COVID-19, a fost cea a lucrătorilor, reduse vizitele în centre și a fost limitat timpul de
multora

dintre

aceștia

fiindu-le

reziliate deplasare a persoanelor în afara acestora la 2

contractele de muncă. Acestora li s-a recomandat ore/zi, doar în scopul achiziţionării de produse
să

întreprindă

demersurile

necesare

pentru alimentare

sau

alte

urgenţe.

Suplimentar,

identificarea unui nou angajator și au fost conducerea instituției a decis ca la nivelul
informați despre faptul că pot beneficia de toate centrelor regionale de azil să fie instalate corturi
drepturile derivate din încheierea contractului de de triaj în vederea evaluării medicale a cetățenilor
muncă, de indemnizație de șomaj sau șomaj străini noi veniți și izolarea acestora în camere
tehnic în condițiile legii.

special destinate, cu scopul de a prevenii

În vederea protejării persoanelor cazate în
centrele aflate în administrarea IGI, au fost
organizate sesiuni de informare referitoare la

apariţia sau răspândirea îmbolnăvirilor cauzate
de COVID-19. De asemnea, au fost informați cu

contaminarea

celorlalte

persoane

cazate

în

centre. Circuite separate de lucru au fost stabilite
în

scenarii în care la nivelul centrelor vor fi

depistați străini contaminați cu SARS-COV-2.
În

sprijinul

implementării

măsurilor

de

privire la necesitatea menținerii unei igieni menținere a sănătății și de limitare a transmiterii
riguroase a spațiilor de cazare și individuală. În noului coronavirus în centre, precum și de
sprijinul celor cazați au fost distibuite materiale asigurare a respectării ordonanțelor militare, 45
informative

(pliante,

afișe,

materiale

video) de polițiști, în special din cadrul structurilor de

traduse şi afişate în principalele limbi vorbite de suport, au fost delegați în cadrul acestora.
către aceștia.
Biroul Informare și Relații Publice
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INTERNAȚIONAL

Migrația este o componentă importantă a demografiei, nu este un fenomen recent, ea este un
fenomen istoric care s-a manifestat din cele mai vechi timpuri și a avut ca motivație căutarea de
resurse pentru o viață mai bună. Turcia se numără printre țările în care fluxul migrator a fost în
creștere în ulțimii ani, aceasta fiind o țară de tranzit pentru migrația legală, ilegală, pentru migrația
forței de muncă și cea pentru
obținerea unei forme de protecție.
Astfel că, la sfârșitul anului
2019,

președintele

turc

Recep

Tayyip Erdogan a declarat că Turcia
nu poate să mai facă față unui nou
val de migranți din Siria, acest fapt
datorându-se intensificării conflictului
armat din zona Idlib. Totodată,

acesta a precizat că mai mult de 80000 de persoane se află în deplasare dinspre Idlib către Turcia.
Televiziunea turcă de stat a publicat o hartă ce reprezintă o posibilă rută de deplasare a
refugiaților sirieni, urmând să tranziteze Grecia, Bulgaria, România și Ungaria pentru a ajunge în
Europa de Vest.
La granița Turciei cu Grecia, au ajuns aproximativ 13.000 de cetățeni străini, majoritatea din
regiuni afectate de conflictul sirian, care doresc să ajungă într-o țară sigură cu scopul de a scăpa de
problemele și grijile din țara de origine. Migranții care se aflau la trecerea frontierei cu Grecia au fost
întâmpinați de către autoritățile statului elen care au blocat trecerea acestora. Totodată, autoritățile de
la Atena au intensificat controalele la frontieră fiind păzite atât granițele proprii, cât și cele comunitare,
pentru a împiedica trecerea ilegală a frontierei.
În ceea ce privește granița Turciei cu Bulgaria lucrurile au fost diferite, deoarece Bulgaria
reprezintă doar o țară de tranzit pentru migranți, iar un aspect pentru care granițele Bulgariei nu sunt
asaltate se datorează și faptului că celor care trec ilegal frontiera le sunt aplicate măsuri mult mai
drastice.
Astfel, atât timp cât vor exista conflicte, violențe și nesiguranța zilei de mâine în țara de origine,
mulți străini îți vor părăsi țara natală pentru o viața mai sigură.

