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INTERNAȚIONAL

România a ratificat cele două instrumente internaționale
de protecție, respectiv Convenţia privind statutul
refugiaților şi Protocolul de la New York, în anul 1991.

Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la semnarea Convenției de la Geneva privind statutul
refugiaților, document adoptat oficial la 28 iulie 1951. Chiar și la șapte decenii de la semnare,
protecția refugiaților reprezintă o responsabilitate globală, o preocupare importantă și extrem de
actuală. Din 1951 Convenția a reprezentat fundamentul dreptului internațional în materie de
protecție internațională și oferă o definiţie a refugiatului – o persoană cu o temere bine întemeiată
de persecuţie pe motive de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau

opinie politică care se află în afara statului de origine și din cauza acestor temeri nu poate sau nu
dorește protecția respectivei țări. De asemenea, în document sunt stipulate garanţiile de protecție,
drepturile sociale ce trebuie să fie acordate, dar și obligațiile unui refugiat față de țara gazdă.
În

calitate

autoritate

de

națională

competentă, Inspectoratul
General pentru Imigrări
pune

în

aplicare

procedurile de acordare a
unei forme de protecție
internațională și sprijină
migranții în procesul de
integrare

în

societatea

românească

prin

programe dezvoltate în
acest sens.
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Semnarea Convenției privind Refugiații din 1951 la Geneva, Elveția

Sursa foto: UNHCR

România a aderat la Convenţia privind

O creștere fără precedent a numărului de

statutul refugiaților şi Protocolul de la New

solicitanți de azil a fost înregistrată, anul trecut,

York, în anul 1991. După această dată, în

și în țara noastră, când au fost depuse peste

domeniul

fost

6.000 de cereri de azil, cel mai mare număr

dezvoltat un sistem de azil în concordanță cu

înregistrat vreodată, din 1991 și până în

cerințele și standardele internaționale. De

prezent.

protecției

internaționale

a

asemenea, autoritățile române au exprimat

Spre deosebire de anii precedenți, 90% din

permanent solidaritatea față de statele membre

cererile de azil au fost depuse de persoane de

care se confruntă cu un aflux de migranți și au

sex masculin, în general, s-a remarcat numărul

răspuns comunităţii internaţionale în efortul

mare de minori neînsoțiți, aproximativ 60%

acesteia de a identifica soluţii durabile la

dintre cei noi sosiți.

problematica refugiaţilor.

Dinamica cererilor din acest an, evidențiază

Chiar și în contextul epidemiologic actual pe

aceeași tendință de creștere, astfel că până în

care îl traversăm, numărul celor care fug de

luna august peste 6100 de persoane au

război, violență și persecuție a crescut.

solicitat protecția statului român.

În anul 2020, un raport al UNHCR comunica

De

asemenea,

aproximativ

3900

de

faptul că peste 82 de milioane de persoane

persoane au obținut o formă de protecție

sunt strămutate. Acestă cifră indică faptul că, în

internațională, iar 1965 cu statut de refugiat și

ciuda pandemiei și a cererilor de încetare a

1851 cu protecție subsidiară, sunt posesori de

conflictelor la nivel mondial, oamenii continuă

permise de ședere.

să plece peste granițe sau sunt strămutați în
propriile țări.

Ermina Mihai
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INVESTIȚII

Inspectoratul

General

pentru

Imigrări

solicitanților de protecție internațională și a

desfășoară, în perioada 2021-2022, activități în

străinilor

cadrul proiectului „Extinderea, dezvoltarea și

tehnologiile

de

modernizarea sistemului național Eurodac” cod

amprentelor

în

proiect

prin

conformitate cu cerințele UE și îmbunătățește

Programul Național aferent Fondului pentru

reacția structurilor competente în cazul unui

Azil, Migrație și Integrare, în valoare de

aflux masiv de migranți, prin utilizarea stațiilor

9.376.636 lei.

portabile de amprentare.

