
 

 

MIGRAŢIA ŞI AZILUL 

Ediția 

nr. 65/2021 

 
B u l e t i n  e d i t a t  d e  I n s p e c t o r a t u l  G e n e r a l  p e n t r u  I m i g r ă r i  



 

 2    MIGRAŢIA ŞI AZILUL 
2    MIGRAŢIA ŞI AZILUL 

Responsabilitatea pentru conținutul articolelor revine 

în exclusivitate autorilor. Aceștia păstrează drepturile 

de autor pentru articolele publicate. Comitetul de 

redacție primește propuneri de contribuții la Buletinul 

”Migrația și Azilul”. 

Inspectoratul General pentru Imigrări  
- Biroul Informare şi Relaţii Publice - 

“MIGRAŢIA ŞI AZILUL” 

Nr. 65/2021 

Redactori: Ermina MIHAI, Flavia 

COMAN, Maria DOSPINESCU 

 

Fotoreporter: Anuța IEUDEAN/

Roxana RÎTEA 

Tehnoredactare: Flavia COMAN 

Corectură: Andreea PASCU 

Adresa redacţiei: Lt.col. Constantin Marinescu, 

nr. 15 A, sector 5, București 

igi.mai.gov.ro 

e-mail: presa.igi@mai.gov.ro 

Facebook : Inspectoratul General pentru Imigrari 

Instagram :  inspectoratul_pentru_imigrari 

I.S.S.N  -  L2344-5297 

Legalitate. Transparență. Respect. 

10 -  De vorbă cu… directorul centrului 

Galați 

20  -  Relocarea, șansa unui nou început 

18 - Povestea unui jurnalist, refugiat în 

România 

6 - Integrarea străinilor în România 



 

 

 

SU
M

A
R

 
 

  22  - Premiul Nansen pentru Refugiați 

2021 

16 - Încadrarea în muncă a cetățenilor 

străini 

4 -  1 Decembrie 

8 - Primele autocare pentru transferul 

intern  

24 - De la noi și de la alții 



 

 
4  MIGRAŢIA ŞI AZILUL 

ANIVERSARE 

Ziua Națională este despre români și România, despre ceea ce ne definește cu adevărat, 

despre valorile și principiile care ne caracterizează ca popor. Este o întoarcere în timp către 

1918, dar și o întoarcere sinceră către noi, cei de astăzi, către calitatea de urmași demni ai celor 

care au realizat Marea Unire. Unitatea și solidaritatea au fost acele principii pe care, indiferent 

de timpul istoric, s-au fundamentat victoriile românilor. Acum, ca și atunci, este nevoie de unitate 

și solidaritate! Secolul care a trecut de la Marea Unire a consolidat și maturizat instituțional și 

politic România, stat care a rezistat războaielor, totalitarismului sau tendințelor extremiste. 

Gândurile mele se îndreaptă și către angajații sistemului de apărare, ordine publică și siguranță 

națională care astăzi sunt la datorie pentru un scop comun: siguranța românilor. Le mulțumesc 

pentru angajamentul lor de credință și patriotism luat în numele acestei țări! La mulți ani, 

România!   mesajul ministrului afacerilor interne, Lucian Bode de Ziua Națională a României. 
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Maria Dospinescu 

1 Decembrie 2021 este Ziua Națională a României. An de an, Arcul de Triumf este scena 

principală a paradei militare și nu întâmplător este un reper istoric și, totodată, un simbol al 

Capitalei noastre. Arcul de Triumf amintește de victoria Armatei Române, în primul Război 

Mondial, dar și de Marea Unire de acum 103 ani, când decidenții politici votau unirea 

României cu Transilvania.  

Data de 1 Decembrie a fost declarată Ziua Națională a României pe 1 august 1990, prin 

Legea nr.10 din 31 iulie 1990, promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial din 1 

august 1990. 

Aproximativ 1.500 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul 

Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a 

Penitenciarelor, la care sau alăturat militari străini, cu aproximativ 100 de mijloace tehnice, au 

participat la Parada Militară Națională. 

Și în acest an, Inspectoratul General pentru Imigrări a fost prezent în blocul de defilare al 

Ministerului Afacerilor Interne cu o unitate mobilă, echipată cu tehnică de identificare și 

intervievare, destinată activităților operative pe linie de migrație și proceduri de azil și două 

autospeciale utilizate cu precădere în misiunile de returnare a cetățenilor străini pentru care 

au fost dispuse măsuri de îndepărtare sub escortă. 

Aniversarea Zilei Naționale a României a fost celebrată în circumstanțe deosebite, cu 

respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de Covid-19.  
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ACTUALITATE 

Drumul migranților către o țară de destinație 
ca România este unul anevoios, iar eforturile lor de 
a-și construi o viață mai bună, lipsită de conflicte și 
persecuții, nu se încheie odata ce aceștia obțin o 
formă legală de ședere. Integrarea migranților este 
un proces complex și de durată, ce necesită 
contribuția multor actori și specialiști. 

Din Septembrie 2020, Fundația ICAR și 
asociația AIDRom desfășoară în regiunea de nord 
a țării proiectul „Integrarea străinilor cu ședere 
legală în România – INTEG-RO”. Cele două 
organizații își propun să contribuie la integrarea 
socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a 
resortisanţilor ţărilor terţe cu şedere legală în 
România, prin consolidarea unui model de 
integrare regională conform cerințelor europene. 
Astfel, migranții aflați pe teritoriul județelor 
Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, cu o proveniență 
variată, de la Republica Moldova la Irak, Siria, 
Egipt sau Afghanistan, pot lua parte la o serie de 
activități precum cursuri de limba română sau 
activități culturale, ce asigură o mai bună 
înțelegere a contextului local, precum și 
interacțiunea cu localnicii, crescând în același timp 
capacitatea străinilor de a fi independenți și de a 
se integra mai bine în societatea românească. 

