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Î. Inspector General
Chestor de poliţie
Marius-Florin MIHĂILĂ
Polițistul de imigrări – interfața dintre statul român și cetățeanul străin
Polițiștii de imigrări au desfășurat, începând cu 24 februarie a.c., activități
specifice în contextul afluxului de refugiați din calea războiului din Ucraina.
Astfel, aceștia au acționat în primul rând ca buni români, solidari cu oamenii
fugiți din calea războiului, într-o țară prietenă.
De asemenea, în primele șapte luni ale anului în curs, au fost soluționate
peste 170.000 de solicitări ale cetățenilor străini, fiind vorba de un efort
comun al tuturor colegilor noștri, în colaborare cu structurile Ministerului
Afacerilor Interne, precum și cu organizații neguvernamentale cu atribuții în
domeniul refugiaților și migranților, respectiv cu organizații internaționale cu
atribuții în acest domeniu.
Pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor specifice, în condițiile resurselor
umane limitate, al numărului foarte mare de solicitări, în contextul crizei
refugiaților ucraineni, s-a impus luarea de măsuri pentru suplimentarea cu
personal la nivel teritorial în vederea acoperirii volumului de muncă, iar
performanța obținută de noi s-a bazat în special pe profesionalismul,
dedicația și devotamentul față de profesie al personalului I.G.I.
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MĂSURI PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIEI
PRIVIND AFLUXUL DE REFUGIAȚI DIN UCRAINA
Alături de structurile Ministerului Afacerilor Interne, polițiștii de imigrări s-au aflat în
prima linie pentru a răspunde provocărilor generate de războiul din Ucraina.
Guvernul României a pus la dispoziția M.A.I., autorităților legale, ONG-urilor și agenților
economici interesați, cadrul legal necesar în vederea operaționalizării Directivei UE
2001/55/CE, după cum urmează:
- Hotărârea de Guvern nr. 367/18.03.2022 privind stabilirea unor condiţii de
asigurare a protecţiei temporare precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr.
268/2022.
Actul normativ a fost emis la propunerea Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru
aplicarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene de punere în aplicare (UE) 2022/382
din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate
din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE, prevede condiţiile
concrete de asigurare a protecţiei temporare a persoanelor strămutate pe teritoriul
statului român și stabilește categoriile de persoane care pot beneficia de acest statut.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 59/05.052022 pentru modificarea unor
acte normative în domeniul străinilor.
- Hotărârea Guvernului nr. 743/06.06.2022 pentru modificarea și completarea unor
acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și
membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor.
La nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări au fost dispuse măsuri pentru
gestionarea situației privind afluxul de refugiați din Ucraina, cum ar fi:
- asigurarea locurilor de cazare și hrană pentru refugiații ucraineni în centrele special
destinate;
- delegarea polițiștilor de imigrări la serviciile teritoriale care aveau un volum foarte
mare de activitate cu cetățenii străini, reușindu-se creșterea calității serviciului public
prestat;
- operaționalizarea unei noi locații în cadrul complexului ROMEXPO;
- crearea unui spațiu dedicat refugiaților din Ucraina pe pagina website a instituției;
- postarea unor materiale care conțin întrebări și răpunsuri cu privire la protecția
temporară în România, atât pe site, cât, și pe pagina de Facebook a unității.
Polițiștii de imigrării sunt permanent la datorie și oferă sprijin tuturor celor care, din
cauza războiului din Ucraina, au nevoie de protecția statului român.

Biroul Informare și Relații Publice
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ACTUALITATE

Cu forţe proaspete şi cu mult entuziasm, 11 tineri, absolvenţi ai promoţiei din acest an
ai Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” au păşit în cadrul Inspectoratului
General pentru Imigrări, debutând în cariera de ofiţer de poliţie.
Plini de speranţe noii noştri colegi, poliţişti de imigrări, au ieşit pe porţile Academiei
dornici să îşi ocupe locurile atribuite şi să pună în aplicare cunoştinţele acumulate în
anii de studii.
Astfel, noii colegi îşi vor desfăşura activitatea la structurile centrale şi teritoriale ale
Inspectoratului General pentru Imigrări: Serviciul Resurse Umane, Serviciul Juridic,
Direcţia Management Strategic, Direcţia Migraţie, Biroul pentru Imigrări al Judeţului
Teleorman, Biroul pentru Imigrări al Judeţului Covasna, Serviciul pentru Imigrări al
Judeţului Iaşi, Serviciul pentru Imigrări al Judeţului Ilfov, Direcţia pentru Imigrări a
Municipiului Bucureşti şi Centrul Regional de Proceduri şi Cazare a Solicitanţilor de Azil
Timişora.
Timp de un an poliţiştii se vor afla sub tutela specialiştilor IGI, pentru sprijinirea
integrării în activitatea socioprofesională.
Echipa managerială a Inspectoratului General pentru Imigrări i-a asigurat de întregul
sprijin în exercitarea misiunilor încrediţate, profesia aleasă fiind una captivantă, plină de
provocări, care implică profesionalism, onestitate, fermitate şi integritate.

Subinspectorul de poliţie Cotiga Marian-Alexandru este o persoană ambiţioasă care
ţinteşte mereu către ideal, o persoană căreia îi place să citească şi mereu urmăreşte să
îşi ducă abilităţile la un alt nivel.
Curiozitatea de a cunoaşte este ideea de la care a început această poveste frumoasă,
alături de afinitatea pentru dreptate pe care o moşteneşte de la parinţii săi şi de
înclinaţia de a face lucrurile într-un mod corect, sunt motivele pentru care a optat către o
carieră care implică aceste concepte într-o manieră unică.
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COTIGĂ MARIAN-ALEXANDRU
- Biroul pentru Imigrări al Judeţului CovasnaAtât din partea părinţilor, cât şi a prietenilor a avut susţinere, apreciere şi mereu au ştiut
să-l motiveze în orice domeniu, inclusiv pentru admiterea la Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, decizie care urma să îi definească viitorul.
Consideră că, pentru a fi un bun poliţist trebuie să deții calităţi aparte, precum ar fi
stăpânire de sine, caracter investigativ, atenție la detalii și cunoștințe de specialitate
pentru a-i oferi cetăţeanului siguranță, încredere și sprijin în rezolvarea problemelor
conform competențelor.
A ales specializarea imigrări din dorința de a lucra cu persoane care au culturi diferite.
Le recomandă cu căldură viitorilor studenţi ai Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan
Cuza” să fie persoane responsabile, sincere, corecte şi nu în ultimul rând să poarte cu
mândrie uniforma de polițist și să îi acorde respectul cuvenit.
Pe viitor își dorește să-și perfecționeze continuu nivelul de pregătire profesională în domeniul în care activează, să facă performanță și să ajungă într-o poziţie de coordonare
pentru a le oferii viitorilor polițiști îndrumarea necesară pe plan profesional.
Maria DOSPINESCU