ROFAMI2020OS1P18,

finanțat

cu

ședere

ilegală,

preluare

și

sistemul

aplicând

transmitere
EURODAC,

a
în

Obiectivul general al proiectului vizează

Grupul țintă al proiectului este reprezentat

îmbunătățirea condițiilor de recepție, creșterea

de cetățenii străinii care solicită o formă de

calității

combaterea

protecție internațională în țara noastră, cei aflați

migrației ilegale. Scopul acestuia îl reprezintă

ilegal în România în vederea aplicării procedurii

extinderea și modernizarea sistemului național

de determinare a statului membru responsabil

EURODAC prin achiziționarea de hardware și

și pentru care sunt necesare activități de

software.

amprentare și verificare în sistemul EURODAC.

procedurii

Astfel,

în

de

cadrul

azil

și

proiectului

vor

fi

Proiectul își propune creșterea capacității

achiziționate 52 de stații fixe de amprentare, 12

Inspectoratului General pentru Imigrări de a-și

stații portabile de amprentare, 6 stații de lucru

îndeplini obligațiile prevăzute de legislația

cu monitor și UPS, 11 calculatoare portabile, 25

națională și cea europeană, pentru a contribui

de echipamente pentru rețea, 6 servere și alte

activ la Sistemul Comun European de Azil și a

bunuri necesare bunei funcționări a sistemului.

îndeplini

De asemenea, se va avea în vedere

instalarea și configurarea noilor echipamente,

dezideratul

Programului

de

la

Stockholm în domeniul combaterii abuzului la

instituția azilului.

cele utilizate în prezent fiind relocate într-un alt

Totodată, asigură respectarea obligațiilor

sediu al Inspectoratului General pentru Imigrări

asumate de către România în cadrul procesului

unde vor funcționa ca sistem de backup,

de relocare intra-UE, proces în care țara

capabil ca în orice moment să preia, în mod

noastră are un rol proactiv promovând o

automat, funcționalitățile sistemului.

imagine pozitivă a autorităților române la nivel

Activitățile desfășurate au un impact direct
asupra creșterii capacității de înregistrare,
comparare și stocare a datelor biometrice a
6 MIGRAŢIA ŞI AZILUL

relațional cu autoritățile statelor membre U.E.
și, nu numai.
Maria DOSPINESCU
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De patru ani consecutiv, la data de 16 iulie este serbată Ziua Ministerului Afacerilor Interne, zi
stabilită prin OMAI 78/2018, având ca reper istoric ziua de 16 iulie 1862, când au fost puse bazele
înființării unui singur Minister de Interne pentru Țara Românească și Moldova.
De 159 de ani, MAI a trecut prin
mai multe transformări și adaptări la
realitățile sociale, însă, întotdeauna
misiunile principale au fost ordinea
publică, siguranța națională, protejarea
cetățenilor,

precum

și

protejarea

frontierelor de stat împotriva faptelor
infracționale,

prin

respectarea

și

aplicarea legilor în vigoare.
În acest an, evenimentul a fost marcat printr-o ceremonie de acordare a Emblemei de Onoare a
Ministerului Afacerilor Interne unor angajați care s-au evidențiat prin acte de eroism, fapte deosebite
sau acțiuni civice de amploare în sprijinul comunităților.
10 MIGRAŢIA ŞI AZILUL

De asemenea, ministrul de interne a trecut în

importante. În același timp, este un moment de

revistă stucturile MAI participante, iar printr-un

reflecție cu privire la prezent, la ceea ce avem de

gest de înclinare cu mâna la inimă, în semn de

făcut pentru a crește prestigiul

respect, a salutat drapelul de luptă sau de armă al

printr-un efort colectiv, menit să consolideze

fiecărei structuri.

gradul

Din

cadrul

Inspectoratului

General

pentru

Imigrări au participat inspectorul general, domnul

de

încredere

al

acestei instituții

cetățenilor

și

al

comunităților în activitatea Ministerului Afacerilor
Interne.

comisar-șef de poliție ing. Leonard Florin Medrega

Este foarte important să păstrăm tradiția, să

împreună cu un detașament de 16 polițiști de

apărăm și să cultivăm acele valori care ne fac

imigrări și trei autospeciale folosite în activitățile

puternici ca instituție. Patriotismul, solidaritatea,

operative.

corectitudinea – sunt valori care trebuie să

Totodată,

în

cadrul

ceremoniei,

ministrul

însuflețească

misiunea

fiecărui

angajat

din

afacerilor interne a transmis, că această zi ”poartă

Ministerul Afacerilor Interne și să definească

încărcătura istoriei, tradiției și a faptelor de onoare

activitatea de zi cu zi în această instituție.”

