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În luna iulie a.c, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări, comisar şef de
poliţie ing. Leonard Florin Medrega şi președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de
Muncă, Emanuel Victor Picu, au semnat Protocolul de cooperare încheiat între cele două instituții.
Obiectivul Protocolului îl constituie întărirea colaborării dintre cele două instituții în scopul gestionării
eficiente a unor situații din domeniul de competență, precum şi menţinerea unui control corespunzător
în ceea ce privește accesul străinilor pe piaţa forţei de muncă din România.
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Prin acest Protocol, se instituie ca metodă de lucru, eficientizarea schimbului de informații în
vederea identificării unor soluții optime referitoare la situația cetățenilor străini aflați în țara noastră cu
ședere legală, al căror contract individual de muncă a încetat și se află în căutarea unui nou loc de
muncă.
Aceasta presupune transmiterea către agențiile de ocuparea forței de muncă a unor situații
nominale, cu consimțământul cetățeanului străin, pentru care Inspectoratul General pentru Imigrări a
primit notificări din partea angajatorilor privind încetarea contractelor de muncă individuale.
În baza evidențelor și în urma analizei, agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor identifica
grupul țintă și vor efectua demersurile necesare de contactare a străinilor înregistrați, în scopul oferirii
serviciilor specializate, pentru stimularea ocupării forței de muncă și reintegrarea lor în piața muncii.
Rezultatele serviciilor oferite de către ANOFM vor fi comunicate structurilor responsabile din
cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări.
Semnarea Protocolului are loc în contextul relațiilor tradiționale dintre cele două instituții și a
voinței comune a partenerilor de a întări cooperarea în domeniul migrației, luând în considerare și
faptul că, în această perioadă generată de pandemia de coronavirus, au fost gestionate mai multe
situaţii limită, care au survenit între cetăţenii străini provenind din spaţiul extracomunitar și angajatorii
acestora, ca urmare a încetării contractelor de muncă înainte de termen.

În primul semestru, la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări, au
fost înregistrate 15.724 cereri de eliberare a avizelor de angajare, însă doar
13.793 dintre acestea au fost avizate favorabil de către polițiștii de imigrări.
Cele mai multe avize de angajare au fost emise pentru lucrători permanenți
și detașați, în diverse domenii de activitate, solicitate de către angajatori din

București, Ilfov, Constanța și Iași.
În ceea ce privește țara de origine a cetățenilor străini, cei mai mulți provin
din Nepal, India, Sri Lanka și Turcia.

Biroul Informare și Relații Publice
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La sediul Inspectoratului General pentru Imigrări, în data de 27 iulie a.c, a avut loc ceremonia de
depunere a jurământului și înaintarea în primul grad profesional, pentru 15 absolvenți ai Academiei de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, specializarea Imigrări.
Activitatea a avut loc în prezența conducerii celor două instituții, ocazie cu care a fost realizată și
repartiția ofițerilor în funcție de nevoia de personal existentă la nivelul Inspectoratului General pentru
Imigrări și de opțiunile acestora, având prioritate studenții cu media cea mai mare la absolvire.
Cu forțe proaspete, noii polițiști de imigrări au ieșit pe porțile academiei dornici să își ocupe
locurile atribuite și să pună în aplicare cunoștințele acumulate în anii de studii. Astfel, aceștia își vor
desfășura activitatea în structurile centrale și teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări fiind
repartizați la Direcția Migrație, Direcția Management Strategic, Direcția pentru Imigrări a Municipiului
București, Centrele Regionale de Proceduri și Cazare a Solicitanţilor de Azil din București, Galați,
Giurgiu, Timișoara și Serviciile pentru Imigrări ale județelor Arad, Ilfov și Iași.
Timp de un an, noii colegi se vor afla sub îndrumarea unor ofițeri cu experiență, care îi vor iniţia
în activitatea instituției, respectiv implementarea politicilor României în domeniile migrației, azilului,
integrării străinilor și a legislației relevante în aceste domenii.
Echipa managerială a Inspectoratului General pentru Imigrări i-a asigurat de întregul sprijin în
exercitarea misiunilor încredințate, profesia aleasă fiind una captivantă, plină de provocări, care
implică profesionalism, onestitate, fermitate şi integritate.
Tot în această perioadă, alți doi ofițeri, absolvenți ai Academiei Forțelor Terestre și Academiei
Tehnice Militare, specializați în telecomunicații și administrație publică, s-au alăturat echipei noastre.
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La început, când am ales specializarea
Imigrări,

nu

am cunoscut

în

detaliu ce

presupune această muncă, însă, sprijinul de
care m-am bucurat pe parcursul facultății din
partea Inspectoratului General pentru Imigrări,
m-a convins că am făcut alegerea potrivită. Pe
de altă parte, am ales această specializare,
deoarece îmi inspiră dinamism, având în

vedere faptul că problematica migrației, atât
legală cât și ilegală, a prins contur în această
perioadă. Acum, la final, cu mari emoții aștept
să încep munca propriu-zisă și sunt sigură că
voi lucra cu aceeași seriozitate cu care am
terminat și Academia de Poliție, fiind șefă de
promoție în specializarea Imigrări.

