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Gabriela LEU/ UNHCR 

Mayerlín Vergara Pérez, de profesie 

educatoare, a fost numită câștigătoarea ediției 

2020 a Premiului Nansen pentru Refugiați, un 

premiu umanitar acordat anual de UNHCR. 

Premiul i-a fost decernat ca recunoaștere a 

dăruirii de a petrece mai bine de 20 de ani 

salvând copiii exploatați și traficați sexual, mulți 

dintre ei refugiați. Aceasta, în vârstă de 45 ani, 

și-a dedicat viața apărării copiilor.  

În calitate de coordonator regional pentru 

Caraibe al Fundației Renașterea (Fundacion 

Renacer), Mayerlin mai mult de două decenii 

din viață a fost preocupată în a ajuta 

organizația non-profit columbiană să își atingă 

obiectivul de eradicare a exploatării sexuale și 

a abuzului asupra copiilor și adolescenților. 

Înființată în urmă cu 32 de ani, organizația a 

asistat peste 22.000 de copii și adolescenți 

supraviețuitori ai exploatării sexuale, ai altor 

tipuri de violență sexuală și de gen, printre 

aceștia regăsindu-se refugiați și migranți care 

au fugit de criza politică, socio-economică și a 

drepturilor omului din țara vecină, Venezuela. 

Devotată credinței sale creștine, Mayerlin a 

răspuns la nenumărate apeluri în mijlocul 

nopții, a ascultat mii de povești despre 

nenorociri, a dezamorsat nenumărate crize și a 

întreprins zeci de misiuni riscante, de 

recunoaștere, în zone cunoscute pentru 

exploatare sexuală și prostituție. Ea a muncit 

neobosit, sacrificând sărbători și alte 

evenimente importante alături de familie,   

renunțând de ani de zile  la certitudinea unui 

somn de noapte neîntrerupt. 

În semn de apreciere a muncii sale, 

Mayerlin a fost desemnată laureată a Premiului 

Nansen pentru Refugiați din 2020, premiu ce 

onorează eforturile umanitare extraordinare 

depuse în beneficiul refugiaților, persoanelor 

strămutate sau apatrizilor. 



 

 

Violența sexuală le-a distrus aproape 

cu totul capacitatea de a visa. Le-a furat 

zâmbetul și i-a umplut de durere, teamă 

și anxietate. Durerea este atât de 

adâncă, iar golul emoțional pe care îl 

simt este atât de profund încât pur și 

simplu nu vor să trăiască. 
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PROFESIONIȘTI 

Relocarea reprezintă un instrument de protecție internațională a 

refugiaților, fiind un proces de selecţie şi transfer a acestora, dintr-o 

primă ţară în care şi-au găsit refugiul către o ţară gazdă sigură, care 

acceptă să-i primească. Acest proces reprezintă singura soluţie 

durabilă pentru acele persoane care nu beneficiază de protecţie 

efectivă în prima țară de azil, soluție adoptată de către comunitatea 

internațională.  

România își aduce contribuția, alături de comunitatea internațională, 

la sprijinul și protecția refugiaților aflați provizoriu în Turcia, punând în 

aplicare angajamentele asumate pentru perioada 2018-2019, iar la 

mijlocul lunii octombrie, 5 familii de refugiaţi de origine siriană au sosit 

în țara noastră, prin cadrul programului de relocare extra-UE.     

Grupul de refugiați alcătuit din 32 de persoane, 14 adulți și 18 

minori, cu vârste cuprinse între 4 și 70 de ani, are în componență o 

familie extinsă și cinci familii formate din soț și soție, însoțiți de copii.  

Întreaga operațiune de relocare a celor 5 familii, a presupus un 

ansamblu de activități desfășurate de Inspectoratul General pentru 

Imigrări în cooperare cu autorități având atribuții în domeniu și 

organizații internaționale, respectiv UNHCR și OIM, în vederea 

selectării și transferării în România a persoanelor aflate în nevoie 

urgentă de relocare. 

După sosirea în România, refugiații vor parcurge, într-o primă 

etapă, procedurile de înregistrare şi obținere a documentelor care le 

atestă statutul juridic în țara noastră. Ulterior, vor fi incluși în programul 

de integrare și vor participa la cursuri de limba română, sesiuni de 

acomodare culturală şi consiliere specifică, în funcție de nevoile 

individuale identificate. 