pe care fundamentăm parcursul acestei instituții

La mulți ani, Ministerul Afacerilor Interne!
Flavia Coman

11

ACTUALITATE

Emoție, mândrie și încredere. Asta
au simțit viitori polițiști de imigrări,
la data de 15 iulie a.c, la ceremonia
de depunere a Jurământului de
credință și înaintarea în primul grad

profesional, acela de subinspector
de poliție.
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În preziua ceremoniei de absolvire, la
sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan
Cuza”, în prezența conducerii celor două instituții
a fost organizată o întâlnire cu noua promoție de
ofițeri. În cadrul acesteia, în funcție de nevoia de
personal existentă la nivelul Inspectoratului
General pentru Imigrări au fost comunicate
posturile și județele alocate studenților finaliști.
Repartiția pe posturi s-a realizat luând în
considerarte media de absolvire și opțiunile
studenților.
De

Totodată, i-a asigurat de întregul sprijin al
instituției în exercitarea misiunilor încredințate.
Cu forțe proaspete și cu mult entuziasm,
noii polițiști de imigrări sunt dornici să-și ocupe
locurile

atribuite

și

să

pună

în

aplicare

cunoștințele acumulate în anii de studii. Astfel,
aceștia își vor desfășura activitatea în cadrul
structurilor centrale și teritoriale din Municipiul
București și județele Arad, Brașov, Timiș, Galați,

Giurgiu, Maramureș, Ilfov, Teleorman și Sibiu.
Timp de un an, noii colegi se vor afla sub

asemenea,

în

cadrul

întâlnirii,

inspectorul general al Inspectoratului General
pentru Imigrări, comisar-șef de poliție ing.
Leonard-Florin

Medrega

i-a

felicitat

pentru

alegerea profesiei, aceasta fiind una captivantă
și plină de provocări, iar domeniul migrației este
unul tot mai actual în zilele noastre.

îndrumarea unor ofițeri cu experiență care îi vor
iniția în activitate.
Tot

în

această

perioadă,

un

ofițer,

absolvent al Academiei Tehnice Militare s-a
alăturat echipei noastre.
Tuturor, le dorim mult succes!
Flavia Coman

13

Au fugit pe străzi într-o dimineață, convinși că aceasta este singura cale de
a-și salva viața. S-au urcat într-o mașină cu destinația Turcia, fără bagaje care
ar fi putut atrage atenția, ci doar cu actele asupra lor. Așa începe povestea
multor refugiați pentru care România înseamnă o nouă șansă.
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Războiul

din

Siria

și

suferințele

poporului sirian au determinat milioane de
persoane să fugă în căutarea unui trai mai
bun. Mulți dintre refugiați sunt convinși că
dacă ar fi rămas în țara de origine ar fi ajuns,

fie să ucidă pentru a supraviețui, fie ar fi fost
uciși. Odată ajunși în țări sigure pentru ei,
visul de a-și regăsi familiile risipite de război
și de a începe o nouă viață, prinde contur.
În drumul spre o viață normală sunt
sprijiniți

de

reprezentanți

ai

instituțiilor

publice și ai ONG-urilor care activează în
acest

domeniu.

De

asemenea,

Uniunea

Europeană contribuie într-o manieră unitară
la

gestionarea

azilului,

problematicii

prin

finanțări

migrației

și

externe

nerambursabile, precum Fondul pentru Azil,
Migrație și Integrare.
Fiabilitatea unor astfel de proiecte, dar și
răsplata implicării în acordarea de sprijin
celor aflați în nevoie de protecție, o regăsim
în poveștile de succes ale refugiaților care au

reușit să o ia de la capăt și să își
construiască un drum chiar și atunci când
totul părea pierdut.
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INTEGRARE

