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Biroul Informare și Relații Publice 

La jumătatea lunii septembrie, a avut loc, în sistem de videoconferință, cea de-a 36-a Reuniune a 

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

pentru Imigrări, comisar-şef de poliţie ing. Leonard-Florin MEDREGA, împreună cu directorul  Direcţiei 

Azil şi Integrare, comisar-şef de poliţie Eleodor PÎRVU, în calitate de reprezentanţi ai României în 

cadrul Consiliului. 

Cu ocazia acestei întâlniri a fost prezentat Documentul Unic de Programare 2021-2023, ce include 

Programul de Lucru și Bugetul BESA pentru anul 2021. Un alt punct de pe agenda de lucru a vizat 

prezentarea atât a indicatorilor de monitorizare, și a raportării trimestriale în anul curent, cât și 

actualizările privind auditurile Curții Europene de Conturi și cele ale Serviciului Intern de Audit. De 

asemenea, a avut loc prezentarea actualizărilor privind implementarea Programului de Lucru 2020, 

dar și a situației actuale privind Bugetul BESA 2020.  

La finalul întâlnirii, au fost aduse în discuție aspecte legate de situația generală în ceea ce privește 

opțiunile alternative de detașare și situația operațiunilor BESA din Italia, Grecia, Cipru și Malta, 

deoarece prin planul operațional convenit și semnat cu cele patru țări, BESA oferă sprijin operațional 

autorităților competente în domeniul azilului. 
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La solicitarea Consiliului 

Național Român pentru Refugiați, 

precum și a Asociației Ecumenice a 

Bisericilor din România, în 15 septembrie a.c., a 

avut loc, în sistem de videoconferință, 

dezbaterea privind adoptarea Strategiei 

Naționale privind Imigrația 2020-2023. Ședința 

publică a fost deschisă de domnul subsecretar 

de stat Dan Stan și prezidată de către domnul 

inspector general al Inspectoratului General 

pentru Imigrări, comisar-șef de poliție ing. 

Leonard Florin MEDREGA. La activitate au mai 

participat specialiști din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, reprezentanți ai instituțiilor  

publice care fac parte din grupul de coordonare a 

implementării strategiei. Cu ocazia acestei 

întâlniri au fost dezbătute 108  propuneri și 

sugestii formulate de către organizațiile, 

asociațiile și instituțiile participante. 

Noua Strategie Națională privind Imigrația 

vizează perioada 2020-2023 și stabilește 

principiile și liniile directoare pentru 

reglementarea politicilor naționale în ceea ce 

privește admisia, șederea, imigrația forței de 

muncă, combaterea imigrației ilegale, părăsirea 

teritoriului de către străini, acordarea unor forme 

de protecție persoanelor aflate în nevoie și, 

ulterior, integrarea acestora în societatea 

românească. Scopul strategiei este de a crea 

pârghiile necesare pentru realizarea cooperării 

interinstituționale în vederea gestionării cât mai 

eficientă a fenomenului migraționist, de o 

manieră integrată ce presupune implicarea 

tuturor actorilor relevanți la nivel național. 

Fluxul migraționist s-a intensificat în 

ultimii ani, atât din prisma avansului 

economic înregistrat de economia 

României, cât și din cauza volatilității 

geopolitice din bazinul Mării Mediterane și 

nu numai. 
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AGENDA IGI 

Totodată, statul român se confruntă cu o 

criză a forței de muncă, înregistrând, de la an 

la an, un deficit mare de lucrători. Astfel, 

angajarea cetățenilor străini a reprezentat o 

acțiune prin care s-a încercat acoperirea unei 

părți din acel deficit.  

În fiecare an este stabilit un contigent de 

lucrători străini nou-admiși pe piața forței de 

muncă care, în anumite cazuri, în urma 

semnalelor și informărilor din partea 

patronatelor, este suplimentat. În acest sens, 

numărul de lucrători străini nou-admiși pe 

piața forței de muncă din România a crescut 

în anul 2019 cu 545,45%, comparativ cu anul 

2016.  