De asemenea, aceștia beneficiază de servicii 
precum consiliere socială, consiliere psihologică, 
servicii medicale, consiliere și asistență juridică, 
asistență în vederea reunificării familiale, pentru 
recunoașterea și echivalarea calificării/diplomelor, 
inclusiv sprijin material  pentru traducere, 
legalizare, apostilare a tuturor documentelor 
conexe procesului de integrare. Acesta reprezintă 
un sprijin esențial pentru persoanele aflate în 
această etapă de tranziție. Pentru cei mai mici 
dintre beneficiari se acordă  asistenţă în vederea 
susţinerii înscrierii în sistemul educaţional 
preșcolar și școlar, suplimentar celor asigurate de 

către Inspectoratul General pentru Imigrări. Astfel, 
copiii pot inclusiv primi pachete de rechizite și 
decontarea taxelor pentru gradiniță sau 
afterschool. 

Proiectul se desfășoară în trei etape, iar 
după primul an, aproape 200 de beneficiari de 
protecție internațională și peste 370 de 
resortisanți ai țărilor terțe au beneficiat de sprijinul 
Centrulului Regional al Fundației ICAR de la 
Rădăuți sau de cel al biroului AIDRom de la Iași. 
Activitățile sociale și educaționale au fost primite 
cu interes, iar pentru unele servicii s-au înregistrat 
mult mai multe solicitări decât se anticipase inițial. 

Recent, beneficiarii proiectului au sărbătorit 
în avans Ziua Națională a României la CRPCSA 
Rădăuți. În cadrul activității s-a vorbit despre 
semnificația zilei de 1 Decembrie, Marea Unire, 
semnificația tricolorului, s-au prezentat portul 
național și cel al bucovinenilor, oalele de lut cu 
motivele specifice zonei și s-a intonat chiar și 
Imnul României. Una dintre beneficiarele 
proiectului a dorit să recite o compunere dedicată 
țării gazdă, mulțumind astfel pentru sprijinul 
acordat de către comunitate în procesul de 
integrare, iar activitatea s-a încheiat în stil 
românesc, cu o horă a Unirii.  

Prin astfel de activități, beneficiarii au ocazia 
să experimenteze obiceiurile, tradițiile și să 
cunoască simboluri ale țării gazdă, făcând astfel 
pași importanți spre integrarea pe teritoriul 
Romaniei. 

 INTEG-RO continuă până la finalul lui 2022, 
iar echipele ICAR si AIDRom vor colabora cu 
autoritățile relevante pentru a asigura o cât mai 
mare complementaritate a programelor oferite și 
pentru a face ca intervenția să fie una cât mai 
relevantă și utilă pentru beneficiari. 
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Raluca Teodor/ICAR 

Activități de integrare desfășurate cu copiii cazați la centrul Rădăuți, cu ocazia Zilei 

Naționale a României 
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INVESTIȚII 

Biroul Informare și Relații Publice 

Autocarele, primele de acest fel din dotarea instituției, sunt compartimentate corespunzător și 

dispun de sisteme de navigație, de avertizare luminoasă cu prindere magnetică și avertizare acustică 

cu sirenă operabilă din compartimentul șoferului. Acestea au fost achiziționate în cadrul proiectului - 

“Suplimentarea capacități de transport a Direcției Azil și Integrare cu două autocare pentru transportul 

solicitanților de azil” -  finanțat din Fondul pentru Azil Migrație și Integrare 2019-2020, cod  

ROFAMI2020OS1P17. 

Cele două autocare sunt distribuite Centrelor Regionale de Proceduri și Cazare a Solicitanților de 

Azil din Galați și Timișoara, iar la repartizarea acestora s-a avut în vedere îmbunătățirea infrastructurii 

de recepție și asigurarea standardelor de calitate în transferurile solicitanților de protecție internațională.  

Costul de achiziție al autovehiculelor este de 2.530.892 lei cu TVA și au fost cumpărate prin 

procedură de licitație deschisă. 

Întregul efort de îmbunătăţire a operațiunilor de transfer are ca beneficiar final solicitanții de 

protecție internațională aflați pe teritoriul României, prin asigurarea unor condiții optime de recepție și 

de transfer în cadrul derulării procedurii de azil. Totodată, sunt îmbunătățite și condițiile de muncă ale 

polițiștilor de imigrări. 

Inspectoratul General 

pentru Imigrări continuă 

consolidarea capacității 

operaționale prin 

achiziționarea                       

a 2 autocare, marca MAN, 

cu o capacitate de 50+1 

locuri, pentru 

desfășurarea operațiunilor 

de recepție și transfer 

între centrele regionale a 

solicitanților de protecție 

internațională.  
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Domnule comisar-șef de poliție Paul Burghelea sunteți împuternicit director al CRPCSA Galați, cel 

de-al doilea centru ca mărime aflat în administrarea IGI. Ne puteți spune câte ceva despre 

dumneavoastră și responsabilitățile pe care le presupune această funcție.  

Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Galați gestionează problematica 

specifică procesării cererilor de protecție internațională și integrării în regiunea de sud est a României, 

având competență teritorială în 7 județe, respectiv Galați, Brăila, Bacău, Vrancea, Vaslui, Tulcea și 

Constanța. Totodată, centrul Galați este unul dintre cele trei centre din administrația IGI care are 

calitatea de ordonator terțiar de credite, ceea ce implică o multitudine de responsabilități și activități 

complexe care vin în completarea celor operative. Sunt aproape 16 ani de când m-am alăturat 

colectivului și îmi amintesc cu mare plăcere momentele de la începutul carierei care aproape au 

coincis cu debutul activității centrului, pe atunci fiind recent inaugurat. Fiecare an a fost diferit și a venit 

mereu cu noi provocări, deschizându-se noi orizonturi, noi oportunități, astfel că în toată această 

perioadă am învățat, am crescut și m-am dezvoltat profesional odată cu acest centru. 



 

 

CARTE DE VIZITĂ 

11 

Activitatea în centru este una complexă, cum este văzută din interior și ce ne puteți spune despre 

colectivul dumneavoastră? 

Pe cât este de complexă, pe atât este de plăcută și atunci când faci ceva cu plăcere nu poate fi 

greu. Încerc să induc această stare și colegilor mei, să-i provoc și să-i motivez zilnic astfel încât să nu 

devină o rutină ceea ce fac. Este un colectiv numeros și în mare parte format din tineri, cu inițiativă și 

dorință de afirmare, ceea ce face ca orice problemă să fie abordată cu încredere și să pară totul mult 

mai ușor decât este de fapt. 

Și anul acesta numărul celor care au solicitat o formă de proteție internațională a crescut către 

noi recorduri, cum ați reușit să faceți față acestei provocări și ce măsuri au fost dispuse la 

nivelul centrului pentru o gestionare eficientă a activității? 

Ce reprezintă acest centru pentru cetățenii străini cazați și care este gradul de ocupare în 

prezent? 

În cursul anului 2021, la nivelul centrului au fost soluționate peste 1400 de cereri de protecție 

internațională, semnificativ mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut când au fost soluționate 

aproximativ 800 de cereri. La acest moment, având în vedere situația operativă, la nivel național, 

capacitatea de cazare a fost suplimentată până la 300 locuri. Totodată, la nivelul Inspectoratului 

General pentru Imigrări se derulează un proiect de extindere a capacităţii pentru cazarea solicitanţilor 

de azil la centrele Timișoara, Rădăuţi și Galaţi, proiect care prevede extinderea capacității de cazare 

cu încă 300 de locuri. Acest fapt ne va solicita și provoca considerabil, însă ne va ajuta enorm să ne 

adaptăm capacitățile de cazare și de procesare a cererilor de protecție internațională, având în vedere 

tendințele de creștere a fluxurilor migratorii actuale.  

 

Indiferent de timpul pentru care străinii stau cazați în centru, unii poate mai mult, alții mai puțin, 

însă cred că nu greșesc când spun că pentru fiecare dintre ei acesta reprezintă locul unde își găsesc 

liniștea, siguranța, își alină dorul de țară alături de conaționalii pe care-i întâlnesc aici. Pentru unii este 

locul unde încep o nouă viață și nu de puține ori mi-a fost dat să reîntâlnesc după câțiva ani străini 

care au fost cazați și care sunt recunoscători pentru condițiile materiale de primire care le-au fost 

oferite. Fie că sunt solicitanți de azil sau beneficiari ai unei forme de protecție internațională, toți au 

nevoie de asistență din prima și până în ultima zi în care sunt cazați. În acest sens, încercăm și cred 

că în mare măsură, am reușit ca printr-o bună organizare și în cooperare cu ONG-urile partenere, care 

desfășoară diverse proiecte în centru, să venim în sprijinul persoanelor cazate, astfel încât să le 

asigurăm tuturor asistență materială, juridică, psihologică și medicală. 

Deși, în ultima perioadă gradul de ocupare a fost unul foarte ridicat aflându-se în mod constant la 

peste 80% din capacitatea de cazare, am reușit să ne coordonăm în mod eficient activitățile astfel 

încât să putem asigura cazare și asistență cetățenilor străini în cazul unui aflux migraționist. 
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De când vă desfășurați activitatea în centru, ați întâlnit povești de viață ale străinilor care v-au 

impresionat? 

Am descoperit nenumărate povești de viață și îmi amitesc exact o primă astfel de experiență cu o 

femeie din Uzbekistan, singură, însărcinată, care a ajuns cu greu la noi în țară și care a născut ulterior 

la maternitatea din Galați, însă nu aș putea să nu amintesc și poveștile cele mai recente ale grupului de 

afgani evacuați în România. Toți străinii care trec prin centru poartă cu ei povești dure de viață, care îți 

induc în mod involuntar un sentiment de empatie atunci când le descoperi.   

Așa cum spuneați, la începutul lunii septembrie, țara noastră a primit 139 de cetățeni afgani 

care au fost cazați la Galați. Ce a reprezentat acest lucru pentru activitatea dumneavoastră și 

cum ați reușit să gestionați această situație? 