ROXANA PEAGU
- Direcția Migrație -

Determinarea pentru alegerea specializării
Imigrări a venit din două motive. Unul dintre
acestea este că îmi doresc să ajut persoanele
străine care vin la noi în țară cu intenții bune și
sincere, în căutarea unui trai mai bun. Cel de-al
doilea motiv este acela că îmi doresc ca
împreună cu colegii mei să combatem migrația
ilegală și să asigurăm un climat de siguranță pe

teritoriul României cât și al celorlalte state
membre. Emoțiile sunt mari în acest nou
început și consider că este cel mai important
pas pe care îl fac în carieră, însă sunt foarte
încrezător în ceea ce voi face și îmi doresc
să mă afirm.

CIUCĂ ANDREI ALEXANDRU
- Serviciul pentru Imigrări Ilfov -

Maria DOSPINESCU
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Faptul că un număr mare de persoane preferă să lucreze în alte țări decât în cea natală sau
cea în care își au domiciliu este o realitate determinată mai ales de factorii economici. Oamenii pleacă
în căutarea unui trai mai bun și a unui salariu mai mare decât în țările lor, iar acest lucru presupune,
de multe ori, sacrificiul de a sta departe de cei dragi.
Chiar dacă pe meleagurile străine există un număr mare de români, conform ultimelor statistici,
se pare că țara noastră reprezintă, pentru cetățenii altor țări, un punct de siguranță și de real interes,
chiar și pe timp de pandemie.
Sunt lucruri care au devenit evidente cu ocazia organizării sesiunilor de informare sau cu
prilejul consilierii solicitanților de azil cu drept de muncă și a beneficiarilor unei forme de protecție aflaţi
în evidenţa Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Rădăuţi, în legătură cu
prevederile actelor normative incidente legislației privind încadrarea în muncă pe teritoriul României, a
diseminării ofertei de locuri de muncă transmisă periodic de Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de
Muncă Rădăuți sau prin prezentarea ofertelor direct persoanelor cazate în centru, aflate în căutarea
unui loc de muncă, de către agenții economici.
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Având în vedere situația actuală de pe piața muncii, generată de evoluția nefavorabilă a
pandemiei COVID 19, care a sporit deficitul de personal în foarte multe domenii de activitate, ideea că
imigranții sunt aproape invizibili pe piața muncii de la noi, se pare că începe să-și schimbe sensul.
Astfel, societăți comerciale importante din zona municipiului Rădăuți au început să ne bată la ușă, să
valorizeze acea resursă umană neglijată până acum, solicitanții de azil și beneficiarii unei forme de
protecție din România, și să treacă peste obstacolele invocate în recrutarea străinilor, în principal,
barierele de limbă și diferențele culturale.
Deschiderea angajatorilor față de disponibilitatea de a munci a refugiaților, manifestată ca o
alternativă preferabilă situației de izolare prin care au trecut în ultimele luni, s-a concretizat prin
încheierea a 13 contracte de muncă, pe perioadă nedeterminată, pentru 9 solicitanți de azil cu drept
de muncă și 4 beneficiari ai unei forme de protecție în România. Demersurile întreprinse au fost
susținute și de eforturile și sprijinul oferit de asistenții sociali din cadru organizațiilor AIDrom și ICAR,
ce desfășoară activități complementare prin proiectele implementate în centru.
Având în vedere ofertele de muncă limitate într-o comunitate mică cum este municipiul Rădăuți,
comunitate în care încercăm permanent să-i integrăm și unde plasarea pe piața forței de muncă a
refugiaților s-a desfășurat cu dificultate de-a lungul timpului, din cauza domeniului restrâns de
aplicabilitate, apreciem ca fiind un început promițător colaborarea cu fabrici de renume la nivel național
și internațional, precum fabrica de cherestea din Bucovina.