7

ACTUALITATE

IACOB-CALCINOSCHY VLAD-FLORIN
- Biroul pentru Imigrări al Judeţului Teleorman-

Subinspector de poliţie Iacob-Calcinoschy Vlad Florin este o persoană determinată şi
energică, cu un simţ civic ce preferă să își petreacă timpul liber cu prietenii, pe terenul
de fotbal sau citind.
Având un model în familie, de mic și-a dorit să devină poliţist, fiind susţinut de familie şi
prieteni, care l-au ajutat să trecă peste toate obstacolele pe care le-a întâmpinat.
Pentru a deveni poliţist este nevoie de anumite calităţi, de o dorinţă continuă de a ajuta
oamenii şi de a asigura ordinea în societate, deoarece, în linii mari, meseria de poliţist
înseamnă a proteja pe cei care au nevoie.

Incă din momentul în care a intrat pe porţile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan
Cuza”, a ştiut că specializarea potrivită pentru el, este Imigrări. Alegerea a fost bazată
pe cunoștințele acestei specializări, asimilate din cercetările făcute personal și de la
persoane avizate care i-au explicat exact în ce constă.
Nu are un sfat anume pentru viitorii studenţi ai Academiei de Poliţie, ”Alexandru Ioan
Cuza” dar ştie că de fiecare dată când se afla într-un moment de cotitură, se gândește
mereu la următorul citat: “Succesul este întotdeauna un proces, niciodată un
eveniment”.

Își dorește ca la final de carieră sa poată privi cu mândrie în trecut și să fie mulțumit de
realizarile sale.
Maria DOSPINESCU
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Acțiunile polițiștilor de imigrări, în perioada 1 ianuarie
- 31 iulie a.c.,
În perioada 1 ianuarie - 31 iulie a.c., o mare parte dintre priorităţile operative ale poliţiştilor din
cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, au vizat: controlul permanent asupra respectării
legalităţii şederii în România a cetăţenilor străini, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii
nedeclarate, asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil şi acordarea dreptului de şedere
temporară.
Astfel, în perioada de referință, în ceea ce priveşte admisia în România, au fost înregistrate 9.192
de solicitări de viză.
Totodată, au fost înregistrate 44.395 de cereri de prelungire a dreptului de ședere pentru cetăţenii
statelor terţe, iar pentru cetăţenii europeni au fost înregistrate 7.697 de cereri in vederea emiterii
certificatelor și cărților de înregistrare a rezidenței. Cetățenilor străini le-au fost emise 44.039 de
permise de ședere temporară și pe termen lung.
Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt angajare
în muncă și reîntregirea familiei.
Polițiștii de imigrări au efectuat 6122 de acțiuni, controale și verificări în teren, la nivel naţional, pe
linia prevenirii şi combaterii şederii ilegale și a muncii nedeclarate a cetăţenilor străini, cu efective
proprii şi în colaborare cu structuri având atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice și
specialiști din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, în cadrul cărora au fost depistaţi 2.275 de
cetăţeni străini cu şedere ilegală.
De asemenea, pentru 2.011 de persoane au fost emise decizii de returnare, cu termen de plecare
voluntară de pe teritoriul României, 482 de persoane au fost îndepărtate sub escortă, iar pentru
869 de persoane a fost dispusă măsura de luare în custodie publică, până la returnarea lor de pe
teritoriul țării noastre.
Au fost înregistrate 64.143 de solicitări privind emiterea avizelor de angajare/detașare, au fost
soluţionate 59.590 de cereri, dintre acestea 50.141 au fost aprobate şi 9.449 au fost respinse.
În aceeași perioadă, polițiștii de imigrări au aplicat 3.248 de sancţiuni contravenţionale cu amendă
în valoare de 5.256.825 lei cetăţenilor străini şi angajatorilor, pentru nerespectarea prevederilor
legale privind regimul juridic al străinilor şi angajarea în muncă a acestora.
Totodată, la bugetul de stat au fost încasate taxe în valoare de 21.348.157 lei
În perioada de referinţă, au fost înregistrate 8.800 de cereri de azil, solicitanții aflându-se în diferite
stadii de procedură. De asemenea, 355 de solicitanți au primit protecția statului român, pentru
1.729 de cetățeni străini au fost emise hotărâri de respingere a cererilor de acordare a unei forme
de protecție internațională, iar pentru 15.523 de cetățeni ucraineni și terți sosiți din Ucraina ca
urmare a conflictului armat, au fost emise permise de ședere ca beneficiar al protecției temporare.
Pentru 7.012 solicitanți de azil și 1.609 beneficiari de protecție în România, polițiștii au emis
documente temporare de identitate sau permise de ședere care le atestă reședința în țara noastră.

Georgiana CÎRCEA
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INTERVIU CU DIRECTORUL
DIRECȚIEI PENTRU IMIGRĂRI
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Domnule comisar șef de poliție CÎRDEI Ionuț, sunteți directorul Direcţiei
pentru Imigrări a Municipiului Bucureşti. Ne puteți spune câte ceva despre
responsabilitățile pe care le presupune această funcție și activitățile
desfășurate în cadrul structurii pe care o coordonaţi?