Piața forței de muncă a atras, cu 

precădere, străini proveniți din Vietnam, 

Nepal, India, Turcia, Republica Moldova ș.a. 

În mod automat, fluxul mărit pe linie de 

migrație a generat și o amplificare a cazurilor 

de străini aflați în situații ilegale sau de 

angajatori care nu respectă cerințele legale în 

privința angajării și recrutării. Astfel, în anul 

2019, a fost înregistrată creșterea indicatorilor 

subsecvenți depistărilor, fiind emise 2.554 

decizii de returnare, cu 836 mai multe decât în 

anul anterior, rezultând o creștere procentuală 

de 48.7%. Pe linie de protecție internațională, 

în anul 2019, au fost înregistrate 2592 cereri, 

față de 2137 depuse în anul 2018 (creșterea 

fiind de 21.3%). 

De asemenea, strategia urmărește  

consolidarea mecanismelor de integrare 

socială a străinilor. În România, politica privind 

integrarea socială a străinilor are ca obiectiv 

oferirea posibilității străinilor care au reședința 

sau domiciliul în țara noastră de a acumula un 

bagaj minim de cunoștințe și deprinderi, în 

principal prin cursuri de limba română, 

programe de orientare culturală și de 

consiliere care să le permită să acceseze 

celelalte servicii și politici sociale în condiții 

asemănătoare cu cetățenii români.  

Măsurile prevăzute de lege pentru 

realizarea integrării se referă la facilitarea 

accesului la o serie de drepturi economice și 

sociale, cum ar fi dreptul la muncă, la 

educație, la o locuință, dreptul la asistență 

medicală, asistență socială și dreptul la 

programele de integrare.  

La nivel național, instituțiile cu atribuții pe 

linia migrației, azilului și integrării depun toate 

eforturile pentru a crea un model de sistem 

de imigrare, care să aducă beneficii culturale, 

sociale și economice pentru România, dar și 

care să întărească măsurile de prevenire și 

combatere a imigrației ilegale.  

Obiectivele generale ale acestui model 

vizează gestionarea eficientă a fenomenului 

migraționist, consolidarea sistemului național 

de azil și asigurarea conformității cu 

standardele europene și internaționale.  

De asemenea, urmărește întărirea 

capacității de răspuns a statului român în fața 

unui aflux de imigranți la granița teritoriului 

național, generat de situații de criză ori ca 

urmare a distrugerii sau avarierii 

considerabile a unei infrastructuri critice.  
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Implementarea strategiei se 

va realiza prin intermediul a două 

planuri de acțiune bienale care 

cuprind activitățile desfășurate, 

rezultatele urmărite, termenele și 

instituțiile responsabile cu 

implementarea acestora, ce 

conduc la atingerea obiectivelor 

generale și specifice prevăzute 

în Strategie. 

 

 În ceea ce privește 

implicațiile de ordin financiar, 

resursele necesare 

implementării Strategiei 

provin, în principal, din  fonduri 

de la bugetul de stat alocate 

fiecărui minister și fiecărei 

instituții cu competență în 

implementarea Strategiei, 

fonduri nerambursabile 

dedicate gestionării migrației, 

azilului și integrării aferente 

instrumentelor financiare ale 

Uniunii Europene, fonduri 

nerambursabile aprobate la 

nivelul Uniunii Europene în 

cadrul politicii de coeziune 

pentru activitățile de integrare 

cu impact pe termen lung, 

precum și alte surse externe 

de finanțare relevante (donații 

și sponsorizări oferite/

acceptate în condițiile legii). 

 

Atât Strategia, cât și Planul 

sunt documente flexibile și pot 

fi actualizate în funcție de 

apariția unor modificări 

semnificative la nivelul 

mediului de securitate.  

Maria DOSPINESCU 
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Școala adevărată nu este acolo unde sunt școli înalte, bănci, catedre sau 

biblioteci. Școala este acolo unde niște oameni se strâng la un loc în numele 

cunoașterii. Educația oferă șansa unui viitor, iar pentru copiii refugiați acest    

lucru este extrem de important. 

