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În decursul lunii iunie a avut loc, în sistem de videoconferință, cea de-a 35-a Reuniune a 

Consiliului de Administrație BESA la care au participat  inspectorul general al Inspectoratului 

General pentru Imigrări, comisar-șef de poliție ing. Leonard Florin Medrega și  directorul   Direcției 

Azil și Integrare, comisar-șef de poliție Eleodor Pîrvu, în calitate de reprezentanți ai României în 

cadrul Consiliului. 

În cadrul întâlnirii au avut loc discuții aplicate privind adoptarea Raportului anual de activitate 

consolidat pe anul 2019, raport ce indică performanțele BESA comparativ cu ceea ce a fost 

planificat în programul de activitate și estimat în buget. Discuțiile au vizat și adoptarea Raportului 

anual privind azilul în UE, care prezintă rezultatele activităților desfășurate în cadrul mandatului 

BESA. De asemenea, au fost prezentate autoevaluarea sistemului de control intern financiar, 

programul de activități și bugetul pentru anul 2020.  

Un alt punct pe agenda de lucru a fost prezentarea situației privind azilul în UE. Analiza a 

reliefat faptul că, în primul trimestru al anului curent, s-a înregistrat o creștere cu 30% a cererilor de 

azil, în comparație cu perioada de referință a anului precedent. În luna aprilie a fost înregistrată o 

scădere cu aproximativ 90% a cererilor de azil, acest fapt se datorează punerii în aplicare a 

măsurilor de prevenire și combatere a pandemiei COVID-19, măsuri ce au dus la închiderea 

frontierelor externe și a împiedicat sosirea solicitanților de azil în statele membre. La finalul discuției, 

a avut loc prezentarea Planurilor Operaționale BESA în Italia, Cipru și Malta.  

 

În perioada de 

criză generată 

de COVID-19, 

BESA nu și-a 

încetat 

operațiunile în 

Italia,  Cipru și 

Malta. 

Biroul Informare și Relații Publice 
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La solicitarea Înaltului Comisariat pentru 

Refugiați al Națiunilor Unite, la sfârșitul lunii 

iunie, a fost organizată dezbaterea publică 

asupra proiectului privind Normele 

metodologice de aplicare a O.G. nr. 44/2004 

privind integrarea socială a străinilor care au 

dobândit protecţie internaţională sau un drept 

de şedere în România, precum şi a cetăţenilor 

statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului 

Economic European şi a cetăţenilor 

Confederaţiei Elveţiene.  

Ședința publică a fost prezidată de către 

domnul inspector general adjunct al 

Inspectoratului General pentru Imigrări, comisar

-șef de poliție Mircea Babău. 

La activitate au fost prezenți 

reprezentanți ai Consiliului Naţional Român 

pentru Refugiaţi,  ai Ministerului Educației și 

Cercetării, ai Direcției Generale Juridice din 

cadrul MAI, specialiști IGI din cadrul Direcție 

Azil și Integrare și ai Serviciului Juridic,  precum 

și reprezentanți mass-media. 
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AGENDA IGI 

 

Cu ocazia acestei întâlniri au fost aduse propuneri și sugestii de către fiecare reprezentant al 

organizațiilor, asociațiilor și instituțiilor participante, unde s-a avut în vedere dezbaterea, în 

principal, a aspectelor referitoare domeniului educațional privind organizarea, desfășurarea și 

evaluarea cursurilor intensive de limba română. 

 În domeniul protecției sociale au fost evidențiate aspecte referitoare la posibilitatea de a 

accesa o locuință socială, la scutirea de la plata chiriei a beneficiarilor de protecție internațională 

care sunt în perioada acordării ajutorului social și la reglementarea privind momentul acordării 

ajutorului material.  

Totodată, au fost dezbătute și aspecte legate de corelări terminologice pentru evitarea 

confuziilor sau excluderea unor categorii de cetățeni străini. 

  Cu titlu de noutate, în proiectul de act normativ sunt prevăzute clarificări privind modul de 

constituire a echipelor locale de sprijin, rolul Inspectoratului General pentru Imigrări privind 

asigurarea comunicării interinstituționale și posibilitatea acordării ajutorului material prin dispozitive 

bancare de tip card. De asemenea, o nouă reglementare adusă  proiectului este legată de  

gestionarea cererilor de participare la sesiunile de acomodare culturală, unde este prevăzută 

implicarea organizațiilor neguvernamentale cu atribuții în domeniul integrării străinilor. 

După procesul de dezbatere, proiectul de act normativ este transmis spre consultare 

interministerială. 