Flavia Coman
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INTERNAȚIONAL

Pe scena europeană, problema migrației rămâne una extrem de actuală chiar și în plină criză
epidemiologică, iar extinderea rapidă a pandemiei cauzate de virusul SARS CoV-2 a determinat
aplicarea de măsuri speciale care să asigure deopotrivă protecția personalului entităților U.E. și a
reprezentanților statelor care participă, în continuare, la dezbaterea procesului decizional la nivel
european și la identificarea celor mai bune soluții pentru gestionarea fenomenului migraționist, cu
soluții adaptate în acest context.
Astfel, în perioada pandemiei cu SARS-CoV-2 caracterizată, printre altele, de interdicții privind
călătoriile internaționale pentru a preveni răspândirea acestui virus, la nivelul tuturor organismelor
europene și al statelor membre s-a luat decizia unanimă ca discuțiile tematice, cooperarea și schimbul
de informații să se
desfășoare

într-un

cadru

virtual,

recurgându-se

în

acest

la

sens

organizarea
întâlnirilor,

tuturor
de

reuniuni

la
ale

grupurilor de experți
și până la activități
de

nivel

inclusiv

înalt,
Consiliul

Afacerilor Interne, în
sistem
videoconferință.
La inițiativa și
demersurile Comisiei Europene de a gestiona situația generată de pandemia de COVID-19, s-au
aliniat, treptat, toate instituțiile europene, contribuindu-se în mod direct la eforturile comune de
identificare a celui mai bun răspuns coordonat pentru contracararea impactului negativ al
coronavirusului pe linie de migrație și azil.
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Asigurarea unui mediu securizat din punct de vedere sanitar pentru continuarea discuțiilor între
actorii implicați în această provocare a presupus utilizarea instrumentelor oferite de tehnologia
informatică și de internet în vederea conectării la browser-ul web dedicat fiecărei reuniuni în parte.

De la începutul lunii martie și până în prezent, au fost organizate, în format virtual, cu
participarea activă a experților din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, 26 de reuniuni pe
linie de migrație și azil, după cum urmează: 14 videoconferințe la nivelul Comisiei Europene pentru
stabilirea de măsuri aplicabile în contextul COVID-19, 5 întâlniri on-line sub egida Biroului European
de Sprijin pentru Azil (BESA), o reuniune a Rețelei Europene pentru Migrație (EMN), 2 reuniuni
organizate de EU-FRANK, 2 reuniuni sub umbrela ICMPD (Centrul Internațional pentru Dezvoltarea

Politicilor de Migrație), o reuniune derulată de către ONU și o reuniune organizată de către Înaltul
Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR).
Totodată, în cadrul videoconferințelor la nivel ministerial, organizate de COM în vederea
monitorizării și actualizării măsurilor luate la nivelul SM în contextul actual global generat de pandemia
de COVID-19, Inspectoratul General pentru Imigrări a fost reprezentat, la nivel de conducere, ori de
câte ori subiectele migrație și/sau azil s-au regăsit pe agenda de lucru a activităților, de către domnul
Inspector General Adjunct Mircea BABĂU, în calitate de coordonator al celor două direcții operative
ale instituției noastre.
Andreea Bogdan
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Sărbătoarea Pascală este probabil cea mai mare sărbătoare creștină. Din punct de vedere
religios ea semnifică Învierea Domnului Iisus din morți. Deoarece coincide cu primăvara, este o
sărbătoare mult așteptată, după lunga iarnă.
Ziua de Paște este tot timpul
duminica. Luni și marți este ziua a
doua și a treia de Paște. Săptămâna de
după