Centrul orașului Alep
Un astfel de om am cunoscut și noi prin

dictatorial al familiei Al Assad, care conducea țara

intermediul Asociației Filantropia, o organizație non- din 1971. Situaţia a degenerat, iar protestatarii au
guvernamentală care acordă asistență refugiaților și

format o armată liberă care s-a opus celei a

cetățenilor non-UE în Bihor, Arad și Timișoara. Îl statului, izbucnind astfel un război civil. Își

cheamă Omar Dalil, este din Siria și are 27 de ani. A amintește exact ziua când războiul a cuprins și
văzut și a trecut prin multe în Alep, odată cel mai

orașul Alep. Abia împlinise 18 ani și susținea

prosper oraș din Siria. Știe pe propria-i piele ce examenul la limba engleză, la finalul clasei a XII-a
înseamnă războiul și cum este să mergi pe străzi

când a auzit primele explozii. 33 de bombe care au

înconjurat de cadavre. Ne imaginăm cu greu cum

explodat în lanț, au reprezentat începutul sfârșitului

este să trăiești astfel de perioade și ne gândim cât

pentru Alep, centrul economic și cel mai dezvoltat

de norocoși suntem că nu cunoaștem, decât din

oraș

povești, ororile războiului.

dramatice, străzile erau din ce în ce mai nesigure,

Lui Omar îi place să spună că Europa l-a
adoptat, atât pe el, cât și pe părinții săi. Și-a

al

Siriei.

Următoarele

luni

au

devenit

iar mersul la școală, printre cadavre, o obișnuință.

Au fost perioade când părinții nu l-au lăsat să iasă

petrecut copilăria și adolescența în Alep, înconjurat

din casă, pericolul de a fi luat ostatic fiind unul

de iubire și protecție, fiind mezinul unei familii de

foarte mare.

comercianți înstăriți, proprietari de magazine de

În momentul când strada a devenit graniţa

haine și mirodenii. Ca pentru toți sirienii și pentru

dintre cele două armate, familia lui Omar a decis că

Omar anul 2011 a fost cel care i-a marcat decisiv

trebuie să fugă pentru a-și salva viața. Ține minte

destinul. Este anul în care, în Siria, oamenii au

că au fugit pe străzi într-o dimineaţă și s-au urcat

protestat în pieţele publice, nemulţumiţi de sistemul

într-o maşină cu destinaţia Turcia.
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Dacă luau prea multe bagaje riscau să atragă atenția așa că au hotărât să ia doar actele cu ei.
Drumul a durat aproximativ 12 ore, au avut o călăuză și au urmat un traseu prin sate cu mai puțini

soldați, în speranța că vor reuși să iasă din Siria. Au reușit, iar după câteva luni de ședere în Turcia,
părinții lui Omar au cumpărat o locuință în București, unde s-au mutat în 2012.
Încă de la sosire, obiectivul său a fost să reușească să se integreze în societatea românească,
să învețe limba română și să își contruiască un viitor. S-a înscris într-un centru dedicat migranților
unde a urmat cursuri de învățare a limbii române și 3 ani mai târziu, în 2015 a făcut pasul cel mare
spre a deveni medic, visul lui din copilărie.
A ales să studieze medicina în limba română la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol
Davila” din București pentru a profesa în țara noastră, dar și-a dat seama că îi este mult prea greu să
țină pasul cu colegii săi, așa că în anul II, din cauza restanțelor s-a transferat la Universitatea din

Oradea. Și-a făcut repede prieteni, mare parte din ei prin Centrul Regional de Integrare al Asociației
Filantropia.
Anul acesta, în sesiunea din iulie a absolvit cursurile facultății de medicină și se mândrește că a
încheiat anul VI cu media 8,68. Rezidențiatul îl va face la București, unde sunt și părinții lui și unde
speră ca va profesa ca și cardiolog pediatru.
Iubește Oradea, dar mamei lui, care are foarte mulți prieteni sirieni în București i-ar fi foarte greu
să se acomodeze, din nou, în alt oraș, așa că, acesta este unul dintre motivele care l-au determinat să
revină în capitală.
Deși a plecat din Siria de 10 ani, Omar ține legătura cu rudele rămase și este la curent cu

situația de acolo. Ba mai mult, anul trecut a primit chiar și fotografii cu ce a mai rămas din locuința lor.
A aflat cu regret că totul a fost vandalizat, iar blocul, folosit de soldați ca spațiu de tragere.
Știe că nu se poate întoarce momentan, dar își dorește să o facă într-o zi. Se consideră extrem
de norocos că viața i-a oferit o a doua șansă în timp ce atâția au murit încercând să o obțină.