 

 

7 

Biroul Informare și Relații Publice 

Transferul refugiaţilor sirieni reprezintă 

punerea în aplicare a prevederilor  Hotărârii de 

Guvern nr.1596/2008 privind relocarea 

refugiaţilor în România, cu modificările și 

completările ulterioare, iar activitatea de la 

mijlocul lunii octombrie, încheie angajamentele 

asumate de statul român, pentru perioada 2018-

2019, privind transferul a 109 persoane aflate în 

nevoie de relocare din Iordania (40) și Turcia 

(69). Acţiunea de transfer a fost organizată cu 

sprijinul Organizaţiei Internaţionale pentru 

Migraţie care a însoțit migranții din Turcia în țara 

noastră.  

Costurile necesare acțiunilor de relocare au 

fost susținute din Programul Național FAMI 2014-

2020, prin Fondul pentru Azil, Migrație și 

Integrare. În baza acestuia au fost finanțate 

acțiuni  administrative premergătoare 

transferului, examinări medicale, asistență 

anterioară transferului în România, transportul 

din țara de azil în România și pe teritoriul 

național, asistență pe timpul transferului și după 

sosirea în România. 

De asemenea, complementar asistenței 

guvernamentale, prin proiecte cu finanţare 

europeană, OIM va continua să ofere asistenţă 

specifică grupului pe o perioadă de maximum 45 

de zile. 



 

 

ACTUALITATE 
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ACTUALITATE 

Pentru a veni în sprijinul angajatorilor aflați în 

căutarea forței de muncă, dar și a studenților 

cetățeni străini care doresc să-și completeze 

veniturile, poliţiştii Inspectoratului General pentru 

Imigrări au inițiat o campanie de informare online, 

cu privire la condiţiile în care străinii pot presta 

activităţi lucrative pe teritoriul României, precum și 

drepturile şi obligaţiile ce le revin în calitate de 

angajați sau angajatori. 

Scopul acestui demers este de a crește gradul 

de informare cu privire la oportunitățile oferite pe 

acest sector, cât și de conştientizare în rândul 

angajatorilor, persoane fizice sau juridice, cu 

privire la riscurile la care se expun în situația 

nerespectării prevederilor legale privind angajarea 

sau detașarea unui cetățean străin în România. 

Astfel, pentru evitarea situațiilor de risc, 

Inspectoratul General pentru Imigrări a pus la 

dispoziția celor interesați un set de materiale 

informative, în cadrul cărora sunt prezentate 

informații de bază, precum și ultimele noutăți 

legislative. Materialele sunt diseminate de către 

polițiștii de imigrări grupului țintă și, de 

asemenea, pot fi accesate pe site-ul public la 

adresa www.igi.mai.gov.ro. 

Cadrul  normativ şi condiţiile în care 

cetățenii străini proveniţi din state terţe, non-UE, 

pot derula activităţi lucrative pe teritoriul statului 

român sunt stabilite de O.G nr. 25/2014 privind 

încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe 

teritoriul României, respectiv de O.U.G nr. 

194/2002 privind regimul străinilor în România, 

cu modificările și completările ulterioare. 



 

 

Biroul Informare și Relații Publice 

Conform datelor statistice, în primele nouă luni ale acestui an, au fost emise peste 

18600 de avize de angajare/detașare a lucrătorilor străini, cele mai multe pentru societăți 

comerciale din capitală și județele Constanța, Ilfov, Brașov, Iași, Timișoara etc.  

De asemenea, în prezent, pe teritoriul României se află peste 13.000 de studenți 

cetățeni străini, cei mai mulți din Moldova, Israel și Maroc. Majoritatea au optat să 

urmeze studiile în centrele universitare din  București, Iași, Timișoara, Cluj și Constanța. 
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ACTUALITATE 

De la sfârșitul lunii octombrie, polițiștii din cadrul 

structurilor operative ale Inspectoratului General pentru 

Imigrări își desfășoară misiunile, cu 10 autovehicule 

noi, intrate în parcul auto. Autoturismele marca Dacia 

Duster și Logan au fost achiziționate, centralizat, la 

nivelul Ministerului Afacerilor Interne și sunt necesare 

în desfășurarea misiunilor operative și de suport ale 

polițiștilor de imigrări. 