 Flavia COMAN 
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La începutul lunii iulie, inspectorul general adjunct al Inspectoratului General pentru Imigrări, 

domnul comisar-șef de poliție Mircea Babău, a avut o întâlnire de lucru comună cu președintele 

Autorității Naționale pentru Cetățenie, doamna Gabriela Lenghel. 

În cadrul întâlnirii s-au discutat aspecte legate de colaborarea dintre cele două instituții, 

respectiv schimbul de informație necesar în procesul de acordare/redobândire a cetățeniei române. 

 De asemenea, cei doi oficiali au subliniat necesitatea intensificării cooperării interinstituțională 

prin realizarea unui transfer de informații în format electronic. Activitatea a fost organizată la sediul 

Autorității Naționale pentru Cetățenie din Municipiul București. 
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EVENIMENT 

      An de an, la 20 iunie, Ziua Mondială 

a Refugiatului celebrează curajul şi 

rezistenţa a milioane de persoane, 

forţate să-şi abandoneze casele din 

cauza conflictelor şi abuzurilor asupra 

drepturilor omului. Unii dintre aceștia, 

femei, bărbaţi și copii ajung și în țara 

noastră în căutarea unui  loc care să le 

ofere protecție și în care să-și 

reclădească o nouă viață.  

       Această zi reprezintă, totodată, un 

moment de reflecție asupra provocărilor 

și eforturilor derulate de toți actorii 

implicați în vederea identificării unor 

soluții durabile la problemele 

refugiaților.  

       Anul acesta, pentru a marca Ziua 

Mondială a Refugiatului, în România, 

Inspectoratul General pentru Imigrări  a 

organizat pentru comunitatea de 

refugiați din centrele aflate în administrare, o 

serie de activităţi menite să promoveze cunoaşterea şi respectarea diversităţii culturale, etnice, lingvistice, 

sociale, precum şi a valorilor democratice. 

        Refugiații din centrul Rădăuți au vizitat grădina zoologică din localitate și au participat la un picnic 

intercultural, iar la Giurgiu au fost împărtășite povești de viață ale refugiaților și suportul acordat care  i-au 

ajutat să reînceapă o nouă viață.   

         La Galați, organizați în echipe pe țări de origine și reprezentați de steagul național, pe care singuri l-

au confecționat în atelierul de creație, străinii s-au întrecut într-o competiție gastronomică de pregătit și 

ornat a tortului aniversar, cel mai aspectuos fiind premiat. Cei mai mici au desenat pe asfaltul din curtea 

centrului și au înălțat baloane colorate pe care și-au scris dorințele. 

Familie de refugiați în vizită la grădina 

zoologică din Rădăuți 
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      De Ziua Mondială a  Refugiatului, la nivelul centrelor regionale de proceduri și cazare a 

solicitanţilor de azil au fost organizate sesiuni informative privind semnificația zilei de 20 iunie, 

activități recreative, minicompetiţii sportive, proiecții de film și muzică tradițională, toate acestea cu 

respectarea măsurilor de protecție și sănătate publică.  

 
Tânără din  Somalia 

câștigătoarea competiției de atletism 

La centrul Maramureș nu a lipsit nici tortul aniversar, o tradiție a ofițerilor de integrare pentru 

refugiații cazați .  



 

 10  MIGRAŢIA ŞI AZILUL 

EVENIMENT 

         La centrul Timișoara, au fost organizate activități de art-terapie, ludoterapie și recreative în 

scopul susținerii și promovării cauzei refugiaților. 

         *** 

         Inspectoratul General pentru Imigrări, alături de organizațiile internaționale și 

neguvernamentale, desfășoară în permanență acțiuni relevante care vizează implementarea 

politicilor în domeniul azilului și integrării cetățenilor străini  pe de-o parte, iar, pe de altă parte, 

pentru înlăturarea stereotipurilor, a sentimentului general de temere și respingere a acestor cetățeni 

în rândul populației.        

           Aderând în anul 1991 la Convenţia ONU privind statutul refugiaţilor, România și-a asumat 

obligaţia de a proteja persoanele care au decis să caute protecție internațională în ţara noastră.  

          Pe parcursul anilor a fost adoptat cadrul legal în conformitate cu standardele internaționale și 

cele europene în domeniul protecției drepturilor omului, au fost elaborate proceduri de lucru 

necesare și permanent s-a urmărit dezvoltarea cadrului instituțional și preluarea celor mai bune 

practici în acest domeniu.  

         De asemenea, România și-a manifestat solidaritatea cu eforturile europene de gestionare a 

migrației prin participarea activă la procesul de relocare a migranților din state europene și terțe.  