Întâlnire între angajatori și cetățenii străini aflați în
căutarea unui loc de muncă

Mihaela BREBĂN
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Timp de o lună, 16 studenți ai Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” din anul II,
specilizarea Imigrări - Ordine și Siguranță Publică din cadrul Facultății de Poliție de Frontieră, respectiv
anul III, specializarea Drept din cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative, și-au desfășurat
stagiul de practică în cadrul structurilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

Studenții au fost repartizați în județele: Bihor, Brăila, Dolj, Olt, Teleorman, Brașov, Argeș, Sălaj,
Vâlcea, Botoșani, Suceava și Neamț.
Pe parcursul celor patru săptămâni, studenții au desfășurat mai multe activități pregătitoare la
structurile operative ale Inspectoratului General pentru Imigrări, sub îndrumarea și coordonarea unor
ofițeri cu experiență și au avut posibilitatea de a pune în aplicare cunoștințele acumulate în timpul
anilor de studiu.
Astfel, viitorii ofițeri au participat, alături de polițiștii de imigrări, la acțiuni de verificare a cetățenilor
străini în locuri și medii frecventate de aceștia, în vederea reglementării situației juridice, respectiv

însușirea mecanismelor de soluționare a diverselor solicitări primite, în sensul indentificării bazei legale
incidente și a aplicării acesteia în domeniul de competență.
Studenții s-au familiarizat și cu modul de întocmire a documentelor operative și au facut
cunoștință cu activitățile specifice care se desfășoară în cazurile de depistare cu ședere ilegală a
cetățenilor străini pe teritoriul României.
Stagiul de practică urmărește îmbogățirea și aprofundarea cunoștințelor teoretice, precum și
perfecționarea deprinderilor practice specifice activităților pe linie de migrație și azil, pe care le vor
urma împreună cu viitorii lor colegi.
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Olivia a absolvit Liceul

Toată

susținerea,

emoțiile

Serviciul

pentru

Imigrări

al

Teoretic “Ion Mihalache” din

pozitive și încurajările familiei

județului Argeș, a realizat cât de

Topoloveni și a decis să urmeze

au ajutat-o să devină ceea ce

importantă

studiile Academiei de Poliție,

este astăzi și le mulțumește

munca în echipă și atribuțiile

pregătindu-se pentru examen

pentru asta.

unui lider, ceea ce întotdeauna

cu profesorii din liceul la care
învăța, iar pentru aceasta le

este recunoscătoare.
place

ideea

uniformă,

stilul

de

de

protector al comunității. A
că

și simplu din plăcere.

viață

disciplinat și vrea să fie un bun
convinsă

știa ce o așteaptă, iar această
profesie trebuie să fie făcută pur

Ii

fost

S-a acomodat relativ repede,

Pe

parcursul

stagiilor

este

cooperarea,

a căutat într-un domeniu de
activitate. Precizează faptul că,

tinerii sunt foarte bine pregătiți
din punct de vedere teoretic, iar
stagiile de practică nu le-a privit

de

niciodată ca fiind dificile, ci mai

practică și-a format o opinie

mult ca pe o completare și
formare a cunoștințelor deja

vrea

acumulate.

asta, știa că pretențiile
sunt mari, iar exigențele

Consideră că, acum, are o

ridicate, dar

și-a dorit

responsabilitate mai mare,

foarte mult să reușeasă și

dar și-a dorit foarte mult să

luptă în continuare să

urmeze studiile din cadrul

ajungă

Academiei

cea

mai

bună

versiune a sa. Părinţii au
din

Ne-a

toate

legate

Olivia-Maria Alexe, studentă în anul II

subiecte

de
vedere

este

foarte

importantă într-o familie, mereu
a

fost

deschisă

cu

ei

și

întotdeauna când a avut o
problemă nu s-a ferit să o
împărtășească.

din

constiința

membru

viaţă.

Comunicarea din punctul său
de

că,
nu

se

poate impune și că vine

înţeleg şi mereu au
pe

spus

responsabilitatea

acțiunile ei. O ascultă, o
discuţii

Poliție

”Alexandru Ioan Cuza”.

sprijinit-o şi o susţin în
continuare,

de

fiecărui

al

despre ce înseamnă îndatorirea societății și se clădește de
de polițist și spune că nu este -a lungul multor generații,
ușor. Fiind pasionată de limba prin educație. În final, să
engleză

și

preocupată

de nu

uităm

că

secretul

fenomenul migraționist a optat succesului stă în oamenii
pentru specializarea – Imigrări. bine aleși, corect integrați,
După stagiul din iarna trecută pregătiți profesional și mai
pe

care

l-a

desfășurat

la ales motivați.
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Mitrănuș
Bogdan
Ionuț,
student în
anul II

A terminat Colegiul Național “Unirea” din

societatea românească.