Cele 10 autovehicule au fost repartizate 

structurilor centrale și teritoriale pentru imigrări din 

județele Timiș, Dolj, Bihor, Prahova, Mehedinți, Sibiu și 

București. Acestea sunt dotate cu staţii emisie–

recepţie, sisteme acustice și vizuale de avertizare. 

La repartizarea lotului s-a avut în vedere starea 

tehnică și vechimea autovehiculelor din dotare, precum 

și nevoile operative ale structurilor pentru asigurarea 

unui climat de ordine și siguranță publică în zona de 

competență. 

În prezent, capacitatea de înzestrare a parcului 

auto al Inspectoratului General pentru Imigrări este de 

aproximativ 70% fiind efectuate, în permanență, 

demersuri pentru completarea și înnoirea acestuia. 

 Întregul efort de îmbunătăţire a mobilităţii 

polițiștilor de imigrări are ca beneficiar final cetăţenii, 

prin asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate în 

prevenirea și combaterea șederii și muncii ilegale a 

străinilor, cât și a condițiilor de muncă pentru angajații 

Inspectoratului General pentru Imigrări. 

Biroul Informare și Relații Publice 
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Serviciul pentru Imigrări Constanța 

CĂSĂTORII 

ÎNCHEIATE DE 

CONVENIENȚĂ 

Dorința unora de a duce o viață mai bună, îi 
determină să calce peste tradiții, principii, morală 
sau lege. Polițiștii de imigrări sunt reticenți când 
vine vorba despre ”dragoste la prima vedere”, iar 
certitudinea declarațiilor susținute de către 
persoanele în cauză, se conturează de cele mai 
multe ori după vizita efectuată la domiciliul 
conjugal al soților.  

La Constanța, polițiștii de imigrări, au refuzat 
prelungirea dreptului de ședere pentru doi cetățeni 
străini din Tunisia și Republica Moldova, care s-au 
căsătorit cu două tinere românce cu scopul de a 
obține drept de ședere pe teritoriul României. 
Verificările efectuate au scos la iveală că tunisian 
ul și-a cunoscut soția, în vârstă de 27 de ani, într-
un stat membru UE, iar cetățeanul moldovean a 
cunocut-o pe actuala soție, în vârstă de 21 de ani, 
prin intermediul mamei sale, care era colegă de 
muncă cu aceasta.  

Căsătoriile au fost încheiate în fața ofițerului 
de stare civilă,  ulterior cuplurile prezentându-se 
cu documentele necesare la sediul Serviciului 
pentru Imigrări al județului Constanța pentru a 
solicita prelungirea dreptului de ședere, în calitate 
de membru de familie a unui cetățean român. 

Polițiștii de imigrări au stabilit, în urma mai 
multor verificări la domiciliul cetățeanului tunisian, 
că soția nu se afla acolo, acesta motivând că 
merge des la bunica ei pentru a o vizita.             

La adresa declarată de cei doi soți, polițiștii nu au 
găsit niciun obiect sau indiciu că soția ar locui 
împreună cu acesta, însă au descoperit că la 
adresa respectivă locuiește fostul soț al tinerei 
românce. 

 De asemenea, nici în cazul celui de-al doilea 
cuplu, polițiștii nu au constatat faptul că există 
coabitare matrimonială, iar când au fost 
programați la interviu, pentru a-și face dovada 
reală a mariajului, atât cetățeanul moldovean, cât 
și soția acestuia au absentat. Mai mult decât  
atât, tânăra locuia de ceva vreme în Tulcea, iar 
cetățeanul moldovean nu avea cunoștintă de 
adresa ei. 

La finalizarea demersurilor care s-au derulat 
într-o perioadă de aproximativ două luni, polițiștii, 
în ambele situații au concluzionat faptul că, 
aceste căsătorii au fost încheiate de conveniență 
cu scopul obținerii unui document care să le 
ateste șederea legală în țara noastră. 