 

           

 

 

Din anul 1991 și până 

în prezent, peste 

38.000 de persoane au 

solicitat azil în 

România, 8000 

obținând o formă de 

protecție. În prezent, 

peste 3600  de 

persoane au 

documente valabile, 

iar cele mai multe sunt 

din Siria, Irak și 

Afganistan. 

 

Biroul Informare și Relații Publice 
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     Othaman Hussein, în vârstă de 46 

de ani, a fugit din țara lui natală, Irak, 

din cauza conflictului armat și a 

persecuțiilor, fiind nevoit să-și 

părăsească frații, părinții, casa și tot ce 

avea mai de preț.  

     Acesta a venit în țara noastră, în 

urmă cu trei ani, și a solicitat o formă 

de protecție statului român, iar acum 

locuiește în județul Giurgiu. 

 

 Înainte să ajungă, Hussein nu știa prea multe despre România, însă, acum, țara noastră 

reprezintă siguranța de care avea nevoie și locul unde se simte acasă. Cu toate acestea, singura 

temere pe care o are este faptul că familia lui se află în Irak, gândindu-se permanent la siguranța 

celor dragi.  

Drumul lung până în România a fost parcurs cu multe dificultăți, zile și nopți în care a trebuit să 

meargă atât cu mașina, cât și pe jos, îndurând lipsa hranei și a apei. Ajuns la granița cu Bulgaria,  a 

fost prins și retrimis de către autoritățile bulgare înapoi în Turcia, ulterior reușind să ajungă în 

România. 

A obținut o formă de protecție, are un loc de muncă, iar pe viitor își dorește să rămână aici și 

să-și deschidă propria afacere cu ajutorul iubitei sale. 

De ziua refugiatului a transmis “salutări tuturor refugiaților din fiecare colț de lume, iar  celor 

care se află în România, le recomand să respecte țara și regulile, deoarece oamenii de aici sunt de 

ajutor pentru orice le ceri și se poartă frumos cu cetățenii străini. Mulțumesc României că m-a       

acceptat și m-a ajutat să-mi fac o nouă viață aici.” – ne-a spus Othaman Hussein.  

 Othaman Hussein  - persoană refugiată din Irak 



 

 

PROFESIONIȘTI 

Trei dintre cei mai longevivi șefi de serviciu și inspectorul general adjunct își 

vor încheia, în această perioadă, carierele de polițiști și se retrag la pensie, după 

aproape 30 de ani de activitate. Ultima zi din iunie este și ultima lor zi de serviciu, 

iar prima zi din iulie va fi prima zi de pensie.  

Cu toții și-au început cariera în alte structuri, iar în urmă cu aproximativ 20 de 

ani s-au alăturat echipei polițiștilor de imigrări și au făcut din pasiunea pentru 

domeniul migrației o vocație. 

De numele lor se leagă o serie de misiuni realizate cu succes, proiecte 

inovative puse în aplicare și cel mai important, au creat colective de oameni 

minunați. 

Succesul în carieră a înseamnat muncă și perseverență, iscusinţa de a găsi în 

sine puteri necontrolate de propriile emoţii, abilitatea de a depăși situaţii fără 

ieșire, dorința de a merge mai departe indiferent de obstacole. De la cei mai buni 

au învăţat ce înseamnă să-ţi iubeşti meseria cu adevărat, să fii un bun 

profesionist, un coleg de nădejde și un bun prieten, iar de-a lungul anilor, tot ce 

au învățat și i-au desăvârșit, au dat mai departe generațiilor cu care au 

interacționat. 

Ne-au răspuns cu emoție în gânduri și priviri la un scurt interviu despre ce au 

însemnat toți acești ani de muncă, ce i-a motivat să îmbrățișeze arma imigrări, 

cum au reușit să-și formeze colective de oameni implicați și devotați. Am discutat 

și despre cei care i-au inspirat și am îndrăznit să cerem un sfat pentru cei aflați la 

început de carieră. 

Pentru întrega activitate profesională le mulțumim, le dorim multă sănătate și 

succes în proiectele viitoare. Pensie lungă,dragi colegi! 

12  MIGRAŢIA ŞI AZILUL 



 

 

Comisar șef de poliție Maria MELINTESCU 

15 ani de activitate în echipa IGI 

- Inspector 

general adjunct 

al 

Inspectoratului 

General pentru 

Imigrări - 

”15 ani de activitate în cadrul instituției 
reprezintă o perioadă destul de îndelungată 
în care mi-am desfășurat activitatea mai întâi 
ca șef al Serviciului Financiar și mai apoi ca 
inspector general adjunct. În toată această 
perioadă am colaborat cu mulți dintre cei 
care au format sau formează colectivul 
polițiștilor de imigrări.  