Referitor la responsabilități, Direcția pentru Imigrări a Municipiului București este
structura care gestionează problematica în domeniul migrației. Mai exact, migrația
reprezintă mutarea oamenilor dintr-un loc în altul cu intenția de a rămâne permanent
sau temporar într-o locație nouă.
Principalele activități pe care le desfășurăm sunt împărțite în trei etape:

preimigrarea, ce cuprinde trei componente și anume: admisia, reîntregirea familiei
și invitația;

reglementarea șederii în România;

combaterea șederii ilegale/îndepărtarea.
Pentru atingerea obiectivelor desfășurăm următoarele misiuni specifice, cum ar fi
emiterea avizelor de muncă și prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă;
admisia membrilor de familie ai cetățenilor proveniți din state terțe, precum și
prelungirea dreptului de ședere și invitațiile; combaterea șederii și muncii ilegale a
străinilor, tolerarea și efectuarea mențiunilor specifice referitoare la cetățenii cercetați
sau urmăriți penal; prelungirea dreptului de ședere pentru membrii de familie ai
cetățenilor români și înregistrarea rezidenței pe teritoriul României a cetățenilor
comunitari și ai membrilor de familie ai acestora, precum și activități de cooperare
interinstituțională.
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Activitatea în cadrul ghișeelor este una complexă, cum este văzută din interior
și ce ne puteți spune despre colectivul dumneavoastră?

Într-adevăr, activitatea la ghișeu solicită cel mai mare volum de muncă. Zilnic se prezintă între 300 și
500 de persoane, iar numărul cererilor preluate/documentelor gestionate fiind cuprinse între 120 și
150.
Scopul cel mai des solicitat este pentru angajare în muncă, atât în privința avizelor de angajare cât și
a permiselor de ședere, cele mai multe solicitări fiind pentru străinii din Nepal, India și Turcia.
Aici își desfășoară activitatea, în medie, zilnic, minim șapte polițiști, însă, în funcție de situația
operativă, numărul acestora poate fi suplimentat. Avem 10 ghișee funcționale, pentru preluare cereri/
eliberare documente pentru diferite scopuri.

Programul de lucru este de la ora 8.30 la 16.30, încluzând și o zi pe săptămână după-amiaza,
respectiv în fiecare zi de miercuri de la ora 10.30 la 18.30.
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În prezent, Direcția pentru Imigrări a Municipiului București are 86 de funcții, gradul de ocupare fiind
de 83%, iar vârsta medie este de aproximativ 30 de ani.
Alături de colegii mei formăm o echipă, practic suntem o familie. Avem în structură și polițiști cu 10 ani
experiență, însă cel mai vechi coleg are 23 de ani de activitate în domeniul combaterii șederii ilegale.

În primul semestru al acestui an, numărul celor care au solicitat reglementarea
dreptului de ședere a crescut considerabil. Cum ați reușit să faceți față acestei
provocări și ce măsuri au fost dispuse la nivelul direcției pentru gestionarea
eficientă a activității?
Așa cum am precizat anterior, suntem o echipă și ne sprijinim reciproc, astfel încât activitatea să se
desfășoare fără sincope majore.

Câți străini cu ședere ilegală au fost depistați în primul semestru pe raza de
competență și care sunt măsurile dispuse în consecință.

În perioada de referință, 154 de străini au fost depistați cu ședere ilegală, iar alți 30 fiind depistați
desfășurând muncă ilegală/nedeclarată.
În 21 de cazuri s-au emis decizii de returnare, iar față de 19 cetățeni străni s-a dispus lurea măsurii în
custodie publică.

Activitatea pe care o defășurați este una complexă care necesită un efort
conjugat și cu siguranță, au existat și momente dificile, care au fost acestea, și
cum ați reușit să le depășiți?

Este adevărat că au existat și astfel de momente, însă am încercat de fiecare dată să analizez foarte
corect situația și să iau decizia cea mai bună. Trebuie să recunosc că m-am bazat și pe experiența
profesională a întregului colectiv.

De când vă desfășurați activitatea în cadrul direcției, ați întâlnit povești de viață
ale strănilor care v-au impresionat?
Sunt aproape 18 ani de când m-am alaturat colectivului. Pot să spun că fiecare an a fost diferit și a
venit cu noi provocări, astfel că în toți acești ani am învățat și m-am dezvoltat profesional odată cu
această structură.
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Aici am descoperit nenumărate povești de viață și îmi amintesc exact de o experiență cu o femeie,
cetățean român, care a venit cu un nepot din Republica Moldova, ce avea probleme grave de
sănătate și care nu putea fi tratat în țara de origine, iar la noi în România a fost acceptat într-un
program experimental.
Întrucât timpul era foarte scurt până la începerea tratamentului, am analizat cazul umanitar în regim
de urgență, permisul de ședere fiindu-i eliberat în timp util, pentru a-i permite acestuia înscrierea în
program.

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?

Încă din copilărie mi-am dorit o carieră în Ministerul Afacerilor Interne și ceea ce pot să spun este că
îndrăgesc uniforma de polițist nu ca pe un articol vestimentar, ci iubesc și respect ceea ce implică
dincolo de ea.
Trebuie să recunosc că principalul impuls vine din partea familiei. În al doilea rând simt că această
profesie mă reprezintă și îmi doresc să fac performanță.

Maria CRISTEA
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VIZITA DELEGAȚIEI AGENȚIEI UNIUNII
EUROPENE PENTRU AZIL LA
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU
IMIGRĂRI

În perioada 09-11 mai a.c., Inspectoratul General pentru Imigrări a primit delegația Agenției Uniunii
Europene pentru Azil (EUAA). În cadrul activității au fost vizitate locațiile unde Agenția oferă sprijin
autorităților române în contextul crizei umanitare din Ucraina și au fost prezentate obiectivele și
rezultatele operaționale referitoare la implementarea efectivă în România a Directivei privind protecția
temporară.
Cu ocazia vizitei, reprezentații Inspectoratului General pentru Imigrări au prezentat măsurile
întreprinse până în prezent în cadrul Planului Operațional de sprijin acordat României, plan ce a fost
semnat de către ministrul Afacerilor Interne și directorul executiv al EUAA, în marja Consiliului JAI, la
data de 28.03.2022.