Noul început de an școlar a sosit și 

pentru copiii refugiați din centrele aflate în 

administrația Inspectoratului General 

pentru Imigrări, însă, a fost unul special și 

adaptat perioadei de pandemie în care ne 

aflăm. Cu toate aceste provocări, prima zi 

de școală a fost marcată prin pregătirea 

copiilor din centre pentru călătoria în 

lumea cunoașterii și a deslușirii tainelor 

învățământului din România. 

Peste 60 de copii cazați în Centrele 

de Proceduri și Cazare a Solicitanților de 

Azil din București, Galați, Timișoara, 

Rădăuți și Maramureș, au pășit în noul an 

școlar cu emoție și nerăbdare să înceapă 

un nou capitol din viața lor. 
Grup de copii refugiați din centrul București 

 în drum spre școală 
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Copiii refugiați sunt înscriși în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și cel liceal și merg la 

unitățile de învățământ din orașele centrului de care aparțin. În această perioadă de pandemie, 

orele de curs se desfășoară cu respectarea regulilor stabilite de fiecare unitate de învățământ, iar 

copiii participă fizic sau online la cursuri. Participarea la cursurile online este realizată cu sprijinul 

reprezentaților de la Organizația ”Salvați Copiii”, care s-au ocupat  și de logistica necesară, oferindu

-le acestora tablete. 

Le urăm succes în noul an școlar tuturor copiilor! 

Prima zi de școală la CRPCSA Maramureș 

Flavia COMAN 

Copiii refugiați participând la cursurile online 
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PROFESIONIȘTI 

Inspectoratul General pentru Imigrări este structura cu atribuții în domeniul migrației, azilului, 

integrării străinilor, precum și a legislației relevante în aceste domenii. Astfel, poliţiştii Inspectoratului 

General pentru Imigrări desfășoară în permanență activităţi specifice pe linia prevenirii și combaterii 

migrației ilegale și a muncii nedeclarate a străinilor, în scopul menţinerii unui climat de ordine şi 

siguranţă în rândul comunităţii noastre. 

 

Evaluarea activității în primul semestru al acestui an, la nivel național, a arătat faptul că au fost 

efectuate mai multe acţiuni şi controale, cu efective proprii şi în colaborare cu structuri având atribuţii 

în domeniul ordinii şi siguranţei publice, pe linia prevenirii şi combaterii şederii ilegale și a muncii 

nedeclarate a cetăţenilor străini. 

În urma acțiunilor întreprinse, au fost depistați 1300 de cetățeni străini în situații 

ilegale, aceștia provenind din 74 de țări, peste 60% fiind de pe continentul asiatic. Cei 

mai mulţi cetățeni străini au fost depistați în municipiul București şi pe raza de 

competenţă a judeţelor Arad, Timiș, Satu Mare și Bihor. 

Polițiștii de imigrări au emis cetățenilor străini, peste 900 de decizii de returnare și 

comunicări de părăsire a teritoriului României, dintre acestea 53 ca urmare a refuzului 

de prelungire a dreptului de ședere, 6 pentru nerespectarea scopului declarat, 562 ca 

urmare a revocării dreptului de ședere și a vizei de intrare, 155 pentru ședere ilegală, iar 

134 au fost solicitate la expirarea termenului de ședere. 

De asemenea, polițiștii de imigrări au organizat, în această perioadă, misiuni de 

îndepărtare sub escortă de pe teritoriul României pentru 337 de cetățeni străini, dintre 

aceștia 72  au fost îndepărtați  în termen de 24 de ore de la momentul depistării, iar 

peste 150 au fost returnați în Serbia, prin aplicarea Acordului încheiat între Uniunea 

Europeană și Republica Serbia privind readmisia persoanelor.  
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Tot în această perioadă, au fost organizate peste 680 de acțiuni și controale la aproximativ 

2050 de societăți comerciale, care au vizat combaterea muncii nedeclarate. În cadrul acțiunilor 

au fost depistați 591 de străini în situații ilegale, dintre care 83 desfășurau activități lucrative 

fără forme legale. 

