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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Stimată Doamnă, Stimate Domn, 

 

Vă prezentăm raport național despre implementarea politicilor de integrare ale beneficiarilor de 
protecție internațională în România. Prezentul raport este rezultatul evaluării politicilor de migrație și 
integrare de la nivelul statelor membre UE, activitate din cadrul proiectului “Mecanismul de Evaluare 
al Sistemelor Naționale de Integrare (NIEM)”. 

NIEM este un proiect transnațional care are ca scop, pe durata celor șase ani de implementare, 
sprijinirea actorilor-cheie din domeniul integrării, în fiecare din cele 14 state1 membre UE, în fața 
provocărilor actuale din domeniul migrației și să îmbunătățească integrarea beneficiarilor de protecție 
internațională. În cadrul componentei de cercetare a proiectului a fost dezvoltat un instrument de 
monitorizare și evaluare comprehensivă a integrării beneficiarilor de protecție internațională, de 
măsurare a politicilor integrării, dar și de identificare a bunelor practici și a obstacolelor integrării. 
NIEM va furniza în continuare un mecanism de evaluare comprehensivă anuală a sistemului de 
integrare a beneficiarilor de protecție internațională.  

Proiectul NIEM a fost dezvoltat pornind de la premisa că orice politică publică, inclusiv cele din 
domeniul migrației și integrării, ar trebui elaborată pornind de la date de încredere – statistici, aspecte 
legale, administrative,  financiare, etc.  Este dificil să modelăm politici raționale fără a deține astfel de 
informații, de aceea susținem implementare a așa-numitei „politici bazată de pe dovezi”2 adică politici 
publice bazate pe cunoaștere și dovezi empirice. NIEM își propune să identifice lacunele și carențele 
din domeniul integrării în statele în care este implementat, să identifice bunele practicile cu potențial 
de replicare, dar și să evalueze efectele modificărilor legislative și de politici care pot constitui baza 
pentru dezvoltarea unor politici de integrare adecvate și eficiente.  

Acest raport este rezultatul celei de-a doua dintre cele trei runde de evaluare planificate, care constă 
în 173 de indicatori care își propun diagnosticarea situației curente. Prima rundă de evaluare a avut 
loc în 2017, iar a doua în 2019 (anul culegerii datelor). Următoarele evaluare va fi efectuată în 2020-
2021. După fiecare evaluare vor fi realizate și publicate rapoarte naționale, precum și un raport 
comparativ european care va analiza comparativ la nivelul fiecărei țări participante, fiecare 
dimensiune a integrării3.  

Prezentul raport se adresează în primul rând reprezentanților administrației publice locale și centrale, 
dar și centrelor de cercetare academice, think-tank-urilor, organizațiilor neguvernamentale și tuturor 
actorilor implicați în procesul de integrare.  

Sperăm ca acest raport va oferi o bază bună pentru crearea de politici și aprofundarea cunoștințelor 
despre integrarea beneficiarilor de protecție internațională. 

 

Echipa NIEM

                                                           
1 Cehia, Bulgaria, Franța, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, România, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria 
2 Evidence-based policy în engleză 
3 Toate rapoartele sunt publicate la adresa: http://www.forintegration.eu/pl/pub 

http://www.forintegration.eu/pl/pub
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INTRODUCERE 

NIEM este  acronimul pentru National Integration Evaluation Mechianism. Este în același timp 

numele unui proiect internațional și al unui standard pentru evaluarea politicilor naționale pentru 

integrare a beneficiarilor de protecție internațională. 

Proiectul NIEM este finanțat de către Uniunea Europeană, prin Fondul European pentru Azil, 

Migrație și Integrare, în cadrul unui consorțiu format din 17 organizații neguvernamentale și 

universități din 14 state membre UE. Proiectul a debutat în iulie 2016, are o durată de 5 ani și își 

propune să realizeze și să aplice o metodologie de evaluare a calității politicilor de integrare a 

refugiaților și solicitanților de azil.  NIEM va contribui la crearea unor sisteme de integrare cât mai 

eficiente la nivelul tuturor statelor membre implicate, la creșterea gradului de înțelegere și implicare 

la nivelul instituțiilor naționale responsabile de integrarea refugiaților și a persoanelor beneficiare de 

protecție internațională, precum și la îmbunătățirea colaborării instituțională între statele implicate 

în proiect. 