Biroul Informare și Relații Publice
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VIZITĂ DE LUCRU A
DELEGAȚIEI INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU
IMIGRĂRI - DIRECȚIA MIGRAȚIE - LA AMBASADA
ROMÂNIEI LA TUNIS
O delegaţie a Inspectoratului General pentru Imigrări – Direcţia Migraţie a realizat, în perioada
10.05.2022-13.05.2022, o vizită de lucru la Ambasada României la Tunis, Republica Tunisiană, în
baza proiectului de monopol cu titlu “Îmbunătăţirea cunoştinţelor personalului consular privind
procedurile aplicabile în domeniul imigraţiei”, proiect finanţat prin Fondul pentru Azil, Migraţie şi
Integrare.
La nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări se află în curs de implementare proiectul de
monopol cu titlul ”Îmbunătățirea cunoştinţelor personalului consular privind procedurile aplicabile în
domeniul imigrației”, finananţat prin Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare, având ca partener
Ministerul Afacerilor Externe. Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea căilor de
migrație legală prin intermediul procedurilor consulare de primire și procesare a cererilor de viză, iar
grupul țintă este reprezentat de personalul consular din cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor
consulare ale României din următoarele state terțe: Israel, Tunisia, Maroc, Pakistan, India și Vietnam.
Una dintre activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect a constat într-o vizită de lucru, a unei
delegații de specialiști ai Inspectoratului General pentru Imigrări – Direcţia Migraţie, în
perioada 10.05.2022 – 13.05.2022, la Ambasada României la Tunis.
Pe parcursul vizitei au fost realizate, împreună cu personalul consular al misiunii diplomatice române,
o serie de activități de informare și pregătire cu privire la modalitățile cele mai eficiente de aplicare a
legislației în domeniul admisiei şi reglementării șederii pe toate scopurile prevăzute de legislaţia în
vigoare, inclusiv privind aspecte ce țin de avantajele migraţiei legale.

Personalul consular din cadrul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României în
străinătate reprezintă prima autoritate a statului român cu care cetățenii statelor terțe intră în contact
astfel că este absolut necesară o informare corectă şi completă a solicitanților de viză care au
perspective de obținere a unui drept de ședere în România și să primească informații relevante
privind drepturile și obligațiile lor în România, precum și oportunitățile de integrare în societatea
românească.
MAI și MAE acordă o atenție deosebită informării potenţialilor imigranţi, cu privire la regimul străinilor
în România, implicit a sancţiunilor pentru nerespectarea legislaţiei în domeniu, precum și cooperării
adaptate şi consolidate cu toţi actorii implicaţi, urmărind limitarea migraţiei ilegale şi
diminuarea numărului solicitanţilor de azil şi a cazurilor de returnare.
Implementarea proiectul va continua prin realizarea altor vizite de lucru la misiunile diplomatice și
oficiile consulare ale României din statele incluse în agenda sesiunilor de informare și pregătire.
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STIRI PE SCURT –AUGUST

Poliţiştii de imigrări din cadrul Centrului de Cazare
a Străinilor luați în Custodie Publică Arad au desfășurat, la data de 4 august a.c., o misiune de
îndepărtare sub escortă de pe teritoriul României,
pentru 4 cetățeni străini, 3 din Bangladesh şi 1 din
Pakistan, toți bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și
31 de ani, aflați în custodie publică.
La ieşirea din ţară, pe numele acestora, a fost instituită măsura de nepermiterea intrării în
România, pentru o perioadă de 5 ani, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 194/2002 privind
regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Poliţiştii de imigrări, în perioada 1-7 august a.c., au emis cetăţenilor străini
şi europeni 1.835 de documente privind şederea sau rezidenţa pe teritoriul
României și au gestionat 5.085 de cereri de avize de angajare şi 1.953
solicitări de viză. S-au înregistrat 275 de cereri de acordare a unei forme
de protecţie internaţională, s-au emis 260 de documente temporare de
identitate eliberate pentru solicitanții de azil, iar pentru 78 de persoane au
fost întocmite hotărâri de respingere a cererilor. La bugetul de stat au fost
încasate taxe în valoare de 951.610 lei. De asemenea, au fost aplicate
293 de sancțiuni contravenţionale, cu amendă în valoare totală de
119.325 lei, cetăţenilor străini şi angajatorilor pentru nerespectarea
prevederilor legale privind regimul juridic al străinilor şi angajarea în
muncă a acestora.
Prioritățile operative ale polițiștilor din cadrul Inspectoratului General
pentru Imigrări, au vizat controlul permanent asupra respectării legalității
șederii în România a cetățenilor străini, combaterea migrației ilegale și a
muncii nedeclarate, precum și asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil.
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La data de 5 august a.c., polițiștii de imigrări din cadrul Direcției pentru
Imigrări a Municipiului București-Serviciul Depistări și Combaterea Șederii
și Muncii Ilegale a Străinilor au desfășurat o acțiune, pe raza de
competență, cu scopul de a constata modul în care sunt respectate
prevederile legale atât de către angajatori, cât și de angajați. La finalizarea
cercetărilor au fost sancţionate două societăţi comerciale.

La data de 17 august a.c., polițiștii de imigrări
din cadrul Serviciului pentru Imigrări al
Județului Arad au desfășurat o acțiune, pe raza
judeţului, scopul fiind combaterea șederii
ilegale a cetățenilor străini pe teritoriul
României.
În urma activităților întreprinse au fost
identificați cu ședere ilegală în România, patru
cetățeni străini, cu vârste cuprinse între 25 şi
30 de ani, toţi din Bangladesh.
Din verificări a reieşit că aceştia au intrat legal
în România în baza avizelor de muncă, însă la
expirarea termenului de valabilitate a vizei nu
au depus documentele necesare în vederea
prelungirii dreptului de şedere, pentru scopul
pentru care au venit în România şi nici nu au
părăsit teritoriul statului român.

În primele șapte luni ale acestui an au
fost înregistrate 8.800 de cereri de azil,
cele mai multe dintre acestea fiind
depuse în Centrele Regionale de Proceduri și Cazare a Solicitanților de
Azil din Suceava și Timișoara.
Cei mai mulți dintre cetățenii străini
care au solicitat o formă de protecție
sunt din Ucraina, India și Bangladesh.