Pe parcursul primului semestru al anului curent, poliţiştii au aplicat peste 3.200 de 

sancțiuni contravenționale cu amendă și avertisment, atât cetăţenilor străini care nu au 

respectat legislaţia în domeniul migraţiei, cât și reprezentanților societăților comerciale pentru 

nerespectarea regimului juridic aplicabil străinilor angajați. Valoarea amenzilor acordate fiind 

de aproximativ 2.250.000 lei. 

Prioritatea polițiștilor de imigrări rămâne controlul permanent asupra respectării legalității 

șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate, fapt ce 

contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului. 

Biroul Informare și Relații Publice 

   Returnarea unui grup  de migranți în baza acordurilor de readmisie 
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INTERVIU 

Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți ofițer de relocare? 

Pentru început, aș vrea să vă spun ce 

înseamnă relocarea. Aceasta este un instrument 

de protecție internațională a refugiaților, fiind un 

proces de selecție și transfer al refugiaților din 

prima țară de azil, într-o altă țară (țară de 

relocare) și este una dintre soluțiile durabile la 

problema refugiaților, adoptată de către 

comunitatea internațională.  

De asemenea, este important să facem 

distincția între resettlemet și relocation. 

Resettlement se referă la relocarea extra-UE

(externă), iar relocation se referă la relocarea 

intra-UE(internă).  

A fi ofițer de relocare presupune o pregătire 

cu mult timp înainte de activitatea propriu-zisă. 

Mai întâi sunt accesate fonduri europene de 

grant specifice și se pregătesc cotele de relocare 

care sunt stabilite prin hotărâre a guvernului. 

Pasul următor fiind solicitarea UNHCR-ului 

privind cazurile persoanelor refugiate, ulterior 

sunt analizate de către noi și celelalte instituții 

abilitate. Urmează o etapă de preselecție a 

cazurilor și comunicăm UNHCR-ului persoanele 

selectate. Ultima etapă este selecția care 

presupune deplasarea în țara de azil, așa cum o 

denumim noi, realizând misiunea de selecție 

timp de o săptămână în care desfășurăm 

interviuri de relocare și sesiuni de informare cu 

privire la reguli generale de acomodare în țara 

noastră. De regulă, din echipa de selecție fac 

parte cinci persoane: ofițerii de decizie, ofițerii de 

relocare, interpreții și șeful misiunii de selecție. 

În prezent, programul de relocare, nu doar 

cel românesc, este conceput pentru a ajuta 

oamenii, pentru a le oferi acea nouă șansă la o 

viață normală pe care au pierdut-o cumva. De 

aceea sunt sigur că programul de relocare este 

construit pentru a fi eficient și de a susține 

persoanele care au nevoie de sprijin, ținând cont 

și de capacitatea țării gazdă. 

Alexandru Necula este în cadrul Serviciului Integrare și Relocare de 4 ani. Și-a dorit să 

lucreze în domeniul poliției, fiind inspirat atât de liceul pe care l-a terminat, cât și de faptul că 

unchiul său a fost cadru militar. La 21 de ani, după finalizarea studiilor în cadrul Academiei de 

Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din București, a ales să urmeze o carieră în Inspectoratul General 

pentru Imigrări. Activitatea și-a început-o la Direcția Azil și Integrare în cadrul Centrului Regional 

de Proceduri și Cazare al Solicitanților de Azil București, iar un an mai târziu  s-a transferat la 

Serviciul  Integrare și Relocare, deoarece și-a dorit acest domeniu de muncă mult mai dinamic. 
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Care este partea preferată din 
meseria dumneavoastră? 