Turnu Măgurele, decis să urmeze Academia de

Părinții și prietenii au îmbrățișat cu drag

Poliție încă de la începutul liceului, aceasta fiind

voința sa de a urma Academia de Poliție,

ideea care l-a ghidat pe tot parcursul anilor de

deoarece știau cât de mult își dorește și l-au

învățământ inferior. Motivul pentru care a ales

susținut de fiecare dată când a întâmpinat

Academia de Poliție, a fost acela că îl atrăgea

probleme în pregătirea pentru admitere, dar și

gândul de a-și ajuta țara prin orice mijloc, iar

după ce acesta a reușit să intre la facultate.

aceasta părea singura soluție potrivită pe care

La început, i-a fost dificil să se acomodeze

să o practice imediat după terminarea liceului.

cu această nouă etapă, dar după aproximativ o

Fiind la Facultatea de Poliție de Frontieră a avut

lună a început să se obișnuiască și să-i placă

oportunitatea de a alege între Poliția de

din ce în ce mai mult. În anul II a ales să facă

Frontieră, Direcția Generală de Pașapoarte și

practica la Biroul pentru Imigrări Teleorman,

Inspectoratul General pentru Imigrări, iar cea din

spunând că nu-i pare rău de alegerea făcută,

urmă opțiune a fost și alegerea făcută de el,

deoarece și-a dat seama că i se potrivește cel

întrucât consideră că aici are posibilitatea să

mai mult acest domeniu al imigrărilor. Nu a simțit

contribuie la o dezvoltare cât mai bună a

că are o responsabilitate mai mare decât în

societății, deoarece străinii care primesc permis

Academie, deoarece în momentul în care faci

de ședere sau altă formă legală de a locui pe

ceea ce îți place, nu simți greutățile întâmpinate.

teritoriul acestui stat se vor integra în cultura și
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Beniamin a absolvit

Liceul Teologic Baptist “Emanuel” din Oradea, iar decizia de a urma

Academia de Poliție a luat-o spre finalul clasei a-XI-a. Alegerea specializării Imigrări a fost determinată
de faptul că acest domeniu este unul atractiv prin faptul că interacționezi cu cetățeni străini de diferite
naționalități. Consideră că, interacționând cu aceștia dobândește experiențe deosebite și, totodată, are
oportunitatea de a învăța particularități culturale ce aparțin numeroaselor națiuni existente, astfel,
dezvoltându-și cultura generală.
Hotărârea de a îmbrăca uniforma de polițist nu a venit ca ceva neașteptat, deoarece de mic era
pasionat de domeniul militar. Părinții l-au susținut mai mult decât ar fi putut spera vreodată, făcând

eforturi considerabile pentru a avea succes la admitere, motiv pentru care, acum, este de datoria sa să
le răsplătescă ajutorul, prin obținerea de performanțe.
Tranziția dinspre viața civilă spre o viață în care principiile militare sunt predominante nu a fost
una extrem de dificilă, iar primul contact pe care l-a avut cu “rigorile” militare a fost în perioada de
instrucție. S-a lovit de disciplină, antrenamente, respectiv cerințe care cu timpul i-au modelat
caracterul, transformându-l într-unul mai valoros. Este de părere că dacă ai o pasiune adevarată
pentru un anumit lucru, îți vei însuși cerințele aceluia într-un timp scurt. A fost și cazul său în ceea ce
privește

acomodarea

cu

principiile specifice sistemului

militar.
Stagiile

anterioare

de

practică au venit ca un mare
ajutor pentru el, a realizat cât
de importante sunt aspectele
teoretice și că își poate face
activitatea practică mult mai
ușoară

dacă

stăpânește

teoria.

De asemenea, a simțit o
responsabilitate

mai

mare

odată cu efectuarea stagiului
de

practică,

remarcând

o

diferență considerabilă între
învățarea exclusiv teoretică a
unor noțiuni și transpunerea
în practică a acestora.

Pantiș Beniamin, student în anul III
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Andreea a studiat la

Colegiul

Național “Simion Bărnuțiu” din Șimleu
Silvanei și încă din anii terminali a fost
decisă că vrea să devină polițist. În
momentul

când

determinat-o

am

să

întrebat-o

urmeze

ce

a

Academia,

aceasta ne-a răspuns că "dacă-ți place
ceea ce faci, nu vei muncii nicio zi din
viața ta" . A ales să înceapă cu acest citat
din Confucius, întrucât definește pe deplin
ceea ce simte în momentul de față.
Haiduc Andreea, studentă în anul II
Admiterea la Academia de Poliție a
reprezentat o provocare, un mod de a-i testa
limitele, iar dorința de a deveni polițist a crescut
pe parcursul anilor de liceu. Astfel, în clasa a XI-a
a știut că aceasta este calea pe care vrea să o
urmeze și a decis să susțină admiterea la