 Astfel, au fost emise documente administrative 
de înștiințare a refuzului, cetățeanul tunisian 
având obligația de a părăsi teritoriul României 
până la data expirării dreptului de ședere obținut 
în baza unui document emis de un stat membru, 
iar cetățeanul moldovean a părăsit țara noastră 
înainte de finalizarea procedurilor. 
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În perioada 28-30 noiembrie, a avut loc, la Sibiu, sesiunea de pregătire cu funcţionarii 

Inspectoratului General pentru Imigrări, în cadrul implementării proiectului de monopol 

„Realizarea, coordonarea și monitorizarea transferurilor de solicitanți de protecție 

internațională între Centrele Regionale IGI”, aferent Programului Național pentru Fondul Azil, 

Migraţie şi Integrare. La activitatea de pregătire a participat inspectorul general adjunct, 

comisar-șef de poliție, Mircea BABĂU, alături de reprezentanți din cadrul Direcției Azil și 

Integrare, Centrelor Regionale de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţi de Azil și structurilor 

suport din cadrul aparatului central IGI. 

Activitatea a fost una de tip seminar cu prezentări şi dezbateri, fiind abordate teme precum: 

procedura privind recepția și procedura de acordare a asistenței medicale solicitanților de azil 

în contextul măsurilor suplimentare implementate în prevenirea răspândiri virusului COVID-19 

și măsurile întreprinse în situația infectării cu acesta. De asemenea, au fost discutate aspecte 

noi introduse în O.G. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție 

internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale 

U.E. și S.E.E. cu modificările și completările ulterioare, precum și proiectul privind Normele 

metodologice de aplicare ale acesteia. 

Un alt punct de pe agenda de lucru, a fost reprezentat de modul de realizare a decontului 

pentru serviciile contractate, respectiv instruirea pentru obținerea permisului de conducere, 

serviciile de igienizare și prelucrarea punctuală a procedurii privind transferurile și modalitatea 

de redactare a documentației suport. Totodată, s-au analizat aspecte privind primirea cererilor 

pentru acordarea dreptului de ședere pe termen lung și întocmirea documentelor în cadrul 

procedurii de sistem. 

Activitatea a fost organizată cu respectarea strictă, atât de către organizatori, cât și de  

participanți, a măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii noului virus SARS-Cov-2. 

ACTUALITATE 
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INTERVIU 

Joud, Abdullah și Ahmed 
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Ce cunoșteați despre România înainte să plecați din țara natală? 

Nu foarte multe. De România am aflat de la locul de muncă pe care l-am avut în Siria. Lucram la 

un cămin pentru străini unde duceam mâncare, acolo erau și români. Cei cu care am interacționat,    

mi-au spus că dacă vreau să plec din Siria, să vin în România pentru că oamenii de aici sunt buni și 

mă vor ajuta. Am ascultat sfaturile primite și iată-mă aici. 

Da. Drumul a fost unul lung și greu de parcurs, mai ales pentru cei doi copii. Am trecut prin 

Turcia, Grecia, Serbia și am fost nevoiți să schimbăm mai multe mijloace de transport. Am călătorit cu 

vaporul, mașina, însă drumul din Serbia până în România a fost parcurs pe jos, iar asta a fost cel mai 

greu pentru mine, fiind și cu cei doi copii. 

Ați parcurs un drum lung până în România. Cum a decurs călătoria 

și ce greutăți ați întâmpinat din țara de origine și până ați ajuns aici ? 

Nweran Abdullah în vârstă de 33 ani și cei doi copii ai săi, au hotărât 

să fugă de război pentru a-și salva viețile. Au părăsit țara de origine și, 

după un drum lung și plin de greutăți au ajuns în România, unde au 

solicitat o formă de protecție internațională la Centrul Regional de 

Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil București. Au obținut 

protecție subsidiară, iar acum își reclădesc o nouă viață în siguranță. 

Pentru început, vă rog să-mi povestiți câte ceva despre familia 

dumneavoastră și ce v-a determinat să plecați din țara de origine? 

Am fost o familie numeroasă și fericită. Locuiam împreună cu soția și cei 4 copii, până într-o zi 

sumbră, când casa noastră a fost distrusă în urma unui atac, iar soția și doi dintre copii au fost prinși 

sub dărâmături și nu le-am mai putut salva viața. Acea zi a fost cea mai nefericită din viața mea, 

deoarece mi-am pierdut familia și toată munca. Din acel moment, m-am temut și mai mult pentru cei 

doi copii care au rămas în viață. Mi-am dorit să-i duc într-un loc sigur, departe de război, unde să 

începem o nouă viață. 



 

 

Flavia COMAN  

ACTUALITATE 

 Acum că ați obținut o formă de protecție a statului român, care 

sunt planurile de viitor pentru dumneavoastră și cei doi copii? 