Paște

o

numim

„săptămâna

Paștelui” sau „Săptămâna Luminată”.
Luminată, deoarece înviind din morți,
Iisus Hristos a luminat lumea. Săptămâna
de

dinaintea

Paștelui

se

numește

Săptămâna Patimilor.
Pregătirile pentru Sărbătoarea Paștelui. În lumea tradițional românească, oamenii se pregăteau
cu mult sârg atât din punct de vedere spiritual, prin post și rugăciune, cât și din punct de vedere
lumesc.
Tradiția ouălor de Paște provine dintr-un obicei premergător creștinismului. A fost prezent
atât la popoarele europene, cât și la cele asiatice. ”Oul se zice că reprezintă Creatorul lumii…
Oul era emblema universului, opera divinității supreme”. Ouăle colorate, în special roșii erau
oferite cu ocazia Echinopțiului de primăvară încă de pe vremea romanilor.
Pentru români încondeierea ouălor de Paște are o importanță deosebită. Nu există

gospodărie unde să nu fie ouă de Paște, chiar și în cele mai nevoiașe. Despre proveniența
religioasă a ouăle de Paști sunt multe legende. Una dintre ele povestește despre Maria care s-a
dus la Iisus când acesta era răstignit pe cruce. În marea ei durere, Maria a început să plângă și
a pus un coș cu ouă la picioarele lui Iisus. S-a scurs sânge pe ouă, așa că ele s-au
înroșit. Văzând ouăle roșii Iisus a spus: „deacum să faceți și voi ouă roșii împestrițate în
aducere aminte despre răstignirea mea”. Tot legenda spune că după învierea Mântuitorului,
Maria a făcut ouă roșii și Pască pe care le-a împărțit fiecărui om pe care îl întâlnea pe stradă și-i
zicea „Hristos a înviat!”. În dimineața Paștelui se pune într-o oală curată un ou roșu, apă și un
bănuț după care locuitorii casei se spăla cu această apă pe față și mâini.
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Motivația?.. vor fi roșii la față (semnificând sănătate) și vor avea bani tot anul. Sărbătorile
Pascale poartă aceleași simboluri și semnificații în întreaga lume, însă în fiecare regiune
acestea se celebrează prin obiceiuri și tradiții diferite, în funcție de specificul locurilor.

Australia: Marsupianul de ciocolată
În Australia, multe familii aranjează o
vânătoare, în Duminica Paștelui, în casele sau

grădinile lor, pentru a vedea care dintre
membrii familiei găsesc cele mai multe ouă.
Aceștia stau apoi la masa cu rudele lor, unde
consumă friptură de miel, de vită sau de pui cu
legume prăjite cum ar fi cartofi, morcovi,
dovleac.
De asemenea, sunt foarte populari
iepurașii și ouăle de ciocolată. În ultima vreme,
cu ocazia Paștelui, au fost comercializați

bilbies (lat. Macrotis) de ciocolată. Bilby este un animal nativ din Australia, pe cale de dispariție. Astfel,

Germania: Marele Foc de Paște
În Germania, Paștele se numește “Ostern”,
denumirea fiind legată de zeița anglosaxonă a primăverii, Eostre. Copiii au
aproximativ

trei

săptămâni

de

vacanță de Paște și, totodată, nimeni
nu

lucrează

în

Vinerea

Mare, sâmbata și duminica. Cât
despre

obiceiurile

culinare,

majoritatea oamenilor mănâncă pește
în Vinerea Mare și sâmbata. De asemenea, în regiuni din nordul Germaniei, se organizează un
mare foc de Paște. Evenimentul este foarte popular, motiv pentru care o mulțime de oameni se
adună și stau în jurul lui. Focul de Paște arde simbolic toate rămășițele iernii și, în mod simbolic,
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Spania: Săptamana Sfântă
Postul Mare consituie o perioadă de meditație, rugăciune și privațiuni, care-i purifică pe oameni
și îi pregătește pentru miracolul Învierii. În Duminica Floriilor, oamenii merg la biserică iar copiii duc
ramuri și frunze de palmier pentru a fi
binecuvântate de preot. Baieții au ramuri
simple, în timp ce fetele duc unele ornate cu
bomboane și beteală. În Sâmbăta Mare,
toată lumea merge la biserică, iar duminică

se ia masa în familie și se merge în vizită la
rude.

Momentul

anual

esențial

care

îi

marchează frumusețea este cel dinaintea
Sărbătorilor Pascale. Denumită de catolici
Săptămâna Sfântă și de ortodocși cea a
Patimilor, celebrarea ei în Spania e incărcată
de

semnificații

puternice.