 

Dintre cei 139 de afgani evacuați în România în baza deciziei C.S.A.T.,136 au solicitat protecție 

internațională, fiind cazați la centrul Galați, iar ceilalți trei aveau deja un drept de ședere. Încă dinaintea 

sosirii acestora a fost nevoie de mobilizare și organizare exemplară. În aceeași zi am realizat o misiune 

de transfer a unui grup de solicitanți de azil de la centrul nostru, la centrul din Maramureș, astfel am 

putut asigura locurile necesare de cazare pentru grupul de afgani. Toate activitățile ulterioare de 

informare, de consiliere cu privire la măsurile de carantinare dispuse pentru o parte dintre aceștia, de 

asigurare a hranei, a condițiilor materiale de recepție și cazare, de înregistrare și de procesare a 

cererilor de protecție internațională, de comunicare a hotărârilor și de includere în programele de 

integrare, au solicitat efort susținut din partea întregului colectiv. Mă bucură enorm că am găsit 

disponibilitate și susținere din partea colegilor și împreună am reușit să gestionăm cât mai bine situația 

grupului de afgani. 

Pentru un lucrător operativ, ce înseamnă cele opt ore de muncă și care sunt provocările 

întâmpinate? 

Actuala situație operativă, deși poate unii o percep ca fiind grea, încărcată și solicitantă cred mai 

degrabă că le permite colegilor din operativ, și nu numai, să răspundă provocărilor, să obțină rezultate 

și să se afirme. Zilnic trebuie să depășească barierele lingvistice, culturale și sociale, să înțeleagă 

comportamentul străinilor, să se adapteze la nevoile lor, să analizeze și să emită hotărâri care vor 

influența viitorul străinilor. Nu este ușor. Important este să-ți găsești motivația și astfel, vei avea 

statisfacția lucrului bine făcut.  

Activitatea pe care o desfășurați este una complexă care necesită un efort conjugat și cu 

siguranță au existat momente dificile, care au fost acelea și cum ați reușit să le depășiți? 

Desigur că au existat și astfel de momente pe parcursul activității desfășurate. Nu aș putea să 

detaliez vreunul în mod special, însă de fiecare dată am încercat să le abordez cu tact și să iau decizii 

doar în urma unei analize aprofundate a cauzelor care le-au generat. În mod cert atunci când au fost 

situații de acest gen, m-am bizuit și pe experiența profesională a colectivului, împreună, prin 

comunicare, reușind să le depășim.  
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Ermina Mihai/Flavia Coman 

Cum se împacă viața profesională cu cea personală? Se pot îmbina armonios? 

Nu este ușor. Succesul vine cu sacrificii. Înțelegerea și suportul din partea familiei sunt foarte 

importante pentru munca de polițist de imigrări și eu mă număr printre norocoșii care se bucură de o 

astfel de familie. 

De aproximativ doi ani, omenirea se confruntă cu această situație pandemică provocată de 

COVID-19. Cum ați reușit la centru Galați să vă desfășurați activitatea? 

Ne-am adaptat pe parcurs noului context pandemic, iar prin măsurile implementate am reușit ca 

anul acesta să nu avem cazuri în rândul străinilor cazați. De altfel, de la debutul pandemiei, în centru au 

fost doar câteva cazuri izolate de îmbolnăvire, în care am acționat punctual, cu promptitudine, reușind 

să stopăm o eventuală infectare în masă. 

 

La finalul acestui interviu, vă rugăm să ne spuneți ce vă inspiră în viața de zi cu zi și în ce găsiți 

motivația necesară să continuați? 

Îmi place ceea ce fac, așa cum spuneam. Principalul impuls motivațional vine din partea familiei. În 

al doilea rând, intervine și dorința de afirmare profesională, de a face performanță, pentru a putea urca 

pe scara ierarhiei profesionale. 
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LEGISLAȚIE 

În fiecare an, la propunerea Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale, în concordanță cu 
politica privind migrația forței de muncă și luând în 
considerare situația pieței muncii din România, 
Guvernul stabilește, prin hotărâre, numărul maxim 
de noi lucrători din afara Uniunii Europene și 
Spațiul Economic European, care pot fi aduși de 
angajatori, persoane fizice sau juridice, la muncă 
în țara noastră. Pentru anul în curs, a fost stabilit 
inițial un contingent de 25.000 de lucrători străini 
nou – admiși pe piața forței de muncă, suplimentat 
ulterior la 50.000, printr-o nouă hotărâre de Guvern 
adoptată în luna august a acestui an. 

Pe parcursul acestui an, a crescut substanțial 
numărul de adeverințe solicitate de angajatori, 
agențiilor teritoriale ale ANOFM, necesare pentru 
obținerea avizului eliberat de Inspectoratul General 
pentru Imigrări în vederea încadrării în muncă a 
străinilor pe teritoriul României. 

Datele înregistrate de Agenția Națională 
pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) arată 
că, în perioada ianuarie – august a anului 2021 
numărul total de locuri de muncă vacante era de 
264.983 (în scădere cu 0,8% față de perioada 
similară din anul 2020, când numărul locurilor de 
muncă vacante declarate de angajatori era de 
267.106).  

Pentru a se diminua problema locurilor de 
muncă, pentru anul 2022, Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale a stabilit un contingent de 100.000 
de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de 
muncă din România, fiind cel mai mare număr 
aprobat vreodată în România. 

Străinii cu ședere legală pe teritoriul României 
pot fi încadrați în muncă în baza avizului de 
angajare/detașare obținut de angajatori în 

condițiile O.G. nr. 25 din 26 august 2014 privind 
încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe 
teritoriul României.  

Avizul de angajare se eliberează de către 
Inspectoratul General pentru Imigrări, la cererea 
angajatorului, dacă sunt îndeplinite, atât condiţiile 
generale, cât şi cele specifice, în funcţie de tipul 
de lucrător. 

