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Contextul actual privind migrația

• Instabilitate în multe părți ale lumii

• România - țară de tranzit pentru imigranții ilegali și solicitanții de azil

• Imigranți ilegali – provin din state afectate de conflict (R. A. Siriană, R. 
I. Afganistan, R. I. Iran, R. Irak, Magreb)

• Aflux de imigranți ilegali și solicitanți de azil în regiune



Tendințe și provocări în domeniul migrației

• Respectarea angajamentelor României privind preluarea unor persoane cu 
nevoie de protecție internațională

• Consolidarea capacității AL în vederea asigurării asistenței sustenabile a 
persoanelor relocate și adaptarea serviciilor instituțiilor cu responsabilități 
în preluarea și integrarea persoanelor în nevoie de protecție internațională 
ce vor fi relocate în România

• Pregătirea instituțiilor cu atribuții în domeniu în vederea gestionării unui 
aflux de imigranți 

• Adoptarea de măsuri care să anticipeze și să prevină imigrarea 
• Actualizarea protocoalelor de cooperare care nu mai corespund 

modificărilor aduse cadrului legislativ sau evoluției situației operative
• Intensificarea schimbului de informații pe linia prevenirii și combaterii 

imigrației ilegale



Principalele acte normative privind imigrația în 
Romania 

• OUG 194/2002  privind regimul străinilor în România

• OG 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție 
internațională sau au drept de ședere în România, precum și a cetățenilor UE și Sp. Ec. 
European

• OUG 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor 
membre ale UE, Sp. Ec. European și Conf. Elvețiene

• L 122/2006 privind azilul în România

• HG 639/2007 privind structura organizatorică și atribuțiile IGI

• OG 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României

• OMAI 121/2014 pentru aprobarea Regulamentului centrelor de cazare a străinilor luați în 
custodie publică

• OMAI 130/2016 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al centrelor 
regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil



România aplică integral:

• Regulamentul (UE) 604/2013  de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de 
determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de 
protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de 
către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid

• Regulamentul (UE) 603/2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” 
pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a 
Regulamentului (UE) 604/2013 şi privind cererile autorităţilor de aplicare a 
legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în 
scopul asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului 
(UE) 1077/2011 de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea 
operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, 
securitate şi justiţie



România aplică parțial:

• Regulamentul (UE) 562/2006 de instituire a unui Cod comunitar 
privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul 
frontierelor Schengen)

• Regulamentul (UE) 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar 
de vize (Codul de vize) 



Strategia Națională privind Imigrația 2015-
2018

• HG 780/2015

• Scop: crearea pârghiilor necesare pentru realizarea cooperării 
interinstituționale în vederea identificării celor mai bune soluții 
pentru gestionarea imigrației



Principii generale

• principiul legalităţii

• principiul responsabilităţii

• principiul suveranităţii

• principiul cooperării şi coerenţei

• principiul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului 

• principiul acţiunii unitare 

• principiul transparenţei



Obiective strategice generale

• 1. Promovarea migraţiei legale în beneficiul tuturor părţilor: societatea 
românească, imigranţi şi statele lor de origine;

• 2. Întărirea controlului legalităţii şederii cetăţenilor statelor terţe pe 
teritoriul României şi aplicarea corespunzătoare a măsurilor de îndepărtare 
şi a măsurilor restrictive;

• 3. Îmbunătăţirea sistemului naţional de azil în scopul eficientizării şi
asigurării conformităţii cu standardele legale naţionale, europene şi
internaţional aplicabile;

• 4. Participarea activă a României la eforturile comunităţii internaţionale şi
statelor membre ale Uniunii Europene la identificarea unor soluţii durabile 
pentru persoanele aflate în nevoie de protecţie internaţională şi integrarea 
socială a cetăţenilor statelor terţe.



Promovarea migraţiei legale în beneficiul tuturor părţilor: 
societatea românească, imigranţi şi statele lor de origine

• Facilitatea accesului pe teritoriul României a cetăţenilor terţi care răspund 
nevoilor de ocupare a forţei de muncă (crearea cadrului juridic pentru 
atragerea şi menţinerea forţei de muncă potrivit nevoilor identificate);

• Favorizarea accesului cetăţenilor statelor terţe către instituţiile de 
învăţământ superior din România pentru domeniile şi profesiile identificate 
ca deficitare;

• Facilitarea admiterii şi şederii cetăţenilor din state terţe pentru 
dezvoltarea/derularea de afaceri pe teritoriul României în concordanţă cu 
interesul economic naţional;

• Asigurarea unei informări mai bune a cetăţenilor statelor terţe privind 
posibilităţile şi condiţiile de imigraţie legală;



Întărirea controlului legalităţii şederii cetăţenilor statelor 
terţe pe teritoriul României şi aplicarea corespunzătoare a 

măsurilor de îndepărtare şi a măsurilor restrictive

• Informarea permanentă cu privire la riscurile generate de migraţia ilegală 
şi munca nedeclarată, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor restrictive ce 
pot fi aplicate;

• Eficientizarea controlului legalităţii şederii şi muncii cetăţenilor statelor 
terţe pe teritoriul României;

• Întărirea cooperării între autorităţile române competente pentru 
combaterea imigraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate a cetăţenilor din 
state terţe;

• Aplicarea măsurilor de returnare a imigranţilor ilegali la standardele 
Uniunii Europene;



Îmbunătăţirea sistemului naţional de azil în scopul 
eficientizării şi asigurării conformităţii cu standardele legale 

naţionale, europene şi internaţional aplicabile

• Continuarea asigurării accesului la procedura de azil şi respectarea principiului non 
refoulement;

• Procesarea cererilor de azil în mod eficient şi conform standardelor legale naţionale, 
europene şi internaţionale aplicabile;

• Combaterea eficientă a abuzului la procedura de azil;
• Asigurarea unui standard demn de viaţă al solicitanţilor de azil conform standardelor 

legale naţionale, europene şi internaţionale aplicabile;
• Asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii cu celelalte sisteme de azil din statele 

membre, coordonarea cu Biroul European de Sprijin în domeniul Azilului, precum şi
întărirea şi creşterea calităţii procedurii de azil şi a măsurilor de integrare a 
persoanelor cu o formă de protecţie internaţională din ţările terţe;

• Gestionarea unitară şi coerentă a situaţiilor determinate de apariţia unui aflux de 
imigranţi ilegali pe teritoriul României, generat de situaţii de criză de natură politică, 
socială, economică sau militară;



Participarea activă a României la eforturile comunităţii
internaţionale la identificarea unor soluţii durabile pentru 

persoanele în nevoie de protecţie internaţională şi integrarea 
socială a cetăţenilor statelor terţe

• Integrarea socială a persoanelor care au dobândit o formă de 
protecţie în România şi a celor cu şedere legală;

• Încorporarea aspectelor integrării în toate celelalte politici din 
domeniile relevante;

• Crearea unui mediu care să faciliteze integrarea cetăţenilor statelor 
terţe;

• Asumarea obligaţiilor României ca stat de relocare a refugiaţilor;

• Continuarea derulării operaţiunilor prin Centrul de Relocare de 
Urgenţă de la Timişoara conform Acordului tripartit 



Integrarea socială a cetățenilor statelor terțe

• Crearea de facilități pentru persoanele  care și-au stabilit reședința 
sau domiciliul pe teritoriul României să aibă un bagaj minim de 
cunoștințe și deprinderi

• Accesarea serviciilor și politicilor sociale în condiții similare celor 
pentru cetățenii români



VĂ MULȚUMESC!