Tot ceea ce facem este de a-i 

ajuta pe ceilalți, fără excepție. Dar 

în special munca directă cu 

oamenii. Când mă aflu într-o 

misiune de selecție și văd speranța 

pe fața refugiaților atunci când îi 

intervievăm, știu că sunt la locul 

potrivit. 

                                                                                               

Da. În ultima misiune din Iordania, 

am întâlnit o familie numeroasă, care 

la interviu vorbeau limba română, fapt ce mi-a stârnit curiozitatea de a încerca să aflu mai multe 

despre aceștia. Mi-au povestit că au mai fost în România în anii ’90 cu toată familia. Au locuit la Cluj 

timp de 13 ani, unde s-au simțit foarte bine, însă au fost nevoiți să se întoarcă în Siria. Conflictele din 

țara lor s-au intensificat și au fost nevoiți din nou să părăsească Siria, iar când au aflat de programul 

de relocare și de faptul că există posibilitatea de a se întoarce în România, nu au ezitat să aleagă țara 

noastră. 

Ne puteți spune dacă a fost 
vreo poveste a unei persoane 

refugiate care v-a rămas în 

memorie? 

Alexandru Necula - ofițer de relocare  

Direcția Azil și Integrare 

Știm că ați participat la o activitate de pregătire în SUA, ne 
puteți spune câte ceva despre ceea ce ați învățat acolo? 

Pot spune că a fost una dintre cele mai fructuoase activități la care am participat. Această 

activitate a fost organizată de EURITA. Am fost plecat în SUA timp de o săptămână cu mai mulți 

reprezentanți din diferite țări, unde ne-a fost prezentată modalitatea de  implementare a 

programului de relocare în America. Am fost în Arizona și Utah, state cu cea mai mare 

experiență în relocarea refugiaților și cu cei mai mulți refugiați relocați. Despre sistemul 

american, pot spune că este diferit față de sistemul folosit la nivel european. Acesta se 

bazează foarte mult pe piața forței de muncă, mai exact urmăresc ca persoanele refugiate să 

devină dependente financiar într-un timp scurt. În urma acestei experiențe, atât eu, cât și colegii 

mei, încercăm să implementăm și la noi în țară, tot ceea ce se pliază procesului de relocare din 

practicile folosite în sistemul american. 



 

 

Având în vedere că odată cu apariția noului coronavirus au fost luate măsuri 

speciale, care sunt planurile privind activitatea de relocare în acest an?  

14  MIGRAŢIA ŞI AZILUL 

Flavia COMAN și Maria DOSPINESCU  

Echipa de selecție - misiune în Turcia 

În ultimii 4 ani, cota privind numărul de persoane care pot fi relocate a fost dublată. În acest sens, 

cu siguranță că, activitatea serviciului nostru va fi și ea în creștere, iar perspectivele noastre sunt mari. 

Planurile din acest an, propuse la nivelul biroului nostru au suferit modificări majore cu această stare 

de pandemie, însă, am reușit să relocăm 32 de cetățeni sirieni din cota 2018-2019. 
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ACTUALITATE 

În contextul noilor modificări legislative prevăzute de Legea 200/10.09.2020 pentru 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în 

România și a Ordonanței Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea 

străinilor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial nr.832,  sunt exceptați de la 

obținerea avizului de angajare cetățenii din Republica Moldova, Ucraina și Republica Serbia, 

încadrați în muncă pe teritoriul României, cu contract individual de muncă cu normă întreagă, 

pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic. 

Cetățenii statelor menționate care doresc să desfășoare activități lucrative, în condițiile 

noilor prevederi, pot solicita viza de lungă ședere pentru angajare în muncă fără a fi necesară 

prezentarea copiei avizului de angajare 

În primul semestru al acestui an, Inspectoratul General pentru Imigrări a primit 1777 de 

cereri de eliberare a unor avize de angajare pentru cetățeni provenind din Moldova, Ucraina și 

Serbia, dintre acestea 1548  fiind avizate favorabil. 

Nevoia de forță de muncă este în continuă creștere în România. Piața forței de muncă din 

țara noastră este atractivă pentru cetățenii străini și totodată, reprezintă o alternativă la forța de 

muncă vacantă. 