Poliţiştii de imigrări din județul Bihor, au
efectuat în data de 10 august a.c., un control
pe linia prevenirii şi combaterii şederii ilegale și
a muncii nedeclarate a străinilor, pe raza de
competenţă, în urma activităţilor întreprinse, au
fost depistaţi 27 de cetăţeni străini care
desfăşurau activităţi lucrative fără forme
legale. Față de reprezentantul societății
comerciale angajatoare a fost aplicată o
sancțiune contravențională în valoare de
100.000 de lei.
Astfel, în cadrul activităţilor întreprinse, au fost
depistați 27 de cetățeni străini, cu vârste
cuprinse între 20 și 44 de ani, toți bărbați, din
Bangladesh.
În urma verificărilor efectuate, s-a constatat
faptul că aceștia sunt posesori ai unor vize de
lungă ședere în scop de muncă obținute în
baza unor avize de angajare, la o societate
comercială din județul Bihor, însă au
desfășurat activități lucrative la o altă
societate, care în prezent, nu deține aviz de
angajare pentru persoanele în cauză.
Ca urmare a celor constatate, poliţiştii de
imigrări au dispus măsura revocării vizelor. Pe
numele cetățenilor străini se vor emite decizii
de returnare de pe teritoriul României, prin
care sunt obligați să părăsească țara în termen
de 30 de zile, în conformitate cu prevederile
OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în
România, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Față de reprezentantul societății comerciale
angajatoare a fost aplicată o sancțiune
contravențională în valoare de 100.000 de lei,
în conformitate cu
prevederile O.G. nr.
25/2014 privind încadrarea în muncă și
detașarea străinilor pe teritoriul României, cu
modificările și completările ulterioare.
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AGENDA IGI

La data de 26 iulie a.c., inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări,
chestor de poliție Marius-Florin MIHĂILĂ, a participat împreună cu directorul Direcției
Azil și Integrare (DAI), domnul comisar-șef de poliție Eleodor PÎRVU și șeful Serviciului Protecție Internațională din cadrul DAI, domnul comisar-șef de poliție Silviu
TURZA, la conferința națională ”O viziune pentru răspunsul pe termen mediu și lung
al refugiaților din Europa – Planul României pentru un răspuns integrat și incluziv
pentru protejarea refugiaților ucraineni”.
Obiectivul conferinței a fost de a informa interlocutorii cheie din Europa și de la nivel
internațional, inclusiv comunitatea diplomatică, societatea civilă și mass-media, cu
privire la răspunsul de urgență și planurile pe termen mediu și lung ale Guvernului
României și Agențiilor ONU.
Scopul fundamental al Planului național de măsuri destinat măsurilor de protecție și
incluziune a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în
România, este acela de a-i sprijini pe cetățenii ucraineni stabiliți în țara noastră să
devină independenți.
În cadrul conferinței, premierul României Nicolae Ciucă, a susținut că reuşita
României în criza refugiaţilor reprezintă rezultatul unui efort comun al specialiştilor din
cinci ministere, al agenţiilor ONU şi instituţiilor europene din ţara noastră, dar mai ales
al societăţii civile.
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La data de 28 iulie a.c., inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări,
chestor de poliție Marius-Florin MIHĂILĂ, a participat la Viena, la Conferința miniștrilor
responsabili pentru integrarea cetățenilor ucraineni, organizată de Ministerul Federal
pentru Femei, Familie, Integrare și Media din Austria.
Scopul conferinței a vizat evidențierea celor mai bune practici care există deja, precum și schimbul de lecții învățate din procesul de primire și integrarea a persoanelor
cu protecție temporară.
Totodată, conferința a dezbătut două teme de actualitate:

✅ Rezultatele favorabile ale recepției și integrării cetățenilor ucraineni care beneficiază de protecție temporară, respectiv argumentele și cele mai bune practici pentru
atingerea acestora;
✅ Principalele provocări viitoare referitoare la primirea și integrarea, pe termen mediu
și lung, a cetățenilor ucraineni cu statut de protecție temporară, precum și soluțiile
identificate.
Astfel, în cadrul întâlnirii au fost analizate atât integrarea cetățenilor ucraineni în sistemele de educație, pe piața muncii, respectiv asigurarea cazării pe termen lung a
acestora, cât și problematica integrării persoanelor sosite în cadrul fluxurilor anterioare de migrație intensificată, precum și a creșterii numărului de solicitări de azil din
Europa.
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INTEGRARE
INTERVIU

Viaţa de la Bucureşti a unei familii din Irak care a fugit de
război, iar de 5 ani, România a devenit “acasă” pentru ei.

La Asociaţia Serviciului Iezuiţilor pentru Refugiaţii din România i-am găsit în vizită pe Miran Alan
de 36 ani, soţia acestuia Miran Rezhin de 30 ani şi unul din cei trei copii minori. Au venit în
România în urmă cu 5 ani şi în prezent sunt beneficiarii unei forme de protecţie subsidiară. Neau povestit că în Irak nu au dus o viaţă liniştită din cauza conflictelor armate. Au fost nevoiţi să
vândă casa, maşina şi tot ce mai aveau, iar o parte din banii strânşi au ajuns la călăuzele care iau ajutat să treacă ilegal graniţele.
Îşi amintesc cu greu momentele prin care au trecut, însă acum se bucură că totul este bine şi se
simt mult mai liberi, România fiind o ţară mult mai sigură. Drumul spre România a fost unul lung
şi dificil, au trecut prin Turcia, Grecia, Macedonia şi Serbia, împreună cu cei doi copii minori,
călătoria parcurgând-o pe jos timp de aproximativ 6 luni de zile.
Spuneau că nu le-a fost uşor, au
trecut prin frig şi ger, extenuaţi
de kilometrii parcurşi pe jos,
sperând că vor găsi o viaţă mai
bună.
Au plecat din ţara natală pentru
că “acolo sunt multe probleme,
nu te poţi simţi în siguranţă din
cauza războiului, nu aveam nici
curent electric, practic nu erau
condiţii să ducem o viaţă
normală” spune Miran Rezhin.
În Irak, Rezhin era asistentă
medicală, iar soţul său avea
propria afacere în domeniul
hairstyle, respectiv o frizerie.
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Ajunşi cu greu în ţara noastră, după parcurgerea procedurii de azil aceştia au obţinut protecţie
subsidiară, iar cu sprijinul asociaţiei JRS au beneficiat de asistenţă, consiliere şi de integrare în
România. La puţin timp după ce au ajuns în România s-a născut fetiţa lor, care acum are vârsta de 4
ani.
Pentru ei viitorul înseamnă România, aici se simt în siguranţă şi nu își mai doresc să se întoarcă în
Irak, chiar dacă mai mulţi membrii ai familiei lor au rămas la mii de kilometri distanţă, speră ca într-o
bună zi să-i reîntâlnească.
Rezhin ne povesteşte că în prezent se ocupă de creşterea şi educaţia celor trei copii.
Pe plan profesional aceasta oferă sprijin ocazional asociaţiei JRS cu traduceri din limba kurdă.
Referitor la profesie susține că a făcut demersurile necesare la Ministerului Educaţiei şi Cercetrării în
vederea echivalării studiilor efectuate în Irak. Spune că şi-a ales domeniul sanitar pentru că i-a
plăcut mult, vreau să fie de ajutor şi îşi doreşte ca oamenii să fie sănătoşi şi fericiţi.