Roxana Rîtea
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ACTUALITATE

În perioada 12 iulie – 8 august a.c., 8 studenți ai Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din
anul II, specializarea Imigrări – Ordine și Siguranță Publică din cadrul Facultății de Poliție de Frontieră
și-au desfășurat stagiul de practică în cadrul structurilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru
Imigrări.
Studenții au fost repartizați la structurile teritoriale din Municipiul București și din județele Argeș,
Dolj, Olt și Brăila. Sub îndrumarea și coordonarea tutorilor profesionali au desfășurat o serie de
activități pregătitoare la structurile operative ale Inspectoratului General pentru Imigrări.
Viitorii ofițeri s-au familiarizat cu aplicarea procedurilor în vigoare în domeniul azilului, migrației
și cu modul de întocmire și conținutul documentelor operative. Alături de polițiștii de imigrări, aceștia
au participat la activități de verificare a străinilor, în vederea reglementării situației juridice pe teritoriul
României.
De asemenea, au asistat la efectuarea interviurilor efectuate
anumitor cetățeni străini și au participat la activitățile desfășurate
de personalul propriu în cadrul programului de lucru cu publicul.
Stagiile de practică au ca scop aprofundarea și verificarea
cunoștințelor dobândite de-a lungul anilor de studiu. Un rol
deosebit al acestora constă și în crearea unor condiții favorabile
de integrare mai rapidă a viitorilor ofițeri în activitatea practică.

Urmarea acestei facultăți a fost visul meu de când eram mic și pentru a reuși, în ultimii 2 ani de
liceu m-am pregătit temeinic. Vorbind despre specializarea imigrări, consider că acest domeniu este
într-o continuă și durabilă dezvoltare și îți poate oferi multe oportunități în viitor. Noi tinerii, ar trebui să
fim generația dornică de muncă și de schimbare, iar atunci când activezi într-un domeniu plăcut, poți
lucra la dezvoltarea ta personală mult mai ușor.

Familia și prietenii m-au susținut mereu în tot ceea ce fac și pe această cale țin să le mulțumesc
pentru tot sprijinul acordat. Toți sunt mândri de mine pentru că am îmbrăcat uniforma de polițist și
promit să nu-i dezamăgesc.
Venind din viața civilă, mi-a fost puțin mai greu să mă adaptez la rigorile specifice sistemului.
Perioada compactă din facultate care a ținut 3 săptămâni, m-a făcut să-mi dau seama că sunt într-o
facultate de prestigiu a României și că ar trebui să mă conformez la regulile impuse, pe care le respect
cu mândrie, fiind o fire ambițioasă. Stagiile de practică de până acum au fost cum mă așteptam.
Polițiștii de imigrări ne-au confirmat faptul că alegerea acestei specializări este drumul pe care ar
trebui să îl urmăm în viață, tutorii ne-au învățat aspecte practice importante, iar colectivul de la imigrări
este unul de nota 10.
Alexandru Pîrvu
18 MIGRAŢIA ŞI AZILUL

Dorința de a urma această facultate a luat
naștere încă din clasa a XI-a. Aveam 18 ani și
consideram că a sosit momentul să decid în
privința viitorului meu, de aceea am început să mă
informez cu privire la ce implică activitatea unui
polițist urmând, treptat, să ajung să îndrăgesc
această meserie. Specializarea imigrări este cea
mai potrivită pentru mine, datorită șansei de a
obține un loc în București și a oportunităților pe
care munca de polițist de imigrări ți le oferă.
Familia m-a susținut necondiționat și a fost
bucuroasă de alegerea pe care am făcut-o. Atât
eu, cât și părinții mei nu am regretat nicio clipă
decizia pe care am luat-o.