În acest sens, anual, prin hotărâre a guvernului se stabilește contingentul de lucrători. 

Pentru anul 2020, contingentul propus este de 30000 de lucrători străini nou-admiși pe piața 

forței de muncă din România.  

Biroul Informare și Relații Publice 
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Un cetățean din Siria s-a îndrăgostit de o româncă și a uitat să mai plece din țara noastră de 

peste 300 de zile. Într-o acțiune desfășurată de către polițiștii Serviciului pentru Imigrări al județului 

Galați în cooperare cu lucrătorii Secției 5 de Poliție Rurală Rădești, în după-amiaza zilei de 15 

septembrie a.c., au depistat cu ședere ilegală, un bărbat de 35 de ani care a intrat legal pe 

teritoriul țării noastre, în baza unui drept de ședere obținut într-un stat din UE. Pe numele acestuia 

a fost emisă o comunicare prin care este obligat să părăsească România în termen de cel mult 3 

zile și a fost sancționat contravențional. Iubirea este un sentiment magic, care îți cuprinde inima, 

însă rațiunea trebuie să te ajute să nu uiți de respectarea condițiilor de ședere pe teritoriul unui 

stat. 

La începutul lunii septembrie, polițiștii de imigrări din Argeș, au depistat un cetățean din Egipt, 

în vârstă de 26 ani, care desfășura activități lucrative fără forme legale, respectiv fără a avea 

încheiat contract de muncă în formă scrisă. Străinul a intrat legal în țara noastră, obținând un drept 

de ședere în calitate de membru de familie al unui cetățean străin.  

Cetățeanul străin a fost consiliat cu privire la modalitatea în care poate desfășura legal 

activități lucrative în țara noastră, iar reprezentanții societății au fost sancționați contravențional cu 

amendă în valoare de 10 000 lei. 

ȘTIRI PE SCURT 
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  Alegerile administrative publice locale au fost organizate într-un context puternic marcat de 

efectele răspândirii virusului SARS-CoV-2, situație ce a impus atât adoptarea, cât și adaptarea, la 

măsurile privind prevenirea și limitarea răspândirii acestuia. Polițiștii Inspectoratului General pentru 

Imigrări au participat, alături de celelalte structuri MAI implicate, la acest scrutin electoral și au avut 

misiunea ca alegerile autorităților locale să se desfășoare în deplină siguranță, fiind angrenați în 

misiuni de preluare și asigurare a pazei secțiilor de votare. Astfel, aproximativ 200 de polițiști, agenți și 

ofițeri din structurile centrale și teritoriale au dat dovadă de profesionalism și eficiență în realizarea 

acestei activități. De asememea, programul de relații cu publicul a fost prelungit în preziua și ziua 

votării în toate structurile de imigrări pentru a veni în sprijinul cetățenilor Uniunii Europene care doreau 

să-și înregistreze rezidența în vederea exercitării dreptului de vot. Implicarea și devotamentul au 

demostrat încă o dată profesionalismul de care pot da dovadă polițiștii de imigrări în realizarea 

sarcinilor ce le revin. O misiune îndeplinită cu succes! Biroul Informare și Relații Publice 
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La Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanțili de Azil București i-am găsit pe 

Mevan Avdal de 35 ani, soția acestuia de 31 ani și cei șase copii minori. Au venit în România în urmă 

cu 2 ani și jumătate și în prezent sunt beneficiarii unei forme de protecție. Fata cea mare, Brzin, a fost 

translatorul nostru, a urmat cu intensitate cursurile de limba română, iar acum ne-a fost de mare 

ajutor. 