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

Este fascinată de Bucureşti, cunoaşte zonele importante, dar cel mai mult îi place să meargă la
cumpărături. Ea cunoaşte atât limba engleză, cât şi limba română, despre care spune că nu este
foarte grea “dacă mergi la şcoală, la cursuri de limba română, este foarte uşor să o înveţi, mai ales
dacă ştii limba engleză şi alfabetul latin. Dacă nu mergi şi zici că e greu, nu o să reuşeşti”.
Cât despre Alan, acesta ne-a povestit că a reuşit în urmă cu doi ani să-şi deschidă propria afacere,
respectiv un salon de frizerie în cartierul Colentina de care este tare mândru, acolo având ca
angajaţi doi compatrioţi. Familia Miran afirmă că România este o ţară frumoasă cu oameni buni şi
sunt tare fericiţi pentru că au reuşit să se integreze şi să se acomodeze cu viața din România.
În prezent familia Miran trăieşte într-un apartament de două camere, închiriat în cartierul Colentina,
şi-au făcut prieteni atât români cât şi străini, iar pentru viitor îşi doresc stabilitate şi un trai mai bun şi
de ce nu să devină cetăţeni români.

Maria DOSPINESCU
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De ziua lor, copiii din cadrul centrelor regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil, aflate
în administrarea Inspectoratului General pentru Imigrări, au fost sărbătoriți prin grija ofițerilor de integrare și a reprezentanților ONG-urilor.
Ziua Internațională a Copilului a fost marcată, în perioada 31 mai – 04 iunie, în centrele regionale de
proceduri și cazare a solicitanților de azil din Maramureş, Rădăuţi, Timişoara, Bucureşti și Galaţi prin
activități organizate de către ofițerii de integrare împreună cu reprezentanții ONG-urilor.
De aceeaşi bucurie au avut parte şi minorii neînsoţiţi cazaţi în staţiunea Neptun şi care s-au
prezentat în vederea prelucrării cererilor de protecţie temporară la Serviciul pentru Imigrări a
Judeţului Constanţa.

Marcarea zilei de 1 iunie a reprezentat un bun prilej de a petrece mai mult timp cu cei mici pentru a
le oferi suportul și îndrumarea de care au nevoie pentru un confort emoţional crescut, o integrare
mai facilă și, cel mai important, să-i învățăm iubirea, iubindu-i.
Ziua Copilului a fost menționată prima dată la Geneva, la Conferinţa Mondială pentru protejarea și
bunăstarea copiilor în august 1925, unde 54 de reprezentanți din diferite țări au adoptat Declarația
pentru Protecția Copilului. După această conferință, multe guverne au introdus “Ziua Copilului”, iar
în anul 1954 Fondul Internaţional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite a emis o recomandare care prevedea faptul că fiecare stat să dispună de o zi la așa-numita “Ziua Copilului”.
La Centrul Maramureş au fost organizate diverse activităţi recreative şi educaţionale pentru copiii
cazaţi în centru, respectiv desene pe asfalt, picturi pe faţă, cântece dansuri şi competiţii sportive.
Cei mici de la Centrul Rădăuţi s-au bucurat de diverse teme sub denumirea “Ziua Copilului –
sărbătoare în familie”, printre care amintim: atelierul de artă şi lansarea de baloane cu mesaje de
pace.
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La Centrul Timişoara, chiar de ziua lor, copiii au desfăşurat o serie de activităţi în atelierul de
creaţie (origami şi modelare plastilină) şi jocuri interactive precum mima, lego, puzzle etc.
La Centrul București copiii au desfășurat diverse activități recreative și educaționale precum face
painting, jocuri educative şi pictură.
“Descoperă copilăria” a fost una din temele activităţilor desfăşurate de copiii cazaţi în centrul Galaţi,
în cadrul căreia au fost realizate desene pe asfalt în
curtea centrului şi jocuri ale copilăriei, precum şotron, baloane de săpun, întreceri sportive, jocuri
care au scopuri ludice, dar şi de antrenare a inteligenţei afective şi cognitive. Totodată, aceştia s-au
bucurat şi de o ieşire la cinematograf.