Academia de Poliție.
Își

amintește

Spune că, fiecare părinte este mulțumit
atunci când își vede copilul împlinit, realizat. Așa
sunt și părinții săi, care din momentul în care a
decis să îmbrace uniforma de polițist, au susținuto și încurajat-o pe parcursul acestui drum,
începând cu pregătirea pentru admitere și până în

cu

nostalgie

de

toate momentul de față. De asemenea, cei apropiați ei
momentele ce însemnau pregătire, de momentele au fost și sunt alături în tot ceea ce își propune să
în care se ruga lui Dumnezeu să ajungă unde realizeze, și le mulțumește pe această cale.
este acum, iar faptul că a fost admisă și că
În viață există momente unice la care ești
urmeză această facultate este un vis devenit
părtaș. Astfel de momente a trăit și ea odată ce a
realitate.
început viața de student la Academia de Poliție.
A ales specializarea Imigrări, deoarece este Își amintește cu drag de clipa în care a îmbrăcat

un domeniu în care ai șansa de a te dezvolta, în pentru prima dată uniforma, de perioada de
special de a-ți îmbunătății abilitățile de instrucție, de prima defilare, de prima tragere,
comunicare, interacționând cu persoane din alte clipe de neuitat din viața unui student pe care ai
țări, este o șansă de a empatiza, de a-i ajuta pe ocazia să le trăiești doar la Academia de Poliție.
cei care caută un refugiu sau un loc de muncă în Această schimbare nu a fost una foarte dificilă,
țara noastră. Toate aceste aspecte au determinat- întrucât știa în mare parte ceea ce avea să
o să afirme că a luat cea mai bună decizie optând urmeze.
pentru această specializare.
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Diana este din Suceava, absolventă a Colegiului National "Mihai Eminescu”, iar decizia de a
urma Academia de Poliție a venit încă de pe băncile liceului.
Avându-l ca model pe tatăl său, fost cadru al Ministerului Afacerilor Interne, s-a hotărat și ea să
urmeze aceeași carieră, iubind de mică uniforma de polițist.
Părinții și prietenii au susținut-o de la bun început și au fost alături de ea, iar faptul că a reușit să
fie admisă la Academia de Poliție i-a făcut foarte mândri.
Despre specializarea Imigrări a aflat în primul an de studii și i s-a părut interesantă ideea de a
comunica cu cetățenii străini. Perioada de acomodare cu regulile și principiile militare a fost dificilă la
început, dar s-a adaptat repede și pe parcurs a ajutat-o să fie mai disciplinată.

Stagiile anterioare de practică au fost foarte utile în formarea sa ca polițist, deoarece au ajutat-o
să descopere ce presupune această carieră.
Colegialitatea și atmosfera plăcută de lucru din stagiile anterioare de practică au ajutat-o să se
integreze
bine

în

Tranziția

foarte
colectiv.
de

la

teorie la practică
spune că nu a fost
dificilă,

ci

mai

degrabă

benefică

pentru a consolida
și a înțelege mai
bine toate noțiunile
acumulate

în

școală.
Mi-a spus că, viața
ca

student

Academia

la
de

Poliție este diferită
de
Tiniuc Diana Carmen, studentă în anul II

cea

a

unui

student civil pentru
că intri în contact
direct cu tot ce presupune viața de polițist, iar acest

lucru a responsabilizat-o și ajutat-o pentru ceea ce urmează să devină după finalizarea studiilor.
Maria DOSPINESCU
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INTERVIU

La baza unei echipe eficiente stă comunicarea, loialitatea și înțelegerea.
În fond, este nevoie și de un lider care să o inspire, să creeze o viziune clară și

să aibă capacitatea de a o motiva.. Să formezi o echipa este doar începutul, să
rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.

Domnule comisar-șef de poliție Gheorghe
MIRESCU, ce înseamnă pentru dumneavoastră
să fiți șeful Serviciului Achiziții?

servicii pentru funcționare prevăzute în norme,
achiziționarea de servicii medicale, transport
aerian și componente IT, până la servicii de

Este o responsabilitate majoră, fiind o
poziție

importantă

în

cadrul

instituției

și

o

proiectare și execuție de lucrări de construcții
pentru

creșterea

capacității

de

cazare

a

provocare în același timp. De când ocup această

centrelor

funcție am încercat să coordonez activitatea astfel

această funcție presupune o responsabilitate

încât

foarte

achizițiile

derulate la nivelul IGI să fie

eficiente. Achizițiile

eficiente sunt esențiale în

rezolvarea multora dintre provocările cu care

subordonate

mare

profesională

și
atât

o

IGI,

pot

permanentă

spune

că

provocare

pentru mine, cât și pentru

colectivul pe care îl coordonez.

se confruntă UE cât și țara noastră, provocări
precum

creșterea

economică,

modernizarea

administrației publice, lupta împotriva corupției,
accesul pe piață al IMM-urilor, creșterea încrederii

cetățenilor în autoritățile publice. Toate aceste
provocări

le-am

resimțit

și

întâlnit

De mai bine de 14 ani, ați condus activitatea
acestui domeniu. Cum este activitatea
dumneavoastră văzută din interior? Și ce ne
puteți spune despre colectivul
dumneavoastră?