Ne-au povestit că, în Irak nu au dus o viața liniștită, pe de-o parte din cauza conflictelor armate și 

a persecuțiilor, iar pe de altă parte, religia din care fac parte este în minoritate și sunt tratați diferit, fapt 

ce le-a făcut dificil traiul în țara natală. Un alt motiv pentru care au fost nevoiți să-și părăsească țara     

s-a datorat faptului că mica afacere pe care o dețineau, un magazin, a fost distrus în urma unui atac, 

iar din munca lor de-o viață, nu a mai rămas nimic. Drumul spre România a fost unul lung, dificil și plin 

de obstacole. Au trecut prin Turcia, Grecia și Bulgaria, iar o mare parte din acest traseu a fost parcurs 

pe jos. Cea mai mare provocare a fost faptul că au rămas fără apă, hrană, iar cei mici au fost extenuați 

fizic. Nu știau prea multe despre România, însă din dorința de a începe o viață nouă, odată ajunși, le-a 

plăcut și au dorit să rămână. Tatăl și-a căutat un loc de muncă și a lucrat pentru o perioadă scurtă la o 

firmă care confecționează draperii, însă pandemia i-a dat planurile peste cap, dar așteaptă cu 

nerăbdare să treacă această perioadă pentru a se întoarce la muncă.  

Familia Mevan, beneficiarii unei forme de protecție a statului român 
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Mama este casnică pentru că la o așa familie 

numeroasă, a dorit să se ocupe de ei pentru a le 

oferi o educație bună. Întrebându-i dacă au lăsat 

ceva în urmă în țara de origine, tatăl ne-a spus că 

nu are ce să-i lipsească, a trăit cu greu și mereu a 

stat cu teamă, însă și-a lăsat părinții de care nu 

mai știe nimic, dar speră că, într-o zi, o să-i 

revădă. Soția sa nu a lăsat nimic în urmă, mama 

ei a murit, iar tatăl a reușit să plece din Irak și este 

în Germania, unde este în siguranță. Își doresc ca 

într-o bună zi să-și revadă întreaga familie.  

România reprezintă pentru familia Mevan șansa 

unui nou început. Se simt bine aici,  sunt bucuroși 

că au obținut o formă de protecție, iar pentru o 

perioadă au beneficiat de proiectul organizației 

AIDROM, unde au locuit într-o casă spațioasă, iar 

copii au urmat și cursurile de limbă română. Acum 

a trebuit să se reîntoarcă în centru. Tatăl, își 

dorește să-și găsească un loc de muncă, ca să 

poată oferi familiei o locuință mai spațioasă,  

întrucât în centru spațiile sunt mai mici, iar 

facilitățiile sunt la comun cu alți refugiați care nu 

întotdeauna au mare grijă în a păstra curățenia. 

Cel mai mult, ne-a impresionat maturitatea celor 

mici, iar pentru o secundă am încercat să ne 

punem în locul lor. Le place în România foarte 

mult pentru că oamenii sunt buni, nimeni nu îi 

întreabă de religie, așa cum era în țara lor, le 

zâmbesc când îi văd pe stradă și asta îi face 

foarte fericiți. Simt că sunt în siguranță. 

Ca planuri de viitor, familia nu și-a făcut prea 

multe, însă părinții își doresc să le ofere o 

educație bună copiilor,  să-i trimită la școală 

pentru a învăța, să le ofere un spațiu confortabil 

unde să locuiască și să ducă o viață liniștită, 

departe de amenințările din țara lor, aici, în 

România.  

Flavia COMAN 
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ACTUALITATE 

La data de 08 septembrie a.c., la sediul 

Inspectoratului General pentru Imigrări, a avut loc în 

sistem de videoconferință, o întâlnire de 

monitorizare și coordonare cu toți beneficiarii 

proiectelor care au fost implementate în cadrul 

anului financiar de referință, la care au mai 

participat și reprezentanții Autorității Delegate, 

Autorității Responsablie, Autorității Delegate 

Financiare, Autorității de Audit din cadrul Curții de 

Conturi a României, UNHCR și OIM. 