Standardul NIEM pentru evaluarea politicilor naționale pentru integrare a beneficiarilor de protecție 

internațională  este principalul produs al proiectului, rezultatul eforturilor echipei internaționale de 

cercetare care cuprinde reprezentanți ai tuturor partenerilor. Standardul NIEM propune o analiză 

tridimensională a integrării, pe următoarele axe: 

- Grupuri de beneficiari de protecție internațională (refugiați, solicitanți de azil, beneficiari de 

protecție subsidiară, beneficiari de protecție umanitară) 

- Etapele de formulare și implementare a politicilor publice (trei etape: Stabilirea cadrului 

legal, Elaborarea cadrului de politici publice, respectiv Implementare și colaborare) 

- Dimensiunile integrării (12 dimensiuni: Mainstreaming (promovarea transversală a 

integrării), Rezidență, Reunificarea familiei, Cetățenie, Dreptul la locuință, Acces la piața 

forței de muncă, Formare vocațională, Sănătate, Securitate socială, Educație, Orientare 

lingvistică și socială, Legături comunitare).  

Pentru a măsura progresul la intersecția celor trei axe, echipa de cercetare a definit 173 de 

indicatori. Datele relevante pentru fiecare dintre acești  sunt culese în fiecare dintre cele 14 țări 

participante: Bulgaria, Cehia, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, România, 

Slovenia, Spania și Suedia.  

Primul val de evaluare a avut ca referință date din anul 2017, iar raportul de cercetare a fost publicat 

în anul 20184. Pentru al doilea val de evaluare, datele au fost culese în cursul anului 2019 (termen de 

referință: 31 august 20195), iar analiza lor (pentru România) este prezentată în raportul de față.  

                                                           
4 Rapoartele de cercetare (comparativ în limba engleză și pentru fiecare țară în limba acelei țări) sunt disponibile pe pagina 
proiectului NIEM, la adresa: http://www.forintegration.eu/pl/pub. Raportul pentru România, în limba română, este 
disponibil și pe pagina Centrului pentru Inovare Publică, la adresa: http://www.inovarepublica.ro/niembaselinereport/ 
5 Durata mare între data finală a culegerii datelor și data publicării raportului este dată de complexitatea procesului de 

armonizare a datelor specifice din cele 14 țări. În cadrul analizei, sunt menționate situațiile în care evoluții recente pot 
genera schimbări relevante. 

http://www.forintegration.eu/pl/pub
http://www.inovarepublica.ro/niembaselinereport/
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Raportul de țară este structurat în trei capitole. Primul dintre acestea prezintă succint metodologia 

cercetării și, în detaliu, standardul NIEM pentru evaluarea politicilor naționale pentru integrare a 

beneficiarilor de protecție internațională.  

Al doilea capitol analizează rezultatele evaluării pentru fiecare dintre cele 12 dimensiuni ale 

integrării. Analiza este centrată pe situația României și urmărește atât evoluția în timp, comparând 

situația din 2017 cu cea din 2019, cât și poziționarea față de celelalte 13 țări incluse în proiect. 

Pentru fiecare dimensiune în parte, analiza prezintă scorurile NIEM și o discuție despre ce anume 

determină o poziționare mai bună sau mai proastă a României. Analiza pe dimensiuni arată că 

România are un cadru mai bun de integrare pe dimensiunile care necesită mai ales intervenții 

legislative – spre exemplu, reunificarea familiei sau accesul la cetățenie – dar stă mult mai prost 

atunci când vorbim de cadrul de politici publice și de implementare, mai ales pe dimensiunile acces 

la educație și acces la piața forței de muncă. Acest lucru se întâmplă mai ales pentru că ministerele 

de resort refuză să își asume responsabilitățile ce le revin, iar colaborarea inter-instituțională este ca 

și inexistentă. Din experiența celorlalte țări, sunt incluse pentru fiecare dimensiuni exemple de 

practici pozitive, care pot fi urmate de autoritățile din România pentru a îmbunătăți eficiența 

politicilor de integrare. 

Al treilea și ultimul capitol propune o perspectivă de sinteză asupra situației din România. În primul 

rând, sunt prezentate scoruri agregate pentru cele trei etape ale integrării. Evaluarea NIEM pentru 

politicile naționale pentru integrarea beneficiarilor de protecție internațională, în România, arată că 

pentru 2019, și pentru cele trei etape ale integrării, România are o poziție acceptabilă în ceea ce 

privește stabilirea cadrului legal, una mediocră în ceea ce privește crearea cadrului de politici publice 

și foarte slabă atunci când vorbim de implementare și colaborare. În evoluție longitudinală, între 

2017 și 2019, constatăm o ușoară deteriorare a eficienței politicilor de integrare, cu precădere în 

ceea ce privește stabilirea cadrului legal, determinată mai ales de eșecul unei implementări cu sens a 

componentei de integrare din Strategia Naționale privind Imigrația 2016-2019. Capitolul se încheie 

surprinzând trei probleme structurale ale sistemului actual de politici privind integrarea străinilor: 

absența armonizării legislative; evitarea asumării responsabilității de către instituțiile publice 

centrale și locale, altele decât Inspectoratul General pentru Imigrări; și lipsa dialogului structurat și, 