Așa cum vă spuneam, prioritar 

este să-mi găsesc un loc de muncă, 

acum că am obținut formele legale de 

ședere. Știu că în această perioadă  

de pandemie este mai greu, dar nu-

mi pierd speranța, și ajutat de 

autorități și ong-uri sunt sigur că voi 

găsi.  Vreau ca cei mici să meargă la 

școală, să învețe limba română și să 

ne închiriem o locuință pentru a 

putea să începem noua viață. Îmi 

doresc să învăț și eu limba română 

pentru a mă putea descurca, 

deoarece în prezent îmi este puțin 

cam dificil să comunic, însă fetița știe 

să vorbească limba engleză și îmi 

este de mare ajutor. 

 

Naser..., prietenul 

familiei Nweran  

și cel căruia îi 

datorăm mulțumiri 

pentru sprijinul 

acordat în 

realizarea 

interviului 

Știu că sunteți de puțin timp la centru, și v-aș întreba cum ați reușit să faceți 

primii pași în procesul de integrare și, de asemenea, cum vă simțiți ? 

De când am ajuns aici, la centru, am fost întâmpinați de oameni buni și am beneficiat de sprijinul 

de care am avut nevoie pentru a parcurge cât mai bine programul de integrare. Ne simțim bine, în 

siguranță, liniștiți și mult mai fericiți! Încercăm să învățâm cât mai repede limba, iar eu îmi doresc să 

îmi găsesc un loc de muncă. Copiii petrec timp cu domnișoara de la ONG care se ocupă de ei, se 

joacă și fac lecții cu dânsa. Toată lumea de aici ne ajută, oamenii cu care am intrat în contact sunt 

amabili, iar autoritățile sunt cu mult mai diferite de cele de la noi. Ne este foarte bine aici, putem să 

dormim liniștiți noaptea! 

15 
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Relaţiile cu publicul reprezintă o activitate specifică, pentru numeroase organizaţii și instituții, care 

îşi oferă, prin această interfaţă, serviciile, către un public extern. Inspectoratul General pentru Imigrări, 

pe linie de migrație, oferă servicii de relații cu publicul, la ghișeu, pentru reglementarea șederii 

cetățenilor străini pe teritoriul României.  Anul acesta, activitatea de relații cu publicul este puternic 

marcată de existența virusului SARS-CoV-2, iar pe tot parcursul acestei perioade, activitatea a fost 

menținută cu punerea în aplicare a măsurilor de protecție și de distanțare fizică. 

CARTE DE VIZITĂ 
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Flavia COMAN 

Pentru a avea o imagine mai clară despre ce 
înseamnă relațiile cu publicul în pandemie, colegul 
nostru, agent de poliție, Viorel Băcanu, din cadrul 
Direcției pentru Imigrări a Municipiului București, 
Serviciului Cetățeni State Terțe, compartimentul 
Reglementarea șederii temporare și pe termen 
lung, a dorit să ne împărtășească din experiența 
lui în acest domeniu. Viorel, are o experiență 
profesională în mediul privat de 8 ani, iar începând 
cu anul 2017 a fost încadrat, din sursă externă, ca 
agent de poliție în structura din care face parte și 
în prezent. 

Din perspectiva sa, ”să fi lucrător de relații cu 
publicul în cadrul I.G.I., îți oferă posibilitatea de a 
interacționa cu oameni din diferite culturi, cu 
diferite religii și obiceiuri, testându-ți abilitățile de 
comunicare, cunoștințele legislative în materie și 
de cele mai multe ori capacitatea de a gestiona, 
cu răbdare diverse situații. În contextul 
pandemiei, activitatea de lucru cu publicul a fost 
îngreunată de necesitatea respectării regulilor de 
distanțare socială. Purtarea măștii și a mănușilor 
a mărit timpii de procesare a cererilor, iar lipsa de 
înțelegere a persoanelor care se prezintă la 

ghișeu, fără o programare, în prealabil, pe 
platforma on-line, a dus la supraaglomerarea 
lucrătorilor, care au fost nevoiți să preia, atât 
cetățenii străini care aveau o programare, cât și 
pe cei prezenți la ghișeu. Activitatea de zi cu zi nu 
implică doar  preluarea cererilor de prelungire a 
dreptului de ședere pe teritoriul  României a 
cetățenilor străini, ci și soluționarea acestora. 
Atunci începe adevărata muncă, verificarea 
datelor prezentate, soluționarea, emiterea 
documentului care să ateste legalitatea sederii pe 
teritoriul Romaniei și înmânarea acestuia către 
titular”.  