La finalul activităților toți copiii au primit dulciuri și cadouri simbolice.
Și în acest an, ofițerii de integrare au construit cu sprijinul organizațiilor nonguvernamentale o lume
aparte, plină de lumină, culoare, veselie și armonie, în care jocurile, cântecele și activitățile creative
să aducă în sufletele copiilor, zâmbete și bucurie.
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ZIUA REFUGIATULUI - 20 IUNIE 2022
În ziua de 20 iunie a.c., la nivelul centrelor regionale de proceduri și cazare a
solicitanţilor de azil din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări,
ofițerii de integrare cu sprijinul organizațiilor nonguvernamentale partenere
au organizat diverse activități pentru marcarea Zilei Mondiale a Refugiatului,
având ca scop promovarea, cunoaşterea şi respectarea diversităţii culturale,
etnice, lingvistice, sociale şi a valorilor democratice.
Cu această ocazie, Inspectoratul General pentru Imigrări prin Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil București, în parteneriat
cu UNHCR, ARCA, Federația Română de Fotbal și Comisia Europeană, au
organizat în cadrul proiectului ”Football Intregrating Refugees and Asylum
Seekers” finanțat de Programul UE Erasmus +, un campionat de fotbal.
Campionatul s-a desfășurat pe terenul cu gazon artificial al Clubului Sportiv
Școlar nr.6, sector 4, București și au participat 2 echipe formate din tineri solicitanți de azil și refugiați din cadrul centrului menționat alături de două
echipe ale polițiștilor de imigrări.
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Fiecare echipă și-a ales un nume pentru competiţie, semnificativ fiind faptul
că una dintre echipele tinerilor solicitanți de azil și refugiați formată din
cetățeni afgani și iranieni, si-a ales numele ”LIBERTATE”- în fapt unul dintre
motivele dorinței de a primi statutul dorit în România - obținerea libertății.
Pe o vreme foarte frumoasă, cu multe grade Celsius plus, cu respectarea
tuturor măsurilor de protecție și în spiritul unui FAIR PLAY desăvârșit, cele
4 echipe și-au jucat cu mare dedicație șansele la ocuparea primului loc.
Condiția fizică dar și experiența competițională și-au spus cuvântul. Cu toții
au savurat întâlnirea pe terenul de joc. Așa cum au declarat în fața
camerelor de vederi doi dintre tinerii cei mai talentați în jocul cu balonul rotund, campionatul a permis dezvoltarea atitudinilor de toleranță, respect mutual, al acceptării diversității, eliminarea discriminării și facilitarea incluziunii
și a integrării în rândul tinerilor solicitanți de azil și refugiați.
Reprezentantul UNHCR, Showvik Das a confirmat spusele tinerilor,
subliniind faptul că ”sportul este o modalitate foarte bună pentru realizarea
incluziunii sociale”, ”spiritul de echipă este puternic dezvoltat între comunitățile locale și refugiați; ajută refugiații să-și recapete încrederea și să-și
vindece traumele”.

Ion Gane
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În perioada 28 - 29 iunie a.c., a avut loc la București, Forumul Regional din zona Mării Negre al
absolvenților Centrului European de Studii de Securitate ”George C.Marshall” din Garmisch Partenkirchen, Germania - un parteneriat germano-american.
Conferința a fost organizată de Asociația ”George C.Marshall” România, în parteneriat cu centrul
menționat și a avut ca temă ”Maritime Security in the Black Sea Region”.
La activitate au participat absolvenți din România, Bulgaria, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.
Cu această ocazie, am avut deosebita onoare de a adresa câteva întrebări oaspetului nostru, dr.
Victoria Vdovychenko, membră a delegației Ucrainei.
Doamna dr. Victoria Vdovychenko este cercetător științific, istoric, specialist pe linia provocărilor
specifice integrării Ucrainei în UE și NATO, războiul hibrid, comunicare strategică și colaborează cu
diferite instituții și mass-media, incluzând “Evropejska Pravda” și “Ukrainian Interest”. Este unul din
experții cheie ai Consiliului de Politică Externă “Ukrainian Prism”, pe linia politicii externe italiene.

G.I: Bună dimineaţa, Victoria! Aş dori, cu permisiunea ta, să îţi adresez câteva întrebări.
V.V.: De acord!
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G.I.: Ce ai ştiut despre România înainte de începerea războiului din Ucraina?
V.V.: În primul rând sunt istoric, profesor asociat al Universităţii ” Borys Grinchenko” din
Kiev deci am știut foarte multe lucruri despre România.
De asemenea, am vizitat țara dumneavoastră de foarte multe ori înainte de luna februarie a.c.
Cu privire la acest conflict, menționez faptul că acesta nu a început la data de 24 februarie
2022, ci în anul 2014, dar agresiunea rusă pe scară largă a început într-adevăr pe data de 24
februarie 2022.
Am fugit împreună cu familia mea din Kiev în drumul către destinația finală - Bulgaria și a fost
nevoie să folosim ca țară de tranzit România.
G.I.: Care a fost experienţa ta în România în condiţiile enunţate anterior de tine, dar şi a
altor cetățeni ucraineni? Care a fost sprijinul oferit de către polițiștii de imigrări?
V.V.: Eu am avut o situaţie specială faţă de alţi cetăţeni ucraineni, care încă nu au avut
prieteni români până la venirea în România. Întrucât, am prieteni români cunoscuți anterior prin
natura colaborărilor mele cu societatea civilă, aceștia m-au ajutat foarte mult. În ceea ce
privește polițiștii de imigrări, aceștia au dat un ajutor excepțional, atât mie cât și tuturor
refugiaților ucraineni.
G.I.: Mulţumesc foarte mult!
V.V.: Şi eu mulţumesc!

Interviu realizat de Ion GANE, membru al Asociației ”George C.Marshall” România
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TRADIŢII
TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE SFÂNTUL ILIE

La data de 20 iulie credincioșii ortodocși
sărbătoresc ridicarea la cer a Sfântului Mare
Proroc Ilie Tesviteanul. Sfântul este unul dintre
cei mai importanți prooroci din Vechiul
Testament, fiind considerat în tradiția populară un
aducător al ploii și alungător al secetei.
Semnificația religioasă
Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, s-a născut în
Galaad de cealaltă parte a Iordanului, cea care
se învecinează cu Arabia. A trăit pe vremea
regelui Ahab, care fiind fermecat de frumusețea
soției sale, Isabela, își obliga poporul să se roage
la zeitatea ei, zeul Baal, astfel încurajând
idolatria.
Sfântul Ilie îl ceartă pe Ahab și îi spune: "Viu
este Domnul Dumnezeul lui Israel, înaintea
Căruia slujesc eu; în aceşti ani nu va fi nici rouă,
nici ploaie decât numai când voi zice eu!" (3 Rg
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17;1).
După retragerea Sfântului Ilie pe malul râului
Cherit, țara a fost cuprinsă de secetă și foamete.
După trei ani și jumătate poporul israelian și-a
recunoscut greșeala, astfel rugăciunile Sfântului
Ilie au adus ploaia înapoi.
Sfântului Proroc Ilie nu i-a fost dată moartea, fiind
ridicat la cer într-un car de foc.
Tradiții și obiceiuri de Sânt-Ilie
Sfântul Ilie este văzut în popor ca fiind ocrotitorul
recoltelor și aducător de ploi.
Se spune că puterea care i-a fost dată, când
mergea cu carul prin cer, Sfântul zguduia tronul
lui Dumnezeu.
Potrivit tradiţiei, în dimineaţa zilei de Sfântul Ilie,
se culegeau plante de leac, în special busuioc,
se puneau la uscat în podurile caselor, sub
streşini sau în cămări.