în general, un sistem închis de management al politicilor de integrare, cu implicare pasivă a 

beneficiarilor, transparență redusă și lipsa datelor care să fundamenteze politicile publice în 

domeniu. Raportul sugerează soluții pentru aceste probleme structurale, derivate și din experiența 

altor țări. 
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NIEM – STANDARDUL EUROPEAN PENTRU EVALUAREA POLITICILOR PENTRU 

INTEGRAREA BENEFICIARILOR DE PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ  

METODOLOGIA NIEM 

Statele membre ale Uniunii Europene abordează diferit problematica integrării beneficiarilor de 

protecție internațională ce ajung pe teritoriile lor. Legislația națională are prioritate, în timp ce 

acțiunile Comisiei Europene au mai degrabă valoare de recomandări. Există, totuși, un fundament 

comun generat de tratatele internaționale și de legislația europeană. În ultimii ani, au fost încercări 

de a armoniza cel puțin parțial politicile naționale. Chiar dacă sunt și pași înainte, cu certitudine este 

vorba de un drum lung și anevoios pentru găsirea unei poziții comune.  

Una din întrebările cheie este ce funcționează și ce nu. Altfel spus, care dintre variatele politici 

naționale este mai eficiente, și în ce context. O analiză comparativă a acestor politici este de natură 

să ofere argumente solide pentru procesul de decizie, atât la nivel european, cât și pentru fiecare 

stat membru în parte. Desigur, întregul demers pleacă de la ipoteza că integrarea armonioasă a 

străinilor în societățile gazdă este un obiectiv comun.  

În acest context, obiectivul NIEM este să dezvolte un standard pentru integrarea beneficiarilor de 

protecție internațională, bazat pe tratatele internaționale, pe documentele comune la nivel european, 

și pe bunele practici din statele membre6.  

Standardul dezvoltat va fi aplicat pentru evaluarea politicilor naționale în domeniu, în cele 14 țări 

participante la proiect: Bulgaria, Cehia, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, 

România, Slovenia, Spania și Suedia.  

Pe durata proiectului, vor fi realizate trei valuri de evaluare, iar rezultate fiecăruia dintre acestea vor 

contribui la îmbunătățirea standardului. Primul val de evaluare, sau Evaluarea inițială (baseline 

evaluation), a avut ca referință date din anul 2016, iar raportul de cercetare a fost publicat în anul 

20187. Pentru al doilea val de evaluare, numit în terminologia proiectului Evaluarea 1, datele au fost 

culese în cursul anului 2019 (termen de referință: 31 august 2019), iar analiza lor (pentru România) 

este prezentată în raportul de față.  

 

 

 

                                                           
6 Din punct de vedere metodologic, proiectul NIEM nu a pornit de la zero, ci și-a propus să valorifice o importantă resursă 
existentă deja în domeniul integrării și anume Integration Evaluation Tool (IET)/ Instrumentul de evaluare a integrării (IET) – 
dezvoltat între 2012 – 2013 la cererea UNHCR de către Migration Policy Group (Belgia) cu sprijinul Agenției pentru 
Refugiați din Bulgaria, Ministerului Muncii și a Politicilor Sociale din Polonia, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale 
din Slovacia și Inspectoratul General al Imigranților din România. IET a fost un proiect pilot care a avut ca scop elaborarea 
unui instrument online de evaluare a integrării refugiaților și a persoanelor beneficiare de protecție internațională din cele 
4 state și măsurarea diferențelor și progreselor în domeniul integrării. 
7 Rapoartele de cercetare (comparativ în limba engleză și pentru fiecare țară în limba acelei țări) sunt disponibile pe pagina 
proiectului NIEM, la adresa: http://www.forintegration.eu/pl/pub. Raportul pentru România, în limba română, este 
disponibil și pe pagina Centrului pentru Inovare Publică, la adresa: http://www.inovarepublica.ro/niembaselinereport/ 

http://www.forintegration.eu/pl/pub
http://www.inovarepublica.ro/niembaselinereport/
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ANALIZA TRIDIMENSIONALĂ A CADRULUI NAȚIONAL DE POLITICI DE INTEGRARE 

Abordarea asupra integrării în cadrul proiectului NIEM pornește din definiția integrării propusă de 

UNHCR:  

Integrarea este un proces dinamic, multi-fațetat și bidirecțional care impune eforturi din partea 

tuturor parților interesate, inclusiv un anumit nivel de pregătire din partea refugiaților pentru a se 

adapta la societatea care îi primește fără a fi nevoiți să renunțe la propria identitate culturală, 

precum și pregătirea corespunzătoare a comunităților gazdă și instituțiilor publice pentru a primi 

refugiații și a satisface nevoile unui comunități diverse. 