Au fost ani de provocări, de realizări, de 
tensiuni uneori, ani marcați de nenumărate 
schimbări legislative și structurale.  

Vă mulțumesc pentru întreaga 
colaborare și tot sprijinul pe care l-am avut în 
acești ani.  

Așa cum am mai spus, chiar dacă 
uneori au mai existat mici tensiuni, 
întotdeauna interesul instituției a fost pe 
primul loc și deseori ne-am mândrit cu 
lucrurile bine făcute. Desigur, nu este ușor 
să gestionezi bugetul în cadrul unei instituții 
publice, dar formând cu toții o echipă, am 

putut duce la bun sfârșit aceste provocări 
legislative. Iar dacă, de-a lungul anilor, am 
putut fi și eu de ajutor, mă bucur pentru că 
acesta a fost și este principiul după care     
m-am ghidat: să ajut și să sprijin în a 
identifica o soluție care să contribuie la 
reușită. 

Acum, la final de carieră, vă doresc 
tuturor să rămâneți o echipă, deși este greu, 
pentru că știu că sunt foarte multe provocări, 
însă dacă acționați ca o echipă și ca un tot, 
o să puteți face față. Nu este ușor, este din 
ce în ce mai greu, dar împreună veți reuși.  

 
Vă mulțumesc din inimă pentru tot și vă 

doresc multă sănătate și toate cele bune!” 
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PROFESIONIȘTI 

         ”În cei 31 de ani de carieră 

profesională, dintre care 17 ani petrecuți 

în cadrul IGI, consider că sunt un om care are sentimentul datoriei împlinite, care a reușit să 

răspundă provocărilor profesionale şi să se adapteze evoluţiilor instituţionale. Activitatea din 

domeniul imigrărilor a fost prima opţiune profesională, însă nu a fost posibilă după absolvirea 

Academiei de Poliție. Rămas cu nostalgia acestui domeniu, am valorificat oportunitatea 

ulterioară şi m-am îndreptat spre această activitate ce m-a atras prin faptul că presupune, în 

acelaşi timp, aplicarea legii, adaptarea la culturi şi civilizaţii diferite şi o informare permanentă 

în domeniul migraţiei, o îmbinare între drept şi cunoştinţe din domenii precum sociologie și 

psihologie. În cursul acestor ani am întâmpinat și momente dificile, însă le-am depășit prin 

muncă în echipă și prin faptul că m-am orientat întotdeauna spre identificarea de soluţii la 

problemele apărute. 

Ca lider, pentru echipa cu care am lucrat, am încercat să identific resorturile 

motivaţionale ale fiecăruia, să îi ajut să se dezvolte sau să se autodepășească. Am primit 

managementul ca pe o modalitate de a îndeplini, pe cât posibil, aspirațiile tuturor şi nu numai 

ale mele. Folosind acest prilej vreau să mulțumesc colegilor mei de la Iași pentru ce am 

construit și pentru clipele petrecute împreună.  Le doresc tuturor să trăiască satisfacția 

datoriei împlinite,  și să ajungă sănătoși și fericiți la momentul în care mă aflu eu acum. 

Sfatul meu pentru toți cei nou încadrați este să se implice, să facă alegerile ce li se 

potrivesc şi să nu renunţe în momentele dificile. La final de carieră, am satisfacţia faptului că 

am reuşit să transfer colegilor din experienţa profesională și să le îndrum paşii celor aflaţi la 

început de carieră. Mă încearcă un uşor regret, dar şi bucuria că timpul pe care îl voi avea de 

acum încolo, îl pot dedica celor dragi din familie”. 

Comisar șef de poliție Sorin GAIȚĂ 

31 ani de carieră militară 

- Șeful 

Serviciului 

pentru Imigrări 

Iași - 
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    ”După cei 25 de ani de carieră și cei 20 

de ani petrecuți în cadrul structurii pentru 

imigrări, mă simt un om împlinit, deoarece   

m-am bucurat și mă bucur de aprecierea celor cu care am colaborat. Îmi amintesc cu plăcere 

prima mea zi de activitate, veneam după 5 ani petrecuți în cadrul Inspectoratului Județean de 

Poliție Caraș Severin - Serviciul Ordine Publică, aveam emoții deoarece, intram într-un alt 

domeniu nou, mai dinamic și plin de provocări, care era într-o continuă modificare, fapt ce m-a 

determinat să rămân 20 de ani în familia IGI.  