Activitatea de relații cu publicul, în 
complexitatea ei, are și momente haioase, Viorel 
amuzându-se atunci când își amintește despre 
interviurile pentru aprobarea stabilirii domiciliului 
în România. „Cetățenii străini, intervievați, trebuie 
să vorbească limba română, cel puțin la nivel 
satisfăcator, lucru care, uneori, le dă bătăi de cap. 
Mulți străini deformează cuvintele și devin haioși 
în exprimare, alții le folosesc cu sens greșit sau 
dau răspunsuri care nu au legătură cu întrebarea 
în sine. 
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Opt reprezentanți ai Serviciului Comunicații și Informatică din cadrul Inspectoratului 

General pentru Imigrări, au participat, la începutul lunii noiembrie, în sistem videoconferință, la 

primul exercițiu de tip multi-sistem, desfășurat în cadrul proiectului ”Multy-system Exercise” 

pentru anul 2020. Activitatea a fost organizată de către Agenția eu-LISA și este prevăzută în 

documentul programatic 2020-2022 al agenției, cu scopul de a proiecta și operaționaliza 

elemente de testare, precum și alte procese informatice privind securitatea sistemelor folosite. 

Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară 

Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) are rolul de a sprijini punerea în 

aplicare a politicilor UE în domeniul justiției și afacerilor interne, prin gestionarea sistemelor 

informatice, astfel, oferind asistență tehnică pentru a ajuta statele membre în efortul lor de a 

face Europa mai sigură. Exercițiul a constat într-un scenariu, în care cei opt participanți au avut 

rolul de  jucători și planificatori. Participanții au fost puși în diferite scenarii, cum ar fi 

infectarea stațiilor și sistemelor europene, criptarea datelor, publicarea lor în mass-media și 

solicitarea unor sume contorizate în bitcoin, pentru a decripta datele, toate acestea fiind tratate 

conform planurilor de securitate, raportându-se către agenția națională, fiecare situație, în cel 

mai scurt timp. În final, eu-LISA a reacționat prompt și cu profesionalism, distribuind un 

decriptor, astfel, identificând și anihilând sursa atacului cibernetic, a curățat orice urmă lăsată 

de atacator, iar activitatea a revenit la normal. 

Toate aceste tipuri de exerciții, au un rol important în pregătirea și gestionarea unor 

posibile atacuri cibernetice. 
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   Specialiștii Serviciului Implementare 

Programe, au participat, la începutul lunii 

octombrie, în sistem videoconferință, la întâlnirea 

privind pregătirea şi programarea noului cadru 

financiar multianual 2021-2021 - Fondul Azil, 

Migraţie şi Integrare, organizată de către Direcția 

Fonduri Externe Nerambursabile, în calitate de 

Autoritate de Management pentru fondurile 

dedicate domeniului Afaceri Interne. 

Principalele obiective ale sesiunii de 

consultare au fost legate de noutățile aferente 

perioadei de programare 2021-2027 și 

modalitățile de pregătire pentru aceasta, 

prezentarea stadiului procesului de programare 

pentru elaborarea Programului Naţional FAMI 

2021-2027, discuții cu privire la modul de 

definire a priorităților viitoare pentru programul 

național și identificarea lecțiilor învățate din 

perioada de programare curentă. 

Fondul Azil, Migrație și Integrare 

promovează managementul eficient al fluxurilor 

migratorii, respectiv implementarea, 

consolidarea și dezvoltarea unei abordări 

unitare în ceea ce privește azilul și migrația. 

Obiectivele principale se referă la consolidarea 

și dezvoltarea Sistemului Comun de Azil prin 

garantarea faptului că legislația UE în domeniu 

este eficientă și uniform aplicată; sprijinirea 

migrației legale în Statele Membre în acord cu 

nevoile de pe piața forței de muncă și 

promovarea unei integrări efective a 

beneficiarilor de protecție internațională și a 

străinilor cu o formă legală de ședere; 

consolidarea unor strategii de returnare corecte 

și eficiente, care să contribuie la combaterea 

migrației ilegale și garantarea faptului că statele 

membre afectate cel mai mult de fluxurile 

migratorii se pot baza pe solidaritatea celorlalte 

state membre. 
George IVAN 
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LEGISLAȚIE 

La data de 25 noiembrie, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr.204/2020 privind 
stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 
(denumit în continuare Acordul de retragere), în materie de reglementare a dreptului de intrare 
și ședere pe teritoriul României,  a cărei punere în aplicare, începe cu data de 01 decembrie 
a.c.. 