Prin excepție, nu este necesar obținerea 
avizului de angajare pentru încadrare în muncă 
pe teritoriul României a unor categorii de cetățeni 
străini. Printre acestea se regăsesc străinii al 
căror acces liber pe piaţa muncii din România 
este stabilit prin tratate încheiate de România cu 
alte state, titulari ai dreptului de şedere pe termen 
lung pe teritoriul României, precum și ai dreptului 
de şedere temporară pentru reîntregirea familiei 
în calitate de membri de familie ai unui cetăţean 
român sau care au dobândit o formă de protecţie 
în România. 

De asemenea, străinii titulari ai dreptului de 
şedere temporară pentru studii pot fi încadraţi în 
muncă pe teritoriul României fără aviz de 
angajare numai cu contract individual de muncă, 
cu timp parţial și cu durata muncii de maximum 4 
ore pe zi. 

Cetățenilor străini intraţi în România în scopul 
încadrării în muncă li se prelungeşte dreptul de 
şedere temporară în scop de muncă dacă 
prezintă contractul individual de muncă cu normă 
întreagă, înregistrat în registrul general de 
evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul 
este cel puţin la nivelul salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată. În cazul lucrătorilor 
înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de 
cel puţin două ori câştigul salarial mediu brut. 
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Ermina Mihai 

Cetățenii străini care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe 
teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în baza unui contract de mandat ori 
altui document cu aceeaşi valoare juridică, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de 
muncă fără prezentarea unui contract de muncă, dacă fac dovada mijloacelor de întreţinere obţinute 
din activitatea desfăşurată în această calitate, cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată. 

Străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă în calitate de lucrător "au pair" li se 
prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de 
muncă cu timp parţial, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că 
durata timpului de muncă nu depăşeşte 25 de ore pe săptămână. Cuantumul salariului acordat este cel 
puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, calculat la fracţia de timp lucrată. 

 

De la începutul anului și până în luna noiembrie, la nivelul Inspectoratului 
General pentru Imigrări au fost înregistrate 51053 cereri de eliberare a avizelor 
de angajare/detașare. Dintre acestea, 41631 au fost soluționate pozitiv, 
respinse 4824, iar 4598 sunt în curs de soluționare.   

Piața forței de muncă a atras, cu precădere, străini proveniți din state de 
pe continentul asiatic, cele mai multe avize emise având ca beneficiari cetățeni 
din Nepal (7425), Turcia (5805), Bangladesh (5003) Sri Lanka (4930) și India 
(3941).  

În funcție de tipul avizului emis, cele mai multe sunt pentru lucrători 
permanenți (40746), detașați (320), înalt calificați (295) și transfrontalieri (191). 
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INTEGRARE 

La Centrul Regional de Proceduri și Cazare 

a Solicitanților de Azil București i-am întâlnit pe 

Ismail Abdulle, în vârstă de 32 ani, soția sa, în 

vârstă de 31 de ani și cei nouă copii minori. 

Povestea familiei începe în Somalia, o țară 

încercată de mai bine de 30 de ani de un război 

civil.  

Ismail a devenit jurnalist pentru a-și ajuta 

țara și nicio clipă nu s-a gândit să renunțe la 

profesia sa, chiar dacă, uneori, a avut de suferit. 

În Somalia, lucra la o televiziune cunoscută pe 

plan național, iar munca pe care o desfășura 

presupunea să realizeze reportaje despre 

situația de acolo. Așa a ajuns să primească 

numeroase amenințări cu moartea de la una 

dintre grupările teroriste, dornice să preia 

controlul țării. Acesta a fost și unul dintre 

motivele pentru care a fugit, se simțea în 

pericol, atât el, cât și familia sa. 

A ajuns în România în urmă cu 2 ani 

împreună cu soția, în căutarea unei vieți mai 

sigure. Pe copii au fost nevoiți să-i lase cu mama 

lui Ismail în Somalia, deoarece le-ar fi fost greu 

să parcurgă mare parte din drum pe jos și nu au 

avut nici suficienți bani. 

Călătoria până în România nu a fost ușoară, 

au întâmpinat multe obstacole, însă au avut 

puterea și dorința ca de fiecare dată să continue 

drumul pentru a putea fi în siguranță. Cu ajutorul 

unei persoane care le-a promis că o să-i ducă în  
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La scurt timp după obținerea formei de 

protecție, au făcut demersuri pentru a-i aduce pe 

copii alături de ei, fapt ce s-a realizat în decursul 

acestui an, cu ajutorul autorităților. Au spus că a fost 

dureros să-i lase în Somalia și să plece fără ei, iar 

singurul mod în care reușeau să își aline dorul era 

să vorbească zilnic la telefon. Încă mai sunt în țara 

de origine și ceilalți membri ai familiei și speră că   

într-o zi o să-i revadă pe cei dragi.     

 

S-ar întoarce pentru că își iubesc țara, dar știu sigur că dacă ar face acest lucru, viața lor ar fi 

pusă în pericol. Pentru o perioadă au avut amândoi un loc de muncă, tatăl a lucrat în construcții, iar 

mama la un restaurant, deoarece își doreau să mai strângă niște bani. 

 În prezent, Ismail nu mai lucrează, însă își dorește să învețe cât mai bine limba română pentru    

a-și continua cariera de jurnalist departe de pericolele care l-au pândit atâta vreme. Timpul liber și-l 

petrec făcând activități cu copiii, curățenie, gătesc și din când, în când mai ies în parc. 

Pe viitor, își dorește să aibă un loc de muncă pentru a-și întreține familia, să-și închirieze un 

apartament pentru a fi liniștiți, iar pe copiii să-i înscrie la școală. Este fericit și recunoscător pentru 

sprijinul primit din partea celor cu care a interacționat, autoritățile au fost prompte, iar personalul 

centrului i-a ajutat de fiecare dată. 