în
fost

Din interior, serviciul este privit ca un

asumate la nivelul IGI, acțiuni stabilite prin planuri

mecanism în permanentă mișcare și dezvoltare,

de guvernare, planuri de activități la nivelul MAI și

care

nu în ultimul rând, la nivelul IGI.

instituționale. Sunt reguli stricte de lucru,

implementarea

Ținând

tuturor

cont

de

acțiunilor

ce

diversitatea

au

acțiunilor

desfășurate la nivelul serviciului, de la bunuri și
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se

adaptează

din

mers

impuse de o legislație specifică

cerințelor

care creează un mediu de lucru strict,
dar incitant, în care devin importante
legăturile interumane și noțiunea de
echipă.

Colectivul Serviciului Achiziții este
un grup compact, bine pregătit, cu
oameni

tineri,

care

s-au

adaptat

cerințelor. Importantă, cum spuneam,
este noțiunea de echipă cu tot ce
reprezintă ea, din punct de vedere al
funcționării optime: comunicare, sprijin
și relaționare.
Odată cu apariția noului coronavirus
(Covid-19), știm că volumul de muncă
a serviciului a crescut față de celelalte
perioade. Care au fost provocările?

Comisar - șef de poliție Gheorghe MIRESCU
- șeful Serviciului Achiziții -

A fost o adevărată provocare în această

publici nu permit acest lucru și a fost greu să

perioadă din cauza lipsei materialelor de pe

convingem

piață. Practic, nimeni nu era pregătit pentru

ulterior să facem plata.

așa ceva. O

perioadă

grea și din punct de

operatorii, să livreze marfa și

Apoi, volumul de muncă care a crescut

vedere a regulilor ce guvernează activitatea de

exponențial,

achiziții. Chiar dacă modificările legislative în

achiziționării materialelor de protecție, pe lângă

perioada

stării de

urgență au permis

celelalte

achiziții

necesare

și

efectuarea

achizițiilor

după

planificate. A fost

greu, dar

ne-am

criterii

mult

având

în

vedere

necesitatea

simplificate, a fost o luptă, deoarece ne-am

mobilizat tot colectivul și am reușit să

confruntat cu așa zisul fenomen primul venit-

achiziționăm toate materialele necesare

primul servit pe care l-au practicat operatorii

protejării întregului personal al IGI, astfel

economici în acea

încât să lucreze într-un mediu fără

care

plăteau

perioadă, mai exact,

înainte, puteau primi

cei

imediat

riscuri.

materialele, ori regulile de cheltuire a banilor
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INTERVIU

Succesul
este suma
detaliilor,
iar

Simina și
Florin știu că
pentru a reuși
e nevoie de
multă muncă
și dăruire.

În contextul trecerii de la starea de urgență la

monopol și verificarea granturilor, acțiuni care

cea de alertă și a programului încărcat pe care

necesită, de fiecare dată, timp suficient pentru a

îl aveți, ce înseamnă cele 8 ore de lucru? Când

putea finaliza sarcinile primite.

încep și când se sfârșesc?
Desfășurarea programului de lucru, adaptat
măsurilor impuse în actualul context de pandemie,

ne-a asigurat timpul necesar pentru derularea
tuturor activităților încredințate.
Pentru mine, dar și pentru colegii mei, în

Cum apreciați că veți desfășura
activitățile pe perioada stării de alertă având
în vedere că personalul este din ce în ce mai
implicat în activitățile deja existente?
Cu

siguranță

nu

vom

avea

sincope.

unele cazuri, nu putem discuta de un program fix.

Împărțirea judicioasă a sarcinilor și rezolvarea

Sunt multe sarcini care apar intempestiv și, este

lor în timp real, stau la baza muncii noastre, iar

necesar, să ne adaptăm în rezolvarea acestora.

colegii mei sunt pregătiți să facă față oricărei

De asemenea, Serviciul Achiziții este implicat
și în activități de implementare a proiectelor de
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situații apărute. Starea de alertă este o
provocare pe care o vom trece cu bine.