Metodologia NIEM este structurată în jurul a trei axe importante: 

- Grupuri de beneficiari de protecție internațională 

- Etapele de formulare și implementare a politicilor publice 

- Dimensiunile integrării 

BENEFICIARI DE PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ8 

În cadrul proiectului NIEM au fost solicitate și culese date referitoare la următoarele categorii de 

persoane din fiecare dintre statele implicate în proiect: 

- Solicitanți de azil 

- Refugiați recunoscuți în baza prevederilor Convenției privind refugiații din 1951 

- Refugiați relocați 

- Beneficiari de protecție subsidiară 

- Beneficiari de protecție temporară 

- Beneficiari de protecție umanitară 

- Tolerați 

- Persoane vulnerabile 

- Apatrizi 

Menționăm că această listă a fost elaborată pentru a include situațiile existente în fiecare dintre 14 

state evaluate în cadrul proiectului. Astfel există mai multe state în care nu se regăsesc toate 

categoriile, cum e cazul categoriei „beneficiar de protecție umanitară” în cazul României. Termenii 

de mai sus au fost definiți conform legislațiilor naționale în vigoare.  

Solicitant de azil – străinul (sau apatridul) care a solicitat protecția internațională in România și în 

cazul căruia procedura nu este finalizată.   

Refugiat - cetățeanul străin sau apatridul care îndeplinește condițiile prevăzute în Convenția privind 

statutul refugiaților, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, denumită în continuare Convenția de la 

Geneva, la care România a aderat prin Legea nr. 46/1991. 

                                                           
8 Această secțiune explicativă a fost preluată din raportul evaluării inițiale. 
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Refugiați relocați – persoane relocate prin mecanismului de relocare al UNHCR9 și nu prin 

mecanismul european de relocare, dezvoltat de Comisia Europeană în 2015 ca urmare a situației 

deficitare cu care se confruntau Grecia și Italia din cauza numărului mare de refugiați. Este 

important de menționat că, începând cu 2008, la Timișoara funcționează și Centru de Tranzit, 

construit în parteneriat cu UNHCR, și care găzduiește temporar refugiați care sunt transferați către 

statul de destinație unde urmează să le fie acordată protecția.  

Beneficiar de protecție subsidiară – statutul conferit prin protecție subsidiară constă în forma de 

protecție acordată persoanelor pentru care, deși nu îndeplinesc condițiile recunoașterii statutului de 

refugiat, există motive întemeiate să se creadă că, în cazul returnării în țara de origine, vor fi expuse 

unui risc serios (de exemplu, condamnarea la executarea unei pedepse cu moartea, tortură, 

tratamente inumane, amenințarea serioasă la adresa vieții sau integrității). 

Minor neînsoțit – minorul, cetățean străin sau apatrid, care intră pe teritoriul României neînsoțit de 

părinți sau de o persoană majoră care să fie responsabilă pentru acesta potrivit legii române și nu 

este luat efectiv în îngrijire de o astfel de persoană, precum și minorul care este lăsat neînsoțit după 

ce a intrat pe teritoriul României.  

Beneficiari de protecție temporară – protecție imediată și temporară oferită  în cazul fluxurilor 

masive de persoane strămutate din țări terțe care nu se pot întoarce în țara de origine. Este un tip 

de procedură excepțională oferită când există riscul ca sistemul de azil să nu poată procesa eficient 

fluxul masiv de cereri.  

Beneficiari de protecție umanitară  – acest tip de protecție nu este definită de legislația națională de 

azil, fiind parțial acoperită de „protecția subsidiară” o dată cu intrarea în vigoare a Legii 122/2006.  

Tolerați  – statut acordat persoanelor care nu dețin cetățenia română sau a altui stat membru 

UE/SEE, nu (mai) au drept de ședere pe teritoriul României, iar din motive obiective nu pot părăsi 

teritoriul României. 

Persoane vulnerabile – minori neînsoțiți, femei însărcinate, părinți singuri, vârstnici, persoane cu boli 

cronice, persoane cu dizabilități, persoane cu afecțiuni mintale și persoanele care au fost supuse 

torturilor, violurilor sau altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală.  

Apatrid – persoana care nu este considerat cetățeanul niciunui stat în temeiul legii sale de cetățenie. 