 Familia și colegii care mi-au fost alături în momentele dificile care au apărut pe parcursul 

anilor de activitate, momente pe care le-am gestionat doar cu sprijinul lor, a colegilor care au 

dovedit că doar munca în echipă poate să dea rezultatele dorite de către noi. Mă refer și la acei 

colegi din țară care au venit în sprijinul nostru în momentele dificile ale anului 2017, când ne-am 

confruntat cu un val mare de migranți, și fără ei, ne-am fi descurcat foarte greu.  

 Sfatul meu pentru toți colegii nou încadrați este acela că trebuie să le placă ceea ce fac, 

să își iubească munca, să învețe permanent, să fie puternici să poată să treacă peste 

momentele dificile care o să apară și nu în ultimul rând să își respecte colegii și instituția din 

care fac parte.  

 La final de carieră, mă simt împlinit și am satisfacția că am încheiat această carieră cu 

capul sus, am avut în sprijin conducerea acestei instituții care s-a implicat și care ne-a sprijinit în 

activitățile desfășurate, reușind să depășim toate provocările întâlnite.  

Am satisfacția că am avut în sprijin un colectiv pe care m-am putut baza și că am întâlnit în 

cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări  oameni minunați, iar pe această cale vreau să le 

mulțumesc. Emoțiile care mă încearcă la final de carieră sunt aceleași ca acum 25 ani când mi-

am început cariera în MAI, deoarece este o nouă etapă, cea de pensionar, un drum plin de                      

necunoscut!” 

 Comisar șef de poliție Claudiu PERIAN 

20 de ani petrecuți în cadrul imigrărilor 

 

- Șeful Biroului 

pentru  Imigrări 

Caraș-Severin - 
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”Cei 30 de ani de carieră, dacă stau să mă uit în 

urmă, parcă erau ieri, însă, astăzi mă găsesc 

un om împlinit și mulțumit de tot ceea ce am 

realizat atât pe plan profesional, cât și personal. 

Îmi amintesc și astăzi prima mea zi în cadrul 

Inspectoratului General pentru Imigrări, în urmă 

cu 20 de ani, când am venit dintr-un alt 

domeniu de activitate, însă tot din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

       Dedicarea pentru această meserie a venit, în primul rând, din plăcerea de a lucra în 

echipă, iar această pasiune a fost determinată de faptul că am practicat un sport de echipă, 

baschetul. În al doilea rând, cariera de polițist vine ca o tradiție de familie, deoarece am 

urmat profesia tatălui meu. Activitatea managerială am consolidat-o încă de la debutul meu 

profesional, am fost foarte atent și m-am inspirat de la cei mai buni șefi, adaptând metodele 

de lucru învățate în cadrul colectivului.  

      Echipa Serviciului pentru Imigrări Brașov este una de excepție și reprezintă o a doua 

familie pentru mine, deoarece fără o echipă în spate care să lucreze împreună cu mine, nu 

puteam să obțin reușitele din prezent. Pe tot parcursul acestor ani de muncă am avut parte 

de oameni minunați, iar satisfacția mea este aceea că las în urmă o echipă unită și 

pregătită din punct de vedere profesional, de care sunt mândru. Sfatul meu pentru toți cei 

noi încadrați este să se documenteze foarte mult în acest domeniu frumos al imigrărilor și 

să asculte sfaturile și învățăturile celor cu mai multă experiență în meseria de polițist de 

imigrări. Mulțumesc întregului colectiv al Inspectoratului General pentru Imigrări și vouă, 

Biroului Informare și Relații Publice, pentru că sprijinul și consilierea primită m-au 

determinat să am curajul de a promova cât mai bine activitatea  noastră în mass-media”. 

Comisar șef de poliție Cătălin RĂȘINAR 

30 de ani de carieră profesională 

- Șeful 

Serviciului 

pentru Imigrări 

Brașov - 
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Direcția Azil și Integrare este structura din 

cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări 

responsabilă pe problematica azilului și a 

integrării străinilor în societatea românească. 

Polițiștii responsabili din cadrul acestei direcții 

gestionează procesele de coordonare și 

monitorizare a procedurii de azil, a procedurilor de 

integrare și relocare pe întreg teritoriul României.  

Primirea, înregistrarea și soluționarea cererilor 

de azil, asigurarea asistenței solicitanților de azil 

pe durata procedurii și asistența pentru integrare 

sunt activități caracterstice și desfășurate de către 

Centrele Regionale de Proceduri și Cazare a 

Solicitanților de Azil aflate în subordinea 

Inspectoratului General pentru Imigrări, situate în 

București, Giurgiu, Timișoara, Galați, Rădăuți și 

Maramureș. 