Prezenta ordonanță are ca obiect de reglementare implementarea prevederilor Acordului 
de retragere în ceea ce privește dreptul de ședere al cetățenilor britanici și al membrilor de 
familie ai acestora pe teritoriul României, după perioada de tranziție, persoane incluse în 

sintagma ,,beneficiar art. 50 TUE. 

Actul normativ vizează, în principal, reglementarea intrării și șederii cetățenilor britanici și 
a membrilor de familie ai acestora, beneficiari ai Acordului de retragere, care se află pe 
teritoriul României și continuă să aibă reședința, după încheierea perioadei de tranziție, 

precum și stabilirea condițiilor și a documentelor în vederea obținerii unui permis de ședere. 

Astfel, cetățenii britanici și membrii lor de familie intrați pe teritoriul României, în luna 
decembrie a.c.,  pot solicita în termen de maximum 90 zile prelungirea dreptului de ședere 
temporară, în România, la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, 
sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute de reglementările europene privind libera 

circulație a persoanelor. 

În ceea ce privește titularii unor documente de rezidență eliberate anterior datei de 1 
decembrie 2020, aceștia pot solicita prelungirea dreptului de ședere temporară și pe termen 
lung până cel mult la data de 31 decembrie 2021. Aceleași condiții le sunt aplicabile și 

membrilor de familie ai acestora. 

În cazul membrilor de familie care se alătură cetățeanului britanic, începând cu data de 01 
ianuarie 2021, aceștia pot solicita prelungirea dreptului de ședere temporară până la 
31.12.2021, iar cei care intră începând cu 01.10.2021 au obligația de a solicita prelungirea 
dreptului de ședere în maximum 90 zile de la data intrării pe teritoriul României, la structurile 

teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări. 

Ordonanța aprobată recunoaște rezidența permanentă obținută de beneficiarii Acordului 
de retragere, în conformitate cu OUG nr. 102/2005 cu modificările și completările ulterioare, cu 

condiția solicitării eliberării permisului de ședere pe termen lung până la 31.12.2021.   

La solicitarea prelungirii dreptului de ședere, cetățenii britanici și membrii lor de familie 
vor prezenta o cerere însoțită de documentul de trecere a frontierei de stat, dovada asigurării 
de sănătate, a deținerii legale a spațiului de locuit, a mijloacelor de întreținere și, după caz, 

dovada legăturii de rudenie între aceștia. 

Lucrătorii frontalieri, încadrați în muncă pe teritoriul țării noastre, pot solicita formațiunilor 
teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, începând cu prima zi a anului 2021, 
eliberarea unui permis de ședere în acest scop. Solicitarea se face în baza unei cereri ce va fi 
însoțită de contractul individual de muncă și documentul de trecere a frontierei de stat. 



 

 

Biroul Informare și Relații Publice 

Emiterea documentelor eliberate beneficiarilor art. 50 TUE se va realiza cu scutirea de la plata 
taxelor și a costului documentului și vor cuprinde mențiunea «art. 50 TUE», «art. 18(1) din WA»  și 
«art. 26 din WA»,după caz, precum și codul numeric personal.  

Valabilitatea permiselor de ședere temporară este de până la 5 ani de la data emiterii, iar în cazul 
membrilor de familie, aceasta nu poate depăși perioada de ședere a cetățenilor britanici ai căror 
membrii de familie sunt. Permisele de ședere permanentă vor avea o valabilitate de 10 ani de la data 
emiterii, cu excepția celor care se emit persoanelor cu vârsta de până la 14 ani, a căror valabilitate 
este de 5 ani. 

De asemenea, actul normativ stabilește regimul sancționator contravențional aplicabil pentru cei 
care nu respectă obligațiile ce le revin pe teritoriul țării noastre, în materie de reglementarea dreptului 
de ședere, iar valoarea amenzilor este de la 100 la 500 lei. 