În cadrul raportului ne vom referi în primul rând la persoanele care au dobândit statului de refugiat și, 

parțial la beneficiarii de protecție subsidiară, pentru că acestea sunt categoriile pentru care s-a reușit 

culegerea celor mai multe seturi de date. Termenul utilizat pentru a ne referi la ambele categorii 

este de beneficiari de protecție internațională.  

 

 

                                                           
9 Mecanismul de relocare al UNHCR este transferul refugiaților dintr-o țară de azil într-un alt stat care a acceptat apriori să 
le acorde protecție și să le permită șederea pe termen lung. Mai multe detalii referitoare la mecanismul UNHCR de 
relocare sunt disponibile la https://www.unhcr.org/resettlement.html.  

https://www.unhcr.org/resettlement.html
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ETAPELE DE FORMULARE ȘI IMPLEMENTARE A POLITICILOR PUBLICE 

Integrarea străinilor este un proces complex și îndelungat. Decidenții trebuie să facă mai mulți pași 

concreți pentru a defini și implementa un cadru de politici care să fie în conformitate cu standardele 

impuse de legislația internațională și de UE. Evaluarea NIEM ține cont de diferențele specifice de la o 

etapă la alta a procesului de politici publice și măsoară cadrul național în trei etape10 distincte: 

- Etapa I: Stabilirea cadrului legal. Este un element fundamental al oricărei abordări 

comprehensive a integrării și se referă la adoptarea unor standardele legale prin care să fie 

definite condiții favorabile integrării. Această etapă include următoarele elemente generale: 

 tipurile și durata permiselor de ședere 

 condiții pentru obținerea rezidenței pe termen lung, reîntregirea familiei și cetățenia 

 acces la drepturi, servicii, beneficii și drepturi în diferite domenii / dimensiuni 

politice. 

- Etapa II: Construirea cadrului de politici publice. Este etapa în care țările definesc cadrul 

național de politici, adică toate regulile și aranjamentele prin care se angajează să sprijine 

integrarea beneficiarilor de protecție internațională. Acestea includ prezența beneficiarilor 

în diverse politici sectoriale relevante. Elementele urmărite în diverse dimensiuni sunt: 

 disponibilitatea, domeniul de aplicare și durata serviciilor publice oferite 

 prevederi pentru persoanele vulnerabile sau cu nevoi speciale  

 eliminarea unor bariere administrative 

 nivelul diverselor taxe, spre exemplu pentru rezidența pe termen lung, reîntregirea 

familiei și cetățenie 

 sensibilizare / informare tuturor actorilor relevanți, a beneficiarilor și a publicului 

larg. 

- Etapa III: Implementare și colaborare. În această etapă, politicile definite anterior trebuie 

implementate eficient, cu rezultate măsurabile, și într-o manieră care implică colaborarea 

activă a tuturor actorilor sociali și, desigur a beneficiarilor. Elementele urmărite sunt: 

 existența și punerea în aplicare a unei strategii naționale de integrare a 

beneficiarilor de protecție internațională 

 integrarea problematicii BPI în toate domeniile relevante 

 coordonare cu autoritățile locale și regionale, partenerii sociali și societatea civilă 

 recunoașterea integrării ca proces bidirecțional și sprijin pentru un rol activ din 

partea societății gazdă. 

 încurajarea participării beneficiarilor în cadrul societății și la elaborarea politicilor de 

integrare. 

DIMENSIUNILE INTEGRĂRII 

Analiza NIEM urmărește 12 dimensiuni ale integrării: 

1. Mainstreaming 

2. Rezidență 

                                                           
10 Versiunea în limba engleză folosește termenul steps, a cărui traducere directă este pași. Pentru o mai bună adaptare la 
limba română, am preferat termenul etape. 
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3. Reunificarea familiei 

4. Cetățenie 

5. Dreptul la locuință 

6. Acces la piața forței de muncă 

7. Formare vocațională 

8. Sănătate 

9. Securitate socială 

10. Educație 

11. Orientare lingvistică și socială 

12. Legături comunitare 

Secțiunea următoare (descrierea standardului) va enumera măsurile considerate necesare pentru a 

îndeplini standardul NIEM pentru integrarea beneficiarilor de protecție internațională, pentru 

fiecare dintre cele 12 dimensiuni și, în cadrul fiecărei dimensiuni, pentru fiecare dintre etapele 

relevante în procesul de politici publice. 

CULEGEREA ȘI ANALIZA  DATELOR 

Pentru fiecare dimensiune și fiecare etapă, echipa internațională de cercetare a proiectului a dezvoltat 

mai multe tipuri de indicatori11: 

1. Indicatori legali: care măsoară alinierea prevederilor legale din fiecare domeniu la principiile 

internaționale ale integrării. 