În vechime, se obișnuia ca în această zi să se
organizeze întâlniri ale comunităților sătești de
pe ambii versanți ai Carpaților (numite nedei), se
organizau târguri de Sânt-Ilie, iarmaroace si
bâlciuri, unele păstrate până în zilele noastre. În
cadrul acestor manifestări, ce durau mai multe
zile și erau considerate a fi bune prilejuri de
cunoaștere pentru tineri, atmosfera era
însuflețită de muzica și se făcea comerț cu
produse pastorale, instrumentar casnic, unelte și
produse agricole.

animale sălbatice, erau montate scrancioburi de
diverse forme și mărimi, erau aduse teatre de
păpuși, roata norocului și multe alte atracții
pentru curioșii adunați "pe deal". Treptat,
iarmarocul de la Fălticeni, ca de altfel multe alte
manifestări tradiționale, și-a pierdut importanța,
astăzi încercându-se revigorarea lui în cadrul
Festivalului folcloric "Șezătoarea".

Din vremuri străvechi, în ținutul moților, într-o
frumoasă poiană, la altitudinea de 1467 m, se
organizează, în fiecare an, în cea mai apropiată
Pentru ținutul Bucovinei este demn de amintit duminică de 20 iulie - ziua Sfântului Ilie, Târgul
renumitul bâlci de Sânt-Ilie de la Fălticeni, bâlci de fete de pe Muntele Găina.
care, din anul 1814, în urma hrisovului lui Scarlat
Vodă Calimach, era al doilea ca mărime din Potrivit etnografilor, la Târgul de fete se adunau
Europa, după cel de la Leipzig. Cu două-trei locuitorii din Munții Apuseni pentru a face schimb
săptămâni înainte de 20 iulie, pe străzile de produse, dar era și un prilej pentru întâlnirea
Fălticeniului începea să se adune mozaic de și căsătoria tinerilor din zone îndepărtate, care
lume și se auzeau strigătele și chemările veneau aici cu părinții. Pregătirile pentru urcatul
negustorilor rostite în polonă, rusă, letona, ceha, pe munte se făceau cu câteva zile înainte, iar
germana, maghiara, turca sau araba. La bâlciul duminică, cu noaptea în cap, se urcau pe munte
organizat cu această ocazie ("Comedia din în poiana unde avea loc târgul. Se spune că
deal") veneau artiști de circ - acrobați, iluzioniști, fetele veneau cu zestrea încărcată pe cai, iar
înghițitori de săbii, motocicliști ce evoluau la cununia se făcea pe loc de către preoții care
zidul şi globul curajului - soseau parcuri de participau la acest eveniment.
Ceremonia era însoțită de cântece și schimb de jocuri cu
strigături, iar fetele se luau, nu se cumpărau. În decursul
timpului, la Târgul de fete au participat, potrivit relatărilor
istorice, personalități importante precum Împăratul austriac
Franz Joseph I, în timpul unei vizite în Transilvania, în 1852,
primul-ministru al României din perioada interbelică Ionel I. C.
Brătianu, pentru vizită acestuia fiind amenajată o tabăra de
corturi, sau Regele României Ferdinand I, în 1924, în prezența
căruia s-a Sfințit Crucea Iancului.
În prezent, Târgul de fete de la Găina s-a transformat într-o
mare sărbătoare folclorică, la care își dau concursul locuitorii
din zona Munților Apuseni, din județele apropiate și chiar din
ținuturi mai îndepărtate ale țării.
Surse:
https://jurnalspiritual.eu/;
ziarulunirea.ro/;

https://jurnaluldearges.ro/;

https://

Silvia ZEPA

29

REPERE ISTORICE

Ziua Imnului Naţional al României a fost Războiul de Independenţă, Primul şi al Doilea
instituită în anul 1998, prin Legea nr. 99, care Război Mondial şi Revoluţia din decembrie 1989,
prevede că această zi va fi marcată de către ceea ce a justificat pe deplin opţiunea alegerii
autorităţile publice şi de către celelalte instituţii sale ca imn naţional, în anul 1990. ''Deşteaptă-te
ale statului, prin organizarea unor programe şi române!'' a fost intonat oficial pentru prima dată
manifestări

cultural-educative

cu

caracter la 29 iulie 1848, în cadrul unei manifestări

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

precum

şi

organizate

prin
în

ceremonii

militare Vâlcea, în prezent Parcul Zăvoi, la iniţiativa

cadrul

unităţilor domnitorului Ştirbei Vodă. Interzis de regimurile

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

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

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

Astfel, în forma actuală, Constituţia prevede,
Articolul

12,

că

imnul

naţional

este

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

mai

bine

şi

momentele-cheie

a

demnităţii

colective

ale

istoriei

româneşti

în simbol naţional, alături de drapelul tricolor, stema

– ţării şi sigiliul statului.
Maria DOSPINESCU
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În fiecare an, la 31 august, este celebrată ziua Limbii Române. A fost sărbătorită pentru prima
dată în 2013, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 53 și este o sărbătoare a identității și
demnității poporului român. Potrivit cadrului legal, Ziua Limbii Române poate fi marcată de către
autoritățile și instituțiile publice, inclusiv de reprezentanțele diplomatice și institutele culturale ale
României, precum și de către alte instituții românești din străinătate, prin organizarea unor programe și
manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau științific.
Limba română este o limbă romanică, din grupul italic al familiei de limbi indo-europene,
prezentând multe similarități cu limbile franceză, italiană, spaniolă, portugheză, catalană și retoromană.

Se estimează că 28 de milioane de oameni vorbesc româna pe Glob, din care 24 de milioane o
au ca limbă maternă. Prin basarabenii deportați de sovietici, limba română a ajuns să se vorbească
azi în țări ale Asiei Centrale precum Azerbaidjan, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Turkmenistan.
Maria DOSPINESCU
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DESCOPERĂ FRUMUSEȚILE NATURALE ALE ROMÂNIEI
Delta Dunării — un Amazon al Europei