În primul semestru al anului 2020, au fost 

înregistrate 1490 cereri de azil depuse atât la 

Inspectoratul General pentru Imigrări, cât și la 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. 

Evoluția cererilor de azil a fost una fluctuantă, iar 

cele mai multe dintre acestea au fost depuse la 

începutul anului, respectiv: ianuarie(415), martie 

(341) și februarie (339). 

      Cele mai multe cereri au fost procesate la 

nivelul centrelor din București și județele Țimiș și 

Maramureș, iar cei mai mulți dintre cei care au 

solicitat o formă de protecție internațională provin 

din țări precum: Siria (497), Afganistan(176), Irak

(135) și Maroc(133). 

      Chiar și în această perioadă dificilă, apărută 

de la începutul anului, ca urmare a pandemiei de 

coronavirus, Inspectoratul General pentru Imigrări 

nu a suspendat accesul și derularea procedurii 

de azil, iar intrarea pe teritoriul țării a fost posibilă 

pentru persoanele care erau în căutare de 

protecție internațională. 

 

ACTUALITATE 

Grup de solicitanți de azil la sesiune de acomodare culturală 
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       Din totalul de 79,5 milioane 

oameni afectați de strămutare, la 

sfârșitul anului trecut, 45,7 milioane 

erau strămutați intern (în interiorul 

granițelor propriei țări) iar restul, în 

afara granițelor: 4,2 milioane solicitanți 

de azil și 29,6 milioane refugiați și alte 

persoane strămutate în afara țării (din 

care, 3,6 milioane de venezueleni). 

          Creșterea anuală, comparativ 

cu cele 70,8 milioane de la sfârșitul 

anului 2018 se datorează, pe de-o parte, creșterii îngrijorătoare a strămutărilor nou apărute în 2019, 

în special în Republica Democratică Congo, Sahel, Yemen și Siria – iar pe de altă parte, unei mai 

bune  descrieri a situației venezuelenilor aflați în afara granițelor, mulți dintre ei nefiind înregistrați 

legal ca refugiați sau solicitanți de azil, dar pentru care sunt necesare măsuri de protecție 

internațională.   

          Și în toate aceste statistici se regăsesc o mulțime de drame individuale și foarte personale. 

Numărul copiilor strămutați forțat (estimat la 30-34 milioane, zeci de mii dintre ei neînsoțiți) este mai 

mare decât, de exemplu, întreaga populație din Australia, Danemarca și Mongolia la un loc. În același 

timp, proporția persoanelor în vârstă de 60 de ani și peste, strămutate forțat (4%) este cu mult sub 

cea a populației globale (12%) - o situație care ilustrează imensa durere, disperare, sacrificiu, dar și 

drama despărțirii de cei dragi. 

„În zilele noastre strămutarea, deplasarea forțată nu este doar cu mult mai răspândită ci pur 

și simplu, a încetat a mai fi un fenomen pe termen scurt și temporar. Nu ne putem aștepta ca 

oamenii să trăiască ani buni într-o stare de incertitudine, fără șansa de a se întoarce acasă 

sau speranța de a-și construi un viitor unde se află. Avem nevoie de o atitudine nouă și 

fundamental mai primitoare față de toți cei care fug de război și persecuție, însoțită de o 

acțiune mult mai hotărâtă de a pune capăt conflictelor care se desfășoară de ani de zile, 

generând suferințe imense.” a declarat Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați-Filippo 

Grandi  

INTERNAȚIONAL 

Gabriela  LEU/ UNHCR 
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  ”Ziua Mondială a Refugiatului este desemnată 

de către Națiunile Unite pentru a onora refugiații 

din întreaga lume. Marcăm această zi în fiecare 

an pentru a celebra puterea și curajul refugiaților 

forțați să fugă din cauza conflictelor și a 

persecuției. De asemenea, celebrăm capacitatea 

lor de a se adapta și de a-și reconstrui viața în 

societatea căreia îi aparțin acum. 

 Astăzi,  invităm comunitățile să dea dovadă de 

mai multă empatie și înțelegere față de situația 

refugiaților, și prin aceasta, să ofere un mediu și mai primitor, susținând astfel integrarea refugiaților 

în societate. În acest an, Ziua Mondială a Refugiatului vine într-un moment unic, în vremea pandemiei 

de COVID-19. Dar astăzi suntem aici pentru a sărbători  refugiații - eroi care au răspuns cot la cot cu 

cetățenii din noua lor țară sau comunitate, efortului de a lupta împotriva Covid. Avem mai multe 

exemple de refugiați-eroi, din  întreaga lume. Cum ar fi, medici din Libia și Somalia, în prezent 

refugiați în Europa și care s-au înscris pe lista personalului de urgență în lupta împotriva Covid, 

pentru a-i ajuta pe cei bolnavi. 