Mi-a fost destul de ușor să mă acomodez cu
regimul din academie pentru că sunt o persoană
disciplinată și ambițioasă.
Stagiile de practică m-au ajutat să-mi
consolidez substanțial cunoștiințele teoretice
dobândite în academie. În perioada de practică
am întâlnit doar oameni de calitate, prietenoși și
cu experiență, care m-au sprijinit și mi-au
confirmat că alegerea de a opta pentru imigrări a
fost una corectă.
Ionuț Radu

Am ales specializarea imigrări, deoarece
m-a atras munca practicată în această ramură.
Este structura pe care o consider potrivită pentru
mine, pentru că îmi oferă posibilitatea de a mă
dezvolta cu timpul și de a avea posibilități
multiple în carieră, lucruri care îmi conturează
profesionalismul necesar unui polițist de imigrări.
Membrii familiei mi-au fost mereu alături și
m-au sprijinit în deciziile pe care le-am luat și
atunci când le-am spus că vreau să devin ofițer
de poliție, mi-au oferit tot suportul lor și au fost
extrem de bucuroși pentru alegerea făcută.
Nu mi-a fost greu să mă obișnuiesc cu
rigorile sistemului, sunt o persoană care învață
repede din mers, sunt obișnuit cu rutina, fac
lucrurile sistematic, analizez orice situație de
două ori înainte de a lua o decizie și sunt extrem
de atent la detalii.
Stagiile de practică au fost o completare și
fundamentare a noțiunilor teoretice. Îmbinarea
cunoștințelor teoretice cu cele practice este un
lucru esențial pentru o bună înțelegere a
activităților din domeniul polițienesc.
Marian Cotiga
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Am ales la sfârșitul primului an de
facultate specializarea imigrări, deoarece am
considerat că îmi poate oferi mai multe
oportunități de dezvoltare, întrucât serviciile
din cadrul Direcției Migrație se ocupă cu
domenii diferite, toate fiind la fel de
interesante. Familia m-a susținut încă de la
prima inițiativă de a da admiterea la
Academia de Poliție.
Rigurozitatea sistemului și disciplina
oferită de acesta s-au mulat perfect cu
personalitatea mea. Chiar din prisma faptului
că aceste două caracteristici mă definesc, am
decis să mă pregătesc pentru admiterea la
Academia de Poliție.
Stagiile de practică desfășurate în
cadrul serviciilor din Direcția Migrație au fost
o oportunitate să-mi confirme faptul că teoria
este diferită de practică. Activitățile în teren,
interviurile la care am participat, munca din
spatele ghișeului, toate acestea m-au învățat
adevărata aplicabilitate a bazelor legale
studiate în facultate.
Andreea Popescu

”Cei patru "copii", fac echipă bună împreună. Se motivează unul pe celălalt, se
ambiționează reciproc, iar "competiția dintre ei", nu poate decât să dea rezultate

excelente. Au facut față cu brio tuturor sarcinilor pe care le-am repartizat, sarcini care
nu au fost puține. Nu am avut nimic să le reproșez. Au dat dovadă de bun simț,
responsabilitate și, cel mai important, au vrut să învețe. Și au învățat, repede.”
comisar-șef de poliție Radu Răileanu, șeful Serviciului Cetățeni Comunitari - tutore al
studenților aflați în practică la București

Flavia Coman
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INTEGRARE

La Centrul Regional de Proceduri și
Cazare a Solicitanților de Azil Maramureș a
avut

loc

evenimentul

sportiv

“Cupa

prieteniei“, la care au participat reprezentanți
ai autorităților publice locale, ai societatății
civile, polițiști de imigrări și refugiații cazați în
centru.
În

cadrul

meciurilor

disputate

s-a

promovat fair-playul, spiritul de echipă și
interculturalitatea. La finalul competiției toți
participanții au primit diplome, iar membrilor
echipei refugiaților le-au fost oferite tricouri
inscripționate cu România.
Activitatea a fost organizată în cadrul
unor proiecte
integrarea

FAMI care

migranților,

au

ca

implementate

scop
de

Organizația LADO Cluj în parteneriat cu
Asociația ASSOC Baia Mare, precum și
AIDRom în parteneriat cu CNRR.
Biroul Informare și Relații Publice
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EVENIMENT