Întâlnirea a fost deschisă de către inspectorul 

general adjunct al Inspectoratului General pentru 

Imigrări, comisar-șef de poliție Mircea Babău care 

a precizat măsurile luate la nivel instituțional în 

această perioadă de pandemie, puterea de 

adaptabilitate la noile măsuri pentru îndeplinirea 

atribuțiilor, subliniind, totodată, importanța 

fondurilor europene în achiziționarea sistemelor de 

comunicare on-line, care au reafirmat eficiența și 

importanța, mai ales în acestă perioadă dificilă. 

Agenda de lucru a fost structurată pe patru puncte 

componente, discuțiile vizând analizarea stadiului 

privind implementarea fiecărui proiect, atât din 

punct de vedere al încadrării în calendarul 

activităților, cât și al gradului de îndeplinire al 

indicatorilor. De asemenea, au fost discutate 

beneficiile aduse  grupurilor țintă și problemele 

întâmpinate pe perioada implementării proiectelor 

de grant FAMI. Reprezentanții Autorității 

Responsablie și Autorității Delegate - FAMI au 

prezentat, în cadrul întâlnirii, concluziile 

principalelor aspecte rezultate în urma monitorizării 

și verificării proiectelor, fiind înaintate propuneri și 

recomandări. 

La finalul întâlnirii, inspectorul general adjunct, 

comisar șef de poliție Mircea Babău, a mulțumit 

organizațiilor implicate pentru experiența și 

expertiza de care au dat dovadă prin derularea 

proiectelor de grant, acest lucru fiind reflectat în 

rezultatele comune obținute. Inspectoratul General 

pentru Imigrări organizează periodic astfel de 

întâlniri de lucru, pentru a  menține un dialog 

continuu și constructiv cu societatea civilă în 

realizarea unui management eficient în domeniul 

migrației și azilului. 
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Un cetățean indian a adresat întregului colectiv al Centrului de Cazare a Străinilor luați în 

Custodie Publică Otopeni, o scrisoare de mulțumire pentru modul în care aceștia își fac datoria cu 

profesionalism  și implicare, venind în ajutorul persoanelor aflate în custodie publică.   

Kumar a fost luat în custodie 

publică și fiind departe de țara 

natală și de familie  a avut nevoie 

de sprijin și consiliere de 

specialitate din partea polițiștilor 

de imigrări pe întreaga perioadă 

de custodie,  motiv pentru care, la 

plecarea din centru, le 

mulțumește. 

Cuvintele de mulțumire au 

produs o mare satisfacție în rândul 

colegilor noștri care sunt încântați 

că munca lor este apreciată de 

către străini. 

Mulțumim la rândul nostru 

celui care ne-a transmis aceste 

aprecieri, nu sunt singurele primite 

de către polițiștii de imigrări, dar 

sunt cu siguranță unele dintre cele 

mai frumos scrise. 
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TIMP LIBER 

 

 

Toamna este sezonul propice pentru “fir întins”, aer curat și socializare în natură. Urmând 

spusele lui Sadoveanu, în perioada 11-13 septembrie a.c., polițiștii de imigrări, au luat cu asalt lacul de 

pescuit sportiv Măgura 9 din județul Călărași. În trendul actual, impus de legislația în vigoare, 

desfășurarea acestei activități a fost realizată cu respectarea măsurilor de protecție sanitară, 

participanții fiind instruiți în acest sens. De această dată, biroul teritorial SNPPC din cadrul IGI a 

organizat concursul de pescuit, unde s-au reunit la pontoane 13 echipe, fiind acordate patru premii: 

marea captură, de 18 kg, precum și locurile I-III. 

Masa finală a fost rezervată tuturor, așa că ne-am despărțit într-un ton de optimism și bucurie, cu 

gândul deja la viitoarea competiție. 
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Clasamentul general al 

concursului: 

Locul I  –  Serviciul Control 

Locul II – Serviciul pentru 

Imigrări al județului Ilfov 

Locul III  –  Centrul Regional 

de Proceduri și Cazare a 

Solicitanților de Azil Timișoara 

Marea Captură - (r) comisar 

șef de poliție Marius Barna 

Florin GÂRCOVEANU 



 

 