2. Indicatori de politici publice: care se referă la strategiile, planurile de acțiune, regulamentele, 

etc., necesare aplicării legislației naționale pentru a facilita integrarea. 

3. Indicatori referitori la implementare: care evaluează gradul de asigurare al infrastructurii 

pentru implementarea politicilor de mai sus și colaborarea cu diverși parteneri pentru a atinge 

scopurile asumate de politicile de integrare. 

4. Indicatori referitori la date (statistice) și evaluare: care analizează stocul de date și informații 

statistice pe baza cărora sunt fundamentate, implementate și evaluate politicile și practicile 

integrării. 

5. Indicatori referitor la alocări bugetare și resurse umane:  care se referă la volumul, tipul și 

sursele de finanțări alocate (fonduri UE și / sau naționale, alte tipuri de fonduri private) 

integrării, precum și la resursele umane implicate în implementarea politicilor și practicilor 

integrării. 

6. Indicatori referitor la rezultate și impactul integrării: care urmăresc evaluarea eficienței 

întregului sistem al integrării din perspectiva beneficiarilor și practicienilor. 

Culegerea datelor în cazul fiecărui stat a fost realizată de către partenerul din țara respectivă. În cazul 

României, este echipa Centrului pentru Inovare Publică.  

                                                           
11 Pentru detalierea indicatorilor și a modului de calcul, vă rugăm să consultați rapoartele comparative pe pagina 
proiectului: http://www.forintegration.eu/pl/pub 

http://www.forintegration.eu/pl/pub
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Datele au fost culese în prima parte a anului 2019, având ca termen de referință 31 august 201912 și 

au fost folosite următoarele instrumente: 

- Analiza de documente legale (documente legislative, strategii, regulamente și metodologii) 

- Analiza rapoartelor și studii referitoare la azil și integrare în România și regiune 

- Analiza secundară de date disponibile pe portalul național de date deschise, data.gov.ro  

- Cereri de informații publice trimise către autorități centrale și locale 

- Interviuri cu specialiști și practicieni în domeniu.  

Analiza statistică a datelor și generarea scorurilor a fost realizată de coordonatorul metodologic al 

cercetării, Migration Policy Group. Analiza și interpretarea a fost realizată de echipa națională.

                                                           
12 Durata mare între data finală a culegerii datelor și data publicării raportului este dată de complexitatea procesului de 
armonizare a datelor specifice din cele 14 țări. În cadrul analizei, sunt menționate situațiile în care evoluții recente pot 
genera schimbări relevante. 
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DESCRIEREA STANDARDULUI NIEM PENTRU  INTEGRAREA BENEFICIARILOR DE 

PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ 

În această secțiune, vom enumera măsurile considerate necesare pentru a îndeplini standardul 

NIEM pentru integrarea beneficiarilor de protecție internațională, pentru fiecare dintre cele 12 

dimensiuni și, în cadrul fiecărei dimensiuni, pentru fiecare dintre etapele relevante în procesul de 

politici publice. Aceste măsuri trebuie să fie aplicabile pentru fiecare dintre grupurile de beneficiari 

de protecție internațională (BPI). 

1. Mainstreaming 

Etapa: Implementare și Colaborare 

Adoptarea unei strategii națională privind integrarea BPI, cu un buget adecvat.  

Stabilirea, în strategia națională, a unor responsabilități specifice sau angajamente pentru 
toate ministerele relevante, autoritățile locale și regionale, precum și partenerii sociali. 

Instituirea unor mecanisme de monitorizare permanentă a rezultatelor integrării pentru BPI 
și de revizuire a strategiei de integrare împreună cu părțile interesate, având obligația de a 
ține cont de recomandările și observațiile autorităților regionale și locale și ale ONG-urilor 
active în domeniu. 

2. Rezidență 

Etapa: Stabilirea cadrului legal 

Eliberarea, după recunoașterea statutului protejat, a unui permis de ședere valabil cel puțin 
5 ani. 

Permisul de ședere se reînnoiește în mod automat sau nu este necesară reînnoirea. 

Atunci când este acordat un permis de ședere pe termen lung sau permanent, va fi luată în 
considerare toată perioada de așteptare a unei decizii privind statutul protejat (dacă 
permisul nu este eliberat automat la recunoaștere). 

Anularea, pentru BPI, a condițiilor pentru obținerea unei reședințe permanente / pe termen 
lung (resurse economice, cunoștințe de limbă, locuințe, integrare, taxe etc.), care se aplică în 
mod normal resortisanților din țările terțe. 