Pe Ilia, ziua de 15 iulie l-a învățat cât de importantă este viața și cât de mult contează spiritul

civic. Povestește că, în jurul orei 20:30 se afla în zona Casino Mamaia împreună cu cei doi copii și
soția, când a văzut parcând lângă ei o ambulanță și 3 medici alergând spre plajă, cu aparatura
medicală. Și-a dat seama imediat că ceva grav se întâmplă și a început să fugă după ei. În scurt
timp, a văzut cum un bărbat dădea neputincios din mâini și părea că se îneacă, la aproximativ 200
de metri de mal. Se așteapta intervenția salvamarilor dar, instinctul de moment l-a făcut să intre în
mare după el. A luat un colac de pe plajă și a pornit spre locul în care bărbatul dădea semne că se
îneacă. Pentru un moment a reușit să îl ajute să se prindă de colac pentru ca apoi să se scufunde
iar. Dar Ilia nu s-a dat bătut, s-a scufundat după el și într-un final a reușit să îl mobilizeze în colac.
Apoi a pornit cu el spre mal, unde echipele de intervenție și medicii l-au preluat și i-au oferit
asistență de specialitate.

Ilia Thomollari are 33 de ani, este cetățean albanez și a venit în România în urmă cu aproximativ
4 ani. Era un început de septembrie când, împreună cu soția sa Floriana a hotărât că, acasă, pentru ei
și pentru fiul pe care îl așteptau, înseamnă România. Și-a cunoscut partenera de viață în Anglia, dar
dorul de familie i-au determinat să se stabilească la Constanța, orașul natal al soției. Este tăticul unui
băiețel în vârstă de 3 ani și 7 luni și al unei fetițe de 5 luni. Momentan, locuiește alături de socrii și se
află în plin proces de reamenajare a locuinței cumpărate prin intermediul Programului Prima Casă. Ne
povestește că țara noastră îi era familiară, are prieteni la Timișoara unde și-a petrecut de câteva ori
vacanța și cunoștea chiar și câteva cuvinte și expresii în limba română.
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Despre el, spune că este un tătic implicat în

Planul

lui,

pe

termen

lung,

este

să

creșterea și îngrijirea celor 2 copii cărora le

reușească să dezvolte fabrica de sucuri naturale

acordă toată atenția de care au nevoie, însă își

pe care o deține cumnata sa, împreună cu

face timp și pentru activități recreative. Îi place

socrul său.

foarte mult să înoate, să joace fotbal și să iasă la

Visează la o casă cu o curte mare pentru

picnic. Pentru mulți dintre noi, faptul că locuiește

copii, plănuiește și petrecerea de nuntă pentru

la malul mării este motiv de invidie, pare că este

anul viitor și, de asemenea, își dorește să obțină

într-o continuă vacanță.

cetățenia română. Crede cu tărie că ”dacă ai

Vorbește foarte bine limba română și ne

sănătate, le poți duce pe toate”, iar evenimentul

povestește că nu i-a fost deloc greu să o învețe.

al cărui martor a fost, i-a întărit și mai mult

Astfel, i-a fost ușor să obțină un loc de muncă în

convingerea.

cadrul

unei

companii

renumite

în

domeniul energiei eoliene, din Constanța.
În perioada pandemiei și-a pierdut locul
de muncă și pentru o perioadă scurtă de
timp s-a alăturat afacerii cu fonduri
europene, a cumnatei sale, respectiv o
fabrică de sucuri naturale. Acum, are un
nou loc de muncă în cadrul unei fabrici de

mobilă, transport și montaj.
Soția

este

traducător

de

limba

engleză și franceză și va profesa din nou
când vor crește copiii. Spune despre
orașul în care trăiește că i-a plăcut de la
prima vedere, pentru că este situat la
malul mării. Oamenii l-au primit cu multă
căldură,

și-a

făcut

repede

prieteni,

acceptându-l foarte ușor ca fiind unul

dintre ei.
Ne mărturisește că, acum, România
înseamnă pentru el acasă, familia sa fiind
aici. Este absolut convins că a luat cea
mai bună decizie când s-au mutat în țara
noastră. Dorința lui este ca cei doi copii
să crească înconjurați de dragostea
familiei.

Un moment de bucurie,
încreștinarea fetiței
Roxana Rîtea
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SPORT

29 de sportivi din 11 ţări au că fiecare merită o nouă finală în prima sa experiență
reprezentat echipa refugiaţilor, șansă

în

viață.