România, au plecat legal până în Turcia, însă în  

drumul spre Grecia, călăuza le-a aruncat geanta 

cu documente, trebuind să se descurce singuri.  

Odată ajunși în Grecia, au fost nevoiți să își 

întrerupă călătoria pentru trei săptămâni, însă     

într-un final au reușit să-și continue drumul și să 

ajungă în România. Călătoria a fost lungă și grea, 

mare parte din drum l-au parcurs pe jos. 

Despre România nu cunoșteau multe lucruri, 

au aflat de pe internet, iar odată ajunși au solicitat 

o formă de protecție internațională. Sunt fericiți că 

acum au obținut statut de refugiat și că pot duce, 

în sfârșit, o viață liniștită.  
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ACTUALITATE 
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Relocarea este procedura de selecţie şi 

transfer a refugiaţilor dintr-o ţară în care ei     

şi-au găsit refugiul către o ţară gazdă sigură, 

care acceptă să-i primească. Astfel, relocarea 

reprezintă singura soluţie pentru acei refugiaţi 

care nu beneficiază de protecţie efectivă în 

prima țară de azil. 

Polițiștii Inspectoratului General pentru 

Imigrări în cooperare cu Organizația 

Internațională privind Migrația, au finalizat în 

decursul lunii decembrie, mai multe activități 

de relocare în România, unde au fost 

transferați 75 de refugiați sirieni, respectiv 14 

familii și un tânăr, evacuați din Iordania și 

Liban. 

Prin acest demers, România contribuie 

activ alături de comunitatea internațională la 

sprijinul și protecția refugiaților aflați în nevoie 

urgentă de relocare. Transferul refugiaților 

reprezintă punerea în aplicare a prevederilor 

Hotărârii de Guvern nr.1596/2008 privind 

relocarea refugiaților în România cu 

modificările și completările ulterioare, iar 

această acțiune reprezintă angajamentele 

asumate de statul român, pentru perioada  

2020-2021, privind transferul a 200 de 

persoane aflate în nevoie de protecție din 

Turcia, Iordania și Liban. 

Întreaga operațiune de relocare a 

presupus numeroase activități desfășurate de 

Inspectoratul General pentru Imigrări în 

cooperare cu autorități având atribuții în 

domeniu, în vederea selectării și transferării în 

România a persoanelor aflate în nevoie de 

protecție. 

În prezent, persoanele relocate parcurg 

procedurile în materie de acordare a unei 

forme de protecție internațională și beneficiază 

de asistență guvernamentală pentru integrarea 

în societate. Costurile necesare acțiunilor de 

relocare au fost susținute din Programul 

Național Fondul pentru Azil Migrație și 

Integrare 2014-2020.  

În baza acestuia au fost finanțate măsuri 

administrative premergătoare transferului, 

examinări medicale, transportul din țara de azil 

în România, asistență pe timpul transferului și 

după sosirea în România, pentru o perioadă 

de 45 de zile. 
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”Zonele în care lucrăm sunt considerate a fi printre cele mai sărace 
și, de asemenea, cele mai periculoase.  

Am simțit pericolul în fiecare zi, dar, în ciuda acestui fapt, am 
strămutat oamenii în pericol și alții care aveau nevoie de ajutorul 

nostru. Nu i-am fi putut lăsa în urmă fără a le oferi asistență.” a spus 
Ameen Jubran - fondatorul asociației Jeel Albena  

Înființat în 1954, premiul celebrează moștenirea norvegianului Fridtjof 
Nansen, celebrul explorator, om de știință și om politic, acesta fiind primul 
Înalt Comisar pentru Refugiaţi al Ligii Naţiunilor şi laureatul Premiului Nobel 
pentru Pace, din 1922. 

Premiul Nansen pentru Refugiați, cunoscut anterior sub numele de 
”Medalia Nansen” este acordat anual de Înaltul Comisar al Națiunilor Unite 
pentru Refugiați unei persoane sau unei organizaţii pentru recunoaşterea 
serviciilor extraordinare şi pline de dedicaţie aduse refugiaţilor, fiind cea mai 
prestigioasă onoare conferită de UNHCR. Câștigătorul primește o medalie 
comemorativă şi un premiu în bani, donat de guvernul Norvegiei şi Elveţiei. 
De la înființarea acestui premiu și până în prezent, au existat peste 60 de 
câștigători mondiali din diferite țări.  

Oricine poate nominaliza o persoană sau o organizaţie pentru Premiul 
Nansen, însă un comitet special este cel care selecţionează câştigătorul 
anual. Laureaţii sunt aleşi din multe domenii diferite. Oricare le-ar fi religia, 
culoarea, vârsta sau profesia, fiecare câştigător depune efort şi timp 
extraordinar pentru a îi ajuta pe oamenii din toată lumea, refugiaţi, persoane 
deplasate intern sau apatrizi. 

Ediția din 2021 a Premiului Nansen pentru Refugiați a avut câștigător 
Asociația Jeel Albena pentru Dezvoltare Umanitară, alături de alți cinci 
câștigători regionali. Anul acesta, au fost 200 de nominalizări la Premiul 
Nansen pentru Refugiați. 