 Avem exemple de voluntari în diferite țări precum Elveția, refugiați de naționalitate siriană care 

au distribuit cu alimente pentru persoanele în vârstă, elvețieni dar și refugiați. 

Suntem mândri să vedem că și în România, femeile refugiate de la Centrul de Tranzit în Regim 

de Urgență de la Timișoara confecționează măști care vor fi în curând distribuie cât mai multor 

oameni, ca măsură de protecție sanitară. 

Sunt multe exemple ca acestea, dar pentru a afla mai multe și pentru a juca un rol în crearea unui 

mediu mai primitor pentru acești eroi-refugiați, vă invit să vă alăturați evenimentelor noastre virtuale.           

                   Și nu uitați, fiecare dintre noi poate contribui, fiecare gest contează.” 
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Cetățenii străini din Centrul Regional de 

Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil 

Rădăuți au desfășurat, în decursul lunii iunie, o 

acțiune de ecologizare a zonei lacului din Parcul 

”Alexandru Sahia” din municipiul Rădăuți, cu 

mesajul ”Și noi putem fi un bun exemplu de 

comportament eco-civic pentru comunitatea în 

care trăim!”. Această activitate a fost organizată 

de către ofițerii de integrare din cadrul centrului 

cu sprijinul fundației I.C.A. 

Inițiativa celor de la centrul Rădăuți nu este 

una singulară, aceștia au mai participat la alte 

două activități de voluntariat în cursul anului 

trecut. Una dintre activitățile de voluntariat a fost 

desfășurată în cadrul acțiunii ”Arborele plantat 

cu mâna ta, omule, este cel mai sigur inel de 

logodnă cu viitorul”, unde au fost plantați peste 

1200 de puieți de brad și molid, în comuna 

Sucevița.  

De asemenea, cea de-a doua activitate a 

constat în înfrumusețarea unei zone din 

vecinătatea Primăriei Rădăuți prin plantarea de 

flori ornamentale, desfășurată de către cetățeni 

străini din Irak, Afganistan, Pakistan și Iran. 
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Inspectoratul General pentru Imigrări a menținut activitatea de primire a cererilor pentru 

obținerea avizului de muncă pe toată perioada de pandemie, astfel angajatorii au avut posibilitatea 

depunerii tuturor documentelor necesare obținerii avizului de muncă pentru cetățenii străinii.                               

De la începutul acestui an și până în prezent, la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări, 

au fost depuse 15724 cereri de eliberare a avizelor de angajare, însă doar 15281 dintre cetățenii 

străini au obținut aviz în vederea admiterii pe piața forței de muncă din România.  

Evoluția lunară a cererilor privind eliberarea avizelor de muncă cetățenilor străini, a variat, astfel 

că cele mai puține cereri au fost depuse în luna mai (1164), iar cele mai multe în luna martie (4134).  

Cele mai multe avize de muncă au fost emise în București - 5346 și județele Constanța - 1709 , 

Ilfov -1639, Iași - 736 și Timiș - 687. După tipul de avize, cele mai multe au fost pentru lucrători 

permanenți (14808) și detașați (724). 

 În ceea ce privește țara de origine a cetățenilor străini, multe dintre avizele de muncă au fost 

emise persoanelor din Nepal (2469), urmate de cele din Sri Lanka (2187), India (2171), Vietnam 

(1779) și Turcia (1694). 

 O consecință produsă în această perioadă, de la apariția noului coronavirus, a fost aceea că 

activitatea angajatorilor din România a fost afectată, astfel, câteva mii de angajați străini și-au pierdut 

locul de muncă. În acest sens, Inspectoratul General pentru Imigrări a luat toate măsurile de informare 

și consiliere a cetățenilor străini cu privire la drepturile și obligațiile ce le revin în astfel de situații.  De 

asemenea, cetățenii străini au fost informați și cu privire la modalitatea de a rămâne pe teritoriul țării 

noastre în vederea identificării unui nou angajator, dar și posibilitatea de a accesa drepturile în materie 

de protecție socială în condițiile legii. 
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TRADIȚII 

 22   MIGRAŢIA ŞI AZILUL 

În fiecare an, la 24 iunie este sărbătorită Ziua Universală a Iei, cămașa tradițională românească 

fiind un simbol internațional al culturii române și o piesă emblematică a costumului popular național 

românesc. Ia românească reprezintă matricea noastră culturală, fiind un simbol al identității și creativității 

spațiului românesc, care dăinuie din cele mai străvechi timpuri.   