Prezența olimpică și Jama Abdelmaji

în acest an, la ediţia Jocurilor echipei refugiaților reprezintă Eisa

Mohammed

a

luptat

Olimpice, de la Tokyo. Cei 29 o conștientizare a faptului că, până la final, îmbunătățindu-și
de sportivi au fost aleşi de anual,

zeci

de

mii

de cel mai bun timp personal.

către Comitetul Internaţional persoane sunt obligate să-și
Olimpic dintr-un grup iniţial de părăsească țările de origine

55 deţinători de burse sportive din cauza războiului și a
CIO pentru refugiaţi.
La

persecuțiilor.

ceremonia

deschidere

a

de

Și

la

această

Saeid Fazloula a ajuns până
la sferturile de finală de kaiak
canoe la 1000 m, iar Anjelina
Nadai Lohalith a realizat cea

competiție mai

bună

Jocurilor prestația sportivilor a fost una personală

performanță
la

Olimpice echipa refugiaţilor a remarcabilă. Spre exemplu, înregistrând
defilat

a

doua

în

ordinea Kimia Alizadeh, o adevărată 4:31,65,

delegaţiilor

participante

steagul

olimpic,Tachlowini pe campionul olimpic Jade

Gabriyesosles
purtător

de

a
steag

în

12

fost

ales Jones la categoria 57 kg,

al

IOC Tachlowini Gabriyesosles a

discipline olimpic cu un timp de 2:14.02.

olimpice în cadrul competiției.
Pe

întreg

evolutiv

m,

timp

de

un

care

a

clasat-o

sub luptătoare, l-a făcut knock-out a 14-a în cursă.

Refugee Team. Sportivii au reușit un loc 16 în maratonul
concurat

1500

Paulo

Amotun

Lokoro

Toți sportivii participanți au

avut

rezultate

în

cadrul

disciplinelor sportive pentru
care au concurat, curajul și
perseverența lor reamintindu-

a ne încă o dată că atunci când

parcursul

lor cronometrat cel mai bun timp au

transmis

un la 1500 m, însă nu a avansat demonstreze, pot inspira o

au

posibilitatea

puternic mesaj de solidaritate în etapa următoare. Aker Al lume întreagă.
și speranță lumii, reamintind Obaidi a ajuns în sferturile de
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să

Polițist și comentator sportiv, așa o prezentăm pe colega noastră, comisar de poliție Mihaela
Șelaru din cadrul Serviciului Implementare Programe, care de 13 ani “parcurge” drumul proiectelor

implementate din fonduri externe nerambursabile și din care a învățat că pasiunea și experiența sunt
cheia succesului.
Pasionată de lumea sportului, Mihaela a fost o bună jucătoare de volei, cu multiple prezențe la
echipa națională a României, iar în momentul în care a fost nevoită să renunțe la volei, a descis că
trebuie să-și continue pasiunea pentru sport, devenid astfel comentator sportiv.
Nu este un nume nou între comentatorii de sport din România, cu JO Tokyo 2020, Mihaela
totalizează, până în prezent, 4 ediții de jocuri olimpice, în care a comentat cu mult talent și pasiune
meciurile de volei.
A început la ediția Beijing 2008, apoi Londra 2012 și Rio de Janeiro 2016, comentând atât pentru
canalul național TVR, cât și pentru canalul Eurosport. Comentariile ei au fost auzite și pe canalele Digi
Sport, la meciurile din competițiile interne, precum și la turneul final al Ligii Campionilor din 2018
desfășurat la București, atunci când, pentru prima dată în istorie, o echipă din România a ajuns în
finala acestei competiții.
Mihaela Șelaru a comentat și cele mai recente jocuri olimpice de anul acesta de la Tokyo, în
transmisiune directă, pe toate cele 3 canale ale TVR, nu mai puțin de 10 partide de volei, printre care 4
semifinale și 2 finale (masculin și feminin) și o finală de volei de plajă. În total, au fost mai bine de 20

de ore de comentarii în direct, apreciate de iubitorii sportului. Împreună cu soțul ei, comentator și
reporter TVR, formează primul cuplu de comentatori soț-soție din media România.
Ne mândrim cu astfel de colegi și îi dorim Mihaelei succes în activitate și la cât mai multe
competiții sportive de comentat. Ești o adevărată sursă de inspirație!

Ermina Mihai
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