Asociația Jeel Albena pentru Dezvoltare Umanitară, înființată în 2017, a 
câștigat prestigiosul premiu pentru sprijinul său acordat yemeniților 
strămutați, chiar și atunci când fronturile de luptă în continuă  mișcare au 
adus schimbul de focuri și exploziile la ușa sa. Fondatorul său, Ameen 
Jubran, în vârstă de 37 de ani, a fost el însuși strămutat din cauza luptelor. 
Jeel Albena este o organizație numeroasă, care are peste 160 de angajați și 
alți 230 de voluntari, dintre care mulți sunt ei înșiși strămutați. Cu sediul în 
orașul port Hudaydah din Marea Roșie, a oferit locuri de muncă și 
aproximativ 18,000 de adăposturi de urgență pentru persoanele strămutate 
intern și care locuiau în adăposturi improvizate, din provinciile Hudaydah și 
Hajjah. 

Premiul reprezintă efortul depus în strămutarea persoanelor din Yemen, 
o țară care se confruntă cu una dintre cele mai grave crize umanitare din 
lume. Patru milioane de oameni au fost forțați șă-și abandoneze casa, 
având nevoie mare de protecție și siguranță. De asemenea, asociația 
sprijină femeile strămutate să devină independente economic și renovează 
școlile, acțiune de care beneficiază, atât comunitatea locală, cât și 
populațiile strămutate. Acest premiu este acordat și pentru a evidenția 
întreaga muncă realizată pe teren în Yemen de multe ONG-uri locale. 
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America: Jorge Santiago Ávila Corrales, în vârstă de 33 de ani, din Honduras, 
este asistent social și director al Jóvenes Contra la Violencia. El a fost 

desemnat câștigător pentru curajul și devotamentul său în lupta împotriva 
violenței bandelor, violență care distruge viața multor tineri hondurezi. 

Asia: Medicul Saleema Rehman, 29 de ani, trăiește și practică medicina în Pakistan.      

Ea a fost desemnată câștigătoare regională pentru curajul și dedicația sa ca profesionist 

medical în timpul pandemiei COVID-19, dar și pentru schimbările pozitive în promovarea 

educației fetelor. 

Europa: Nikola Kovačević, 32 de ani, este un avocat independent pentru 

drepturile omului din Serbia. El a fost desemnat câștigător pentru susținerea 

drepturilor refugiaților și solicitanților de azil în regiunea Balcanilor. 

Africa: Au fost desemnați doi câștigători. Roukiatou Maiga, în vârstă de 55 de ani, din 

Burkina Faso, care pledează pentru persoanele strămutate intern, facilitând acordarea de 

ajutor acestora și Diambendi Madiega, tot din Burkina Faso, care a pledat pentru drepturile 

persoanelor strămutate intern din cauza conflictelor, oferindu-le și adăpost. 

Ameen Jubran vorbește cu una dintre persoanele strămutate într-o tabără de lângă Yemen 
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TRADIȚII 

 

       Nașterea Domnului Iisus Hristos este 
sărbătorită în zilele de 25, 26 și 27 
decembrie, iar seara de 24 decembrie este 
cunoscută și sub denumirea de Ajunul 
Crăciunului.  
       Sărbătoarea Crăciunului datează încă 
din secolul al IV-lea, iar tradițiile 
Crăciunului au fost îmbogățite de la an la 
an. Cei mici îl așteaptă în fiecare an pe 
Moș Crăciun cu plete dalbe, care vine cu 
tolba încărcată de cadouri pentru copiii 
cuminți, iar cu câteva zile înainte de 
Crăciun se împodobește bradul cu 
ornamente de culoare roșie sau verde. 
       În România, există mai multe tradiții și 
obiceiuri de Crăciun, transmise din 
generație în generație. În satele din 
Oltenia, în Ajunul Crăciunului, gospodarii 
se trezesc dis-de-dimineață, aprind focul în 

sobă și ațâță jarul cu ajutorul unui vreasc, în timp ce rostesc o urare de Crăciun.   
Una dintre cele mai îndrăgite tradiții de Craciun este mersul cu colindul. În prima zi de Crăciun, 

colindătorii merg din casă în casă cu steaua în mână și le vestesc oamenilor nașterea lui Iisus prin 
cântece și poezii. Se spune că acela care nu le deschide poarta colindătorilor va avea parte de un an 
neroditor și de ghinioane în casă, cauzate de zgârcenia de care a dat dovadă. 

Pe tot Globul, cuvântul “Crăciun” aduce multă 

bucurie în sufletele creştinilor. Familia, 

decoraţiunile, cina de Crăciun, cadourile, bradul 

şi Moş Crăciun sunt noțiuni familiare tuturor celor 

care celebrează această sărbătoare. Cu toate 

acestea, anumite ţări păstrează şi unele tradiţii 

specifice.  

Crăciunul, sărbătoarea care marchează 

naşterea lui Iisus Hristos, există din secolul al III-

lea, în timp ce Moş Crăciun a apărut în secolul al 

XIX-lea, în Statele Unite, ca urmaş îndepărtat al 

Sfântului Nicolae, care, cu o mai veche atestare 

istorică, are în jurul său o legendă ce depăşeşte 

cu mult ceea ce istoricii ştiu cu certitudine despre 

el.  

În realitate, primele sărbători de Crăciun se 

derulau nu doar pe parcursul unei zile, ci timp de 

mai multe zile, într-o perioadă care începea din 

luna noiembrie şi dura până în ianuarie. 
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Suedezii îşi decorează ferestrele cu sfeşnice 

multicolore. Pe 13 decembrie, de Sfânta Lucia, se 

defilează pe străzi şi se mănâncă Lussekatter, 

brioşe cu şofran. Sfânta Lucia este patroana 

luminii. Sunt organizate procesiuni, în timpul cărora 

participanţii, îmbrăcaţi în alb, ţin în mâini lumânări 

şi defilează în jurul şcolilor şi bisericilor. Potrivit 

legendei, Sfânta Lucia purta pe cap o coroană de 

lumânări, care îi permitea să continue să îi 

hrănească pe creştinii ascunşi în catacombele 

Romei antice. 