Nu există date clare despre anul apariției iei în istoria poporului român, însă după etimologia 

cuvântului “ie”, denumirea cămășii tradiționale 

românești se trage din latinescul “tunicase 

lineae”, ceea ce înseamnă tunică subțire purtată 

direct pe piele. Denumirea de “camisa” legată de 

poporul românesc apare în documentele istorice 

încă din secolul al VI- lea. Se spune că povestea 

iei este mai veche de atât și începuturile cămășii 

identificată astăzi cu neamul românesc, vin din 

perioada ceramicii Cucuteni, fiind plină de 

simboluri menite să ferească purtătorul de 

spiritele rele sau farmece.    

La data de 21 ianuarie 2013, comunitatea online 

“La Blourse Roumaine” fondată de Andreea 

Tănăsescu a propus ca data de 24 iunie să 

devină o zi dedicată iei, sărbătorită odată cu 

Sânzienele (Drăgaica) și Nașterea Sfântului Ioan 

Botezătorul. “La Blourse Roumaine” a organizat 

prima Zi Universală a Iei, care a devenit în timp un eveniment global, sărbătorit în peste 50 de țări. Parte 

integrantă a costumului popular, ia românească a devenit în ultimii ani un element aproape obligatoriu în 

garderoba oricărei românce, fiind o adevărată sursă de inspirație pentru marile case de modă din lume. 

Astăzi, ia românească spune lumii întregi una dintre cele mai frumoase povești despre România. 

  “ Port cu aceeași mândrie și onoare uniforma și ia 
românească.”  

Mirela Cocian, ofițer informații din țara de origine și interpret de 
muzică populară 

Maria DOSPINESCU 
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        Ziua de 26 iunie, Ziua Drapelului Naţional, 

este pentru toţi românii o sărbătoare de suflet. 

Drapelul, ca simbol naţional, ne reaminteşte 

permanent de jertfele înaintaşilor pentru o 

Românie modernă, stat naţional, suveran, 

independent, unitar şi indivizibil, partener al 

Alianţei Nord-Atlantice şi 

membru de încredere al 

Uniunii Europene. 

        Istoria 

Tricolorului, un simbol 

mai vechi decât Marea 

Unire, începe în anul 

1848. În forma pe care 

o are şi astăzi, 

drapelul a fost adoptat 

în anul 1867, în timpul 

domniei lui Carol I. 

Tricolorul ca simbol al 

națiunii românești 

apare la începutul 

secolului al XIX-lea. 

       Cele trei 

culori, care compun 

steagul național, sunt 

pomenite de foarte timpuriu, în istoria noastră.  

Spre exemplu, Mihai Viteazul le folosea pe 

diplomele emise de Cancelaria Domnească,   

erau cuprinse în steagul revoluționar  de la 1821 

etc. Anumite păreri extind mult în istoria veche 

folosirea celor trei culori, fără a putea fi atestate 

documentar. Astăzi, îl vedem zi de zi pe 

instituţiile publice, dar tricolorul nu este doar un 

decor oficial. Steagul capătă suflet când e purtat 

de un sportiv victorios sau când onorează un 

militar căzut la datorie. Drapelul ne umple de 

bucurie şi ne sprijină în suferinţă, fiind un simbol 

care se transformă în sentiment atunci când se 

întâlneşte cu momente cheie din vieţile noastre 

şi din destinul ţării. 

        Înfăţişarea drapelului 

are rădăcini adânci în 

trecutul nostru. „Este o 

întruchipare a culorilor 

Principatelor Române, 

este un simbol al unităţii 

naţionale din timpul 

domniei lui Mihai Viteazul, 

când ştim că a avut loc 

prima Unire politică a 

Ţărilor Române, şi nu în 

ultimul rând, este o 

prezentare a celor mai 

frecvente culori care apar 

pe toate ţesăturile 

populare din toate 

regiunile României”, 

explică muzeograful Şerban 

Constantinescu, de la Muzeul Naţional de Istorie 

a României. 

       Totodată, Tricolorul reprezintă liantul 

generaţiilor de români care au contribuit la 

construirea României de astăzi. La rândul 

nostru, noi ca români, avem responsabilitatea să 

lăsăm moștenire o Românie mai bună, o națiune 

cu adevărat puternică viitoarelor generații.  

Maria DOSPINESCU 



 

 