În ceea ce privește atribuțiile serviciului

Într-adevăr,

s-a

lucrat

pe

cele

două

dumneavoastră privind elaborarea Planului

paliere, protecția personalului IGI și a

anual de achiziții, au fost produse schimbări

cetățenilor străini cazați în centrele noastre.

în această perioadă?

A fost un volum mare de muncă, iar

Planul Anual de Achiziții Publice este
unul dintre cele mai importante documente
programatice ale unei instituții.
El vine să pună în practică nevoia

identificată de achiziții de bunuri, materiale,
servicii etc., activitate indispensabilă pentru
funcționarea inspectoratului, în baza bugetului
alocat de către ordonatorul principal, MAI.

eforturile bugetare pe măsură. S-au cheltuit
aproximativ 433.000 lei atât din cele două
capitole bugetare 61.50 și 68.15.03, cât și
din cheltuieli indirecte la proiectele de
monopol pe

care colegii mei le au în

implementare.
Cum ați descrie fiecare lucrător al
Serviciului Achiziții, într-un singur cuvânt?

Din acest punct de vedere tot ce s-a
fost

Este o întrebare limitativă, pentru că

nevoi noi care nu au putut fi prevăzute în

fiecare dintre lucrători merită mai mult decât

anul 2019 și care au presupus o actualizare

un cuvânt, însă, am să încerc să fac un

permanentă a planului, analize, fonduri, virări

profil al lucrătorului din cadrul Serviciului

de credite de la un articol la altul, astfel încât

Achiziții,

să asigurăm finanțare pentru aceste nevoi.

dedicat, autodidact, sociabil și comunicativ.

achiziționat

în această

Acest lucru a fost

perioadă

posibil

au

cu o bună

colaborare și cu celelate structuri responsabile
din IGI.
Planul
propunerilor

îl

elaborăm

structurilor

atent,

în

beneficiare

baza
și

și

anume:

profesionist,

loial,

Care ar fi gândurile pe care doriți să le
transmiteți colegilor dumneavoatră?
Colegilor, aș dori să le transmit că au în

îl

mine un partener, o persoană care le este

modificăm ori de câte ori este nevoie, în cadrul

alături în fiecare moment. De asemenea,

legal, în baza necesităților nou apărute pe

managementul pe care îl voi implementa va

parcurs și a modificărilor de buget.

avea întotdeauna la bază buna funcționare

Știm că au fost depuse eforturi atât pentru
protecția personalului IGI, cât și a
cetățenilor străini cazați în centre prin
asigurarea tuturor materialelor de protecție
necesare, de igenizare a spațiilor de lucru și
de cazare. Ne puteți spune care a fost

instituțională și respectarea regulilor din
sistem. Aș încheia, prin a transmite tuturor
colegilor din IGI, că Serviciul Achiziții le va
fi în permanență un suport pentru atingerea
obiectivelor pe care le au.
Flavia COMAN

efortul bugetar al acestor achiziții?
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ȘTIRI PE SCURT

Poliţiştii Serviciul pentru Imigrări al judeţului Timiș au desfăşurat, la data de 21 iulie a.c., o
acţiune în scopul combaterii şederii ilegale a cetăţenilor străini, pe raza de competenţă. În cadrul
activităţii întreprinse, la o locație de cazare din municipiul Timișoara, au fost depistați 22 de
bărbați, cetățeni străini, care nu au putut face dovada legalității șederii pe teritoriul țării noastre.
La finalizarea cercetărilor, persoanele au solicitat o formă de protecție internațională în țara

noastră, cererile lor aflându-se în curs de soluționare.

În urma acțiunilor întreprinse, polițiștii de
imigrări au depistat, în București, cu ședere
ilegală un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din
Turcia, membru de familie al unui cetățean
român. În cadrul verificărilor, polițiștii de
imigrări au constatat faptul că acesta se

sustrăgea cercetărilor efectuate într-un dosar
penal,

instrumentat

de

către

autoritățile

competente, fiind bănuit de săvârşirea unei
infracţiuni de înșelăciune. Cetățeanul turc a
fost transferat Direcției Generale de Poliție a
Municipiului

București,

pentru

măsurilor conform competențelor.
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aplicarea

La Cluj, polițiștii de imigrări în cadrul unei acțiuni desfășurată, la data de 30 iulie a.c.,în
cooperare cu inspectorii de muncă, au depistat o tânără, în vârstă de 25 de ani, din China, care
desfăşura activităţi lucrative fără forme legale la
o societate comercială de pe raza Municipiului
Cluj-Napoca, respectiv fără a deţine aviz de
muncă sau contract de muncă.
Tânăra se afla legal în țara noastră fiind
titulara unui drept de ședere temporară în scop

de reîntregirea familiei.
Întrucât nu a respectat scopul șederii și
muncea făra forme legale, polițiștii au dispus
măsura revocării dreptului de ședere, iar pe
numele acesteia a fost emisă o decizie de
returnare, fiind obligată să părăsească teritoriul
României în cel mult 30 zile. De asemenea, reprezentanții societății comerciale au fost
sancţionați contravenţional cu amendă în valoare de 10.000 lei.