Asigurarea unor facilități pentru grupurile de BPI vulnerabile care solicită reședința 
permanentă / de lungă durată, prin renunțarea la condiții sau prin acordarea unei reședințe 
permanente / pe termen lung deja la recunoaștere. 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

Eliminarea barierelor administrative pentru reședința permanentă / pe termen lung în ceea 
ce privește documentația necesară, întârzierile / perioadele de așteptare și deciziile 
discreționare. 

Eliminarea taxelor pentru obținerea unui permis de ședere, reînnoirea permisului de ședere 
sau pentru a deveni un rezident permanent / pe termen lung, sau stabilirea lor la un nivel 
care nu este mai mare de 20% din valoarea prestației lunare de asistență socială (pentru un 
singur beneficiar). 

3. Reunificarea familiei 

Etapa: Stabilirea cadrului legal 
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Consacrarea unei definiții largi a unității familiale folosită pentru reunificarea familiei (copii 
minori și adulți, soț / partener, părinți sau bunici, alți membri ai familiei în circumstanțe 
justificate). 

Consacrarea unei definiții largi a unității familiale pentru membrii familiei care nu se califică 
individual pentru protecție, ci pentru un statut derivat. 

Eliminarea cerințelor de rezidență pentru reîntregirea familiei. 

Eliminarea cerințelor de resurse economice pentru reunificarea familiei. 

Eliminarea cerințelor de locuință pentru reunificarea familiei. 

Eliminarea cerințelor de asigurare de sănătate pentru reîntregirea familiei. 

Eliminarea cerințelor evaluare a limbii pentru reîntregirea familiei. 

Eliminarea cerințelor de a respecta măsurile de integrare pentru reunificarea familiei. 

Neimpunerea unui termen pentru cerințele facilitate pentru reîntregirea familiei. 

Prevederea unor scutiri de la cerințele privind documentele necesare și metode alternative 
atunci când documentele lipsesc. 

Eliminarea cerințelor de teste ADN / vârstă pentru a verifica legăturile familiale 

Asigurarea unor condiții adecvate pentru persoanele vulnerabile care solicită reîntregirea 
familiei. 

Asigurarea dreptului membrilor familiei la același statut juridic ca și sponsorul lor. 

Acordarea permisiunii membrilor familiei să aștepte mai puțin de 3 ani pentru a obține un 
permis de ședere care este autonom de sponsorul lor. 

Oferirea membrilor familiei aceleași drepturi legale ca și sponsorul lor în ce privește accesul 
la servicii. 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

Oferirea de servicii gratuite de identificare a membrilor familiei (family-tracking). 

Limitarea taxelor și a altor costuri pentru reunificarea familiei la cel mult 20% din valoarea 
prestației lunare de asistență socială (pentru un singur beneficiar). 

4. Cetățenie 

Etapa: Stabilirea cadrului legal 

Permiterea naturalizarea după trei ani de ședere sau mai devreme. 

Luarea în calcul a tuturor anilor petrecuți ca rezident permanent / pe termen lung, ca BPI, 
precum și în așteptarea unei decizii la cererea de azil, atunci când se calculează perioada de 
ședere necesară pentru naturalizare. 

Eliminarea cerințelor de resurse economice pentru naturalizare. 

Eliminarea cerințelor de evaluare a limbii pentru naturalizare. 

Eliminarea cerințelor de evaluare a integrării sociale pentru naturalizare. 

Reducerea cerințelor privind cazierul judiciar pentru naturalizare. 

Acordarea unor facilități de scutire de la cerințele privind documentele necesare și metode 
alternative pentru cazul în care documentele nu sunt disponibile. 
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Simplificarea condițiilor pentru persoanele vulnerabile care solicită naturalizare (minori 
neînsoțiți, vârstnici, victime ale violenței și traumatismelor, cu dizabilități). 

Asigurarea naturalizării automate pentru a doua generație. 

Procesarea cât mai rapidă a cererilor de naturalizare, acordând prioritate BPI. 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

Eliminarea taxelor pentru naturalizare, sau stabilirea lor la un nivel care nu este mai mare de 
20% din valoarea prestației lunare de asistență socială (pentru un singur beneficiar). 

5. Dreptul la locuință 

Etapa: Stabilirea cadrului legal 

Asigurarea dreptului la liberă circulație și alegerea liberă reședinței în țară. 

Asigurarea accesului la locuințe sociale și/sau prestații sociale pentru locuințe. 

Asigurarea accesului la proprietate, în condiții similare cu cetățenii țării gazdă. 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

Asigurarea accesului la locuințe pentru toate persoanele vulnerabile. 

Sensibilizarea opiniei publice cu privire la provocările specifice BPI pe piața locuințelor. 

Oferirea de consiliere și reprezentare. 