Procesiunea

traditională, datând din secolul al XIII-lea,
reiterează momentele fundamentale ce precedă minunea Învierii și este respectată cu strictețe și

bucurie de persoane de toate vârstele. Aproximativ 50 de oameni cu glugi (Costaleros) poartă pe
umeri greutățile fiecarui cortegiu. Persoanele care însoțesc alaiul poartă doliu, bărbații fiind îmbrăcați
în costume negre, iar femeile, înveșmântate cu tradiționalele mantii din dantelă (mantilla) cu rozarii.
Copiii negociază ceara de la lumânările înalte, purtate de Nazarenos, primind câteva picături în
schimbul bomboanelor. Cu atât vor fi mai norocoși, cu cât în final, mingea lor de ceara va fi mai mare.

Africa: Fluturi, flori, copaci și banane
În majoritatea statelor din Africa,
în

timpul

Sărbătorilor

de

Paște,

bisericile sunt decorate cu Vitenge și
Kanga, haine confecționate în forma
de fluturi, flori, copaci și banane.
Imnurile creștine sunt însoțite de bătăi
de tobe și Kigelegele, sunete de înaltă
ținută morală, realizate de femei. După
masa

de

Paște,

au

loc

tradiționale în afara bisericii.
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dansuri

Anglia: Iepurașul cu daruri
Iepurașul

este

un

simbol

foarte

important

pentru

Sărbătoarea Paștelui în Anglia. Acesta “ascunde” ouă și
cadouri prin casă, pe care copiii le cauta în dimineața de
duminică. Paștele este sărbătorit prin schimb de ouă, dar și
daruri. Acestea pot fi bani, haine, ciocolată și coșulețe cu
flori. De asemenea, prăjiturile dulci de fructe în forme de
cruce sunt alimente populare în Vinerea Mare.

Israel: Cele douăsprezece stații ale crucii
Paștele în Israel are o Paștelui, credincioșii creștini din sărbătoresc Răstignirea lui sau
semnificație specială, deoarece

întreaga lume se adună în întoarcerea din regatul morții. În

ritualurile creștine au rădăcini în Orașul Sfânt, Ierusalim. Masa timpul Paștelui, au loc multe
tradițiile evreiești. Celebrarea de Paște este sărbătorită la procesiuni în Israel. Acestea
Paștelui

evreiesc,

care Biserica

veche

a

Sfântului urmează drumul lui Iisus la

comemorează exodul evreilor

Mormânt din Ierusalim. În Israel, Golgota. Traseul este numit

din captivitate, în Egipt,

a fost

o mare parte din evrei nu îl “Douăsprezece Stații ale Crucii“.

legată de Paște (în ebraica

accepta pe Iisus Hristos ca De asemenea, mulți turiști din

Pasach) încă de la început. Mesia trimis de la Dumnezeu, diferite părti ale lumii vin să ia
Astfel,

pentru

sărbătorirea și, prin urmare, aceștia nu parte la aceasta procesiune.

SUA: Pomul împodobit cu ouă
În duminica Paștelui, la New York și în alte
orașe, au loc parade mari de Paște. Sărbătoarea este
usor de observat prin piețele frumos decorate

și

casele împodobite. Sărbătoarea Paștelui în SUA este

foarte comercializată. Simboluri precum iepurași, ouă
colorate, copaci împodobiți și carne de miel se găsesc
în diferite forme. Iepurașul de Paște și ouăle de lemn
au fost introduse în folclorul american de coloniștii
germani, care au sosit în țara în jurul anului 1700. Treptat, poporul american a importat și alte tradiții,
dintre care cea mai de succes s-a dovedit a fi decorarea unui copac cu ouă de Paște și desenarea
lui cu diverse simboluri specifice Sărbătorii.
Bibliografie:
Travelguideromania.com:https://www.travelguideromania.com/ro/traditii-de-paste/;
Opiniatimisoarei.ro:https://www.opiniatimisoarei.ro/pastele-lume-vezi-cele-mai-tari-obiceiuri-si-cum-sesarbatoreste-pastele-alte-tari/23/04/2011.

Andreea Pascu
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