Prezenta ordonanță asigură un regim juridic simplificat pentru cetățenii britanici și membrii lor de 
familie aflați în ședere legală pe teritoriul României, anterior datei retragerii Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, dar și pentru cei noi sosiți, după această perioadă, 
creând un climat de stabilitate și contribuind în mod pozitiv la consolidarea relațiilor sociale dezvoltate 
de-a lungul șederii în țara noastră. 
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Scrisorile de informare,ce cuprind pașii de urmat în perioada 

pos-tranziție, au fost transmise către cetățenii britanici  
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REPERE  ISTORICE 

 

În urma hotărârii Adunării Naționale a Românilor, politicianul Vasile Goldiş a citit rezoluţia Unirii: 

„Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin 

reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie/1 decembrie 1918, decretează unirea 

acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi 

dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre”. 

În trecut, românii au sărbătorit, Ziua Unirii în 10 mai, în perioada 1866-1947, moment ce marca 

depunderea jurământului în anul 1866, în fața adunării reprezentative a Principatelor Române Unite, 

a prințului Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. De altfel, odată cu proclamarea Republicii Populare 

Române și cu abdicarea Regelui Mihai I, Ziua Națională a fost schimbată și sărbătorită în 23 august, 

în perioada 1948-1989. 

În prezent, data de 1 Decembrie a fost proclamată din anul 1990 și este sărbătorită public, 

amintind în fiecare an lupta pe care au dus-o strămoșii noștri, cu prețul vieții, pentru ca poporul 

român să fie adus sub același steag. 

Anul acesta, sărbătorile publice au fost anulate, iar ceremonia oficială de la Arcul de Triumf a 

fost una restânsă, care a cuprins un moment de reculegere în memoria eroilor români și au fost 

trase cele 21 de salve de tun. A fost un 1 decembrie altfel, întâmpinat cu îngrijorare, dar și cu 

speranța că România va fi sănătoasă! 

Ziua de 1 decembrie are o 

însemnătate mare și specială pentru 

societatea din România, deoarece 

marchează unul dintre cele mai 

importante evenimente istorice, 

Marea Unire din anul 1918. 

La 1 decembrie 1918, Adunarea 

Națională a Românilor, a fost 

convocată la Alba Iulia, unde a fost 

votată în unanimitate unirea 

Transilvaniei cu România, iar 

festivitățile anuale care se 

organizează le amintesc tuturor 

oamenilor de formarea României 

Mari, eveniment ce a adus împreună 

poporul unit în spirit, limbă și valori. 
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În 1994, UNESCO a inaugurat pentru prima 

dată ,,Ziua Mondială a Educatorilor” sau ,,Ziua 

Educației”. Această comemorare s-a datorat 

semnării, în anul 1966, a recomandării făcute de 

UNESCO şi Organizaţia Internaţională a Muncii 

privind condiţiile de muncă a personalului 

didactic. Pentru ca această zi să fie recunoscută 

şi sărbătorită la nivel internaţional și pentru ca 

principiile celor două recomandări să fie 

respectate de fiecare stat în parte, federaţia 

globală a Uniunii Sindicatelor Cadrelor Didactice 

”Education International” a inițiat, în 5 octombrie 

1994, la nivel mondial, o campanie de promovare 

a meritelor cadrelor didactice şi a contribuţiei 

aduse în procesul educaţional. 

Această zi se sărbătoreşte pe data de 5 

octombrie în peste 200 de ţări, denumirea ei fiind 

„World Teachers’Day”, în engleză, sau „Journée 

Mondiale des Enseignants”, în franceză.  

În mai multe țări, această zi este destinată a fi 

o zi specială, de apreciere a cadrelor didactice. 

Unele țări sărbătoresc această zi la sfârșitul 

săptămânii, în timp ce în altele sunt celebrate în 

timpul zilelor lucrătoare. 

Mulți dintre filosofii lumii au definit în lucrările 

lor educația. Platon definea educația ca fiind 

„Arta de a forma bunele deprinderi sau de a 

dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale 

acelora care dispun de ele.” Aristotel, în lucrarea 

sa „Politica”, considera că „Educația trebuie să fie 

un obiect al supravegherii publice, iar nu 

particulare. Pedagogul român Constantin 

Narly consideră că educația este „un fapt social 

și individual în același timp”. 
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