41 de cetățeni străini,
aflați în custodie publică
au fost îndepărtați sub
escortă de pe teritoriul
României, într-o misiune
a polițiștilor de imigrări
din Arad.
Grupul era compus din

37 de adulți, femei și
bărbați,

cu

vârste

cuprinse între 18, respectiv 50 de ani și 4 minori însoțiți de unul dintre părinți. Dintre cei 41 de
străini, 39 au fost depistați în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera în România din Serbia în
luna iulie, iar ceilalți 2 în luna februarie a.c. Străinii au fost îndepărtați prin punctul de trecere a
frontierei de stat de la Jimbolia, iar la ieşirea din ţară, pe numele lor a fost instituită măsura de
nepermiterea intrării în România, pentru o perioadă de 5 ani.
Biroul Informare și Relații Publice
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REPERE ISTORICE

Ziua Imnului Naţional al României a fost Războiul de Independenţă, Primul şi al Doilea
instituită în anul 1998, prin Legea nr. 99/1998, Război Mondial şi Revoluţia din decembrie 1989,

care prevede că această zi va fi marcată de către ceea ce a justificat pe deplin opţiunea alegerii
autorităţile publice şi de către celelalte instituţii sale ca imn naţional, în anul 1990. ''Deşteaptă-te
ale statului, prin organizarea unor programe şi române!'' a fost intonat oficial pentru prima dată
manifestări

cultural-educative

cu

caracter la 29 iulie 1848, în cadrul unei manifestări

evocator şi ştiinţific, în spiritul tradiţiilor poporului organizate în Grădina Publică din Râmnicu
român,

precum

specifice,

şi

organizate

prin
în

ceremonii

militare Vâlcea, în prezent Parcul Zăvoi, la iniţiativa

cadrul

unităţilor domnitorului Ştirbei Vodă. Interzis de regimurile

Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului totalitare, timp de aproape o jumătate de secol,
de Interne.

„Deşteaptă-te, române!” a fost ales imediat după

Zilele Revoluţiei de la 1848 au consfinţit decembrie 1989 ca Imn Naţional al României și a
intonarea pentru prima dată, pe linia melodică a fost consacrat prin Constituţia din 1991.
compozitorului Anton Pann, a versurilor poemului
patriotic compus de Andrei Mureşanu. Cântecul a prin

Astfel, în forma actuală, Constituţia prevede,
Articolul

12,

că

imnul

naţional

este

avut un rol important în redeşteptarea speranţei ''Deşteaptă-te române!'', acesta fiind considerat
de

mai

bine

şi

momentele-cheie

a

demnităţii

colective

ale

istoriei

româneşti

în simbol naţional, alături de drapelul tricolor, stema
– ţării şi sigiliul statului.
Maria DOSPINESCU
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În fiecare an, la 31 august, este celebrată ziua Limbii Române. A fost sărbătorită pentru prima dată

în 2013, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 53 și este o sărbătoare a identității și
demnității poporului român. Potrivit cadrului legal, Ziua Limbii Române poate fi marcată de către
autoritățile și instituțiile publice, inclusiv de reprezentanțele diplomatice și institutele culturale ale
României, precum și de către alte instituții românești din străinătate, prin organizarea unor programe și
manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau științific.

În istorie, se spune, că limba română provine din romanizarea populațiilor antice din bazinul

Dunării de Jos care, potrivit lui Herodot și a celorlalţi autori antici, erau Traco-Dace, iar ulterior a fost
influențată de limbile slave, greacă, maghiară și altele.
De asemenea, numele de „rumână” sau „rumâniască” pentru limbă este atestat în secolul al XVIlea la mai mulți călători străini precum și în mai multe documente românești. Astfel, cel mai vechi
document păstrat, scris în română, este Scrisoarea lui Neacșu, un document din 1521.
Limba română este vorbită oficial în 20 de țări, precum: Australia, Azerbaidjan, Canada, Croația,
Cehia, Finlanda, Ungaria, Israel, Kazakhstan, Kârgâzstan, Moldova, Mozambic, Rusia, Serbia,
Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Statele Unite și Uzbekistan.
Flavia COMAN
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