Pe parcursul lunii decembrie, englezii îşi 

trimit cărţi poştale cu urări tradiţionale, frumos 

decorate, pe care le afişează apoi în casele lor 

până în luna ianuarie. O altă tradiţie britanică  

este “Secret Santa”. Prin tragere la sorţi, fiecare 

membru al unei familii, dintr-un mediu 

profesional sau dintr-o comunitate devine un 

Moş Crăciun secret pentru o altă persoană, 

oferindu-i mici cadouri. Tradiția de a sărbători 

Crăciunul în Marea Britanie este cina de Crăciun, care include preparate tradiționale, cum ar fi: gâscă 

prăjită, curcan umplut sau budincă de prune. De Crăciun se alege un copac și se decorează cu dulciuri 

și jucării colorate, de obicei o stea mare de argint sau o zână de Crăciun sunt așezate deasupra. 

Deşi Ziua Recunoştinţei (Thanksgiving) 

este cea mai importantă sărbătoare 

naţională în Statele Unite, Crăciunul are la 

rândul lui un loc extrem de important. Cu 

această ocazie, americanii îşi decorează 

casele şi cutiile pentru scrisori cu mici 

acadele în culorile alb şi roşu. Apoi, ei 

degustă o specialitate ancestrală, celebrul 

“Egg Nog”, un lichior cu ouă bătute, 

scorţişoară şi nucşoară, simbol al 

convivialităţii. 
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În Rusia, pe rit vechi, Crăciunul e sărbătorit 

pe 7 ianuarie. Cu o zi înainte, oamenii merg la 

slujbă la biserică, apoi servesc o masă 

tradiţională, din care nu lipsesc gâsca umplută cu 

mere, votca şi ceaiul. Apoi, sunt lăsate firimituri de 

pâine pe masă, pe timpul nopţii, în memoria 

defuncţilor. Copiii primesc cadouri în noaptea de 

31 decembrie spre 1 ianuarie, care le sunt aduse 

de Moş Gerilă. 

Filipine reprezintă una dintre cele mai 

însemnate ţări catolice din Asia. În fiecare 

dimineaţă, în cele nouă zile care preced 

Crăciunul, credincioşii celebrează “mesa 

cocoşului”, denumită astfel pentru că începe 

la ora 04.00. În fiecare seară, în faţa fiecărei 

case este aprins un “parol”, un felinar în 

formă de stea, ce reaminteşte de David, care 

i-a ghidat pe regii-magi. 

Celebra ruladă “Bûche de Noël” (Buturuga de 

Crăciun) ar proveni din Franţa. Însă, timp de mai multe 

secole, francezii foloseau o altfel de buturugă, pe care 

nu o mâncau. Ei puneau o buturugă veritabilă în vatră, 

la întoarcerea de la slujba de la miezul nopţii, alături 

de resturile celei pe care au ars-o cu un an în urmă. 

Era o modalitate de a marca trecerea într-un nou an. 

Cenuşa acelei buturugi speciale era păstrată, adeseori 

presărată cu sare, vin, aghiasmă şi chiar miere – 

pentru a fi dispersată apoi în diverse locuri din 

gospodărie, pentru a apăra familia şi a-i aduce 

prosperitate. În schimb, celebra ruladă este o prăjitură 

delicioasă în forma unei buturugi tradiţionale, ornată 

cu mici decoraţiuni de Crăciun. 
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Este  țara  care  a dat obiceiul  împodobirii 

bradului de Crăciun. Inițial, împodobirea   s-a 

realizat cu panglici, lumânări și dulciuri. Mai 

târziu acest obicei  a devenit popular și în alte 

țări. De asemenea, nemții obișnuiesc ca în 

preajma sărbătorilor de iarnă, să aprindă  câte o 

lumânare în fiecare  duminică de dinaintea 

Crăciunului, într-un Advent  “ Adventskrantz” ce 

înseamnă  “Vine”.  

Din 16 până pe 24 decembrie, în sate, 

este organizată sărbătoarea Posada. 

Organizaţi în grupuri mici, sătenii trec de la o 

casă la alta pentru a cere ospitalitate. Este o 

modalitate de a recrea călătoria lui Iosif şi a 

Mariei din Nazareth până în Betleem. În 

timpul festivităţilor, oamenii se roagă, 

reconstituie scena Naşterii Domnului, cântă, 

iar copiii sunt invitaţi să deşire celebrele 

“pinata” cu lovituri de bâtă, pentru a mânca 

apoi dulciurile din interiorul acelor marionete. 

Crăciunul se celebrează de mai multe ori.    

Într-adevăr, înainte de data de 25 decembrie, 

tradiţia cere ca familiile, comunităţile religioase, 

sportive, companiile şi grupurile de prieteni să 

organizeze mici petreceri împreună. Finlandezii 

beau “Glog”, un vin fiert tradiţional, aromat cu 

diverse condimente, iar tinerii dansează şi se 

distrează. De Crăciun, Moşul, venind din Laponia, 

trece pe la fiecare casă, cu sania trasă de reni, 

pentru a lăsa cadouri pentru copii. 

Maria Dospinescu 



 

 