Oferirea de asistență temporară pentru locuințe temporare fără alte reguli de eligibilitate. 

Oferirea de sprijin pentru locuire pe termen lung sau fără limită de timp. 

Eliberarea barierelor administrative pentru accesul la locuințe publice (documentație greu de 
obținut, întârzieri, decizii discreționare). 

Evaluarea calității locuirii pentru BPI, la nivelul întregii țări. 

Etapa: Implementare și Colaborare 

Includerea BPI în consultările privind formularea și implementarea politicilor de locuire. 

Coordonarea cu autoritățile locale și regionale privind locuințele pentru BPI. 

Furnizarea permanentă de sprijin pentru ONG-urile care să ajute BIP-urile să găsească 
cazare. 

6. Acces la piața forței de muncă 

Etapa: Stabilirea cadrului legal 

Asigurarea accesul deplin la piața forței de muncă în sectorul privat și în cel public, inclusiv în 
administrație. 

Asigurarea accesului deplin la practicarea unor activități independente în general și la 
profesii liberale. 

Afirmarea dreptului la recunoașterea certificărilor formale și la validarea competențelor. 

Asigurarea acelorași condiții și proceduri pentru recunoașterea calificărilor obținute în 
străinătate pentru BPI și pentru cetățenii țării gazdă. 

Acceptarea unor metode alternative de evaluare în cazul în care documentele din țara de 
origine nu sunt disponibile și oferirea de asistență în procedura de recunoaștere a 
calificărilor. 
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Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

Asigurarea accesului nerestricționat la piața forței de muncă pentru grupurile vulnerabile. 

Eliminarea tuturor obstacolelor administrative în calea accesului la angajare (documentație 
greu de obținut, întârzieri, decizii discreționare). 

Sensibilizarea opiniei publice cu privire la situația specifică pe piața muncii a BPI. 

Asigurarea unei evaluări obiective și eficiente a competențelor (criterii la nivel național, 
interpretare, proceduri clare în cazul în care documentația lipsește). 

Oferirea de consiliere în căutarea unui loc de muncă și acțiuni pozitive. 

Oferirea de sprijin în domeniul antreprenorial vizat. 

Etapa: Implementare și Colaborare 

Integrarea BPI în formularea și implementarea politicilor de angajare. 

Coordonarea cu autoritățile regionale și locale și instituțiile de ocupare a forței de muncă 
pentru sprijinirea BPI. 

Furnizarea permanentă de sprijin pentru ONG-urile care ajută BPI să își găsească un loc de 
muncă. 

7. Formare vocațională 

Etapa: Stabilirea cadrului legal 

Asigurarea unor condiții similare de acces la formarea profesională pentru BPI și cetățeni, 
condiții pe care și nou-veniții le pot îndeplini. 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

Identificarea activă a grupurilor și persoanelor care au nevoi specifice pentru formare și 
oferirea de programe specifice (părinți singuri, femei, persoane peste 50 de ani, cu 
dizabilități, victime ale violenței și traumelor, minori care au depășit vârsta școlară 
obligatorie). 

Eliminarea barierelor administrative în accesarea pregătirii profesionale (documentație greu 
de obținut, întârzieri, decizii discreționare). 

Informarea permanentă a serviciile publice de ocupare a forței de muncă cu privire la 
drepturile și nevoile de formare profesională ale BPI, precum și asigurarea că serviciile de 
angajare își informează în mod regulat personalul și derularea unor campanii de sensibilizare 
a furnizorilor privați de formare cu privire la situația BPI. 

Luarea de măsuri active pentru creșterea participării BPI la formarea profesională și educația 
profesională, precum și măsuri care să încurajeze angajatorii să furnizeze formare 
profesională și educație pentru BPI. 

Asigurarea accesului BIP la formare profesională țintită pentru fiecare caz individual și atât 
timp cât este necesar.  

Etapa: Implementare și Colaborare 

Integrarea BPI în formularea și implementarea politicilor de educație legate de angajare. 

Coordonarea cu autoritățile regionale și locale și / sau instituțiile de ocupare a forței de 
muncă, prin furnizarea atât de sprijin imaterial (de exemplu, orientări, instruire), cât și de 
sprijin material (finanțare). 
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Furnizarea permanent de sprijin pentru ONG-uri de specialitate sau organizații non-profit 
pentru sprijinirea forței de muncă pentru a ajuta BPI să se angajeze. 

8. Sănătate 

Etapa: Stabilirea cadrului legal 

Asigurarea accesului comprehensiv la un sistem de acoperire a asistenței medicale în condiții 
care pot fi îndeplinite inclusiv de către nou-veniți. 

Asigurarea unui grad de acces la servicii de sănătate similar cu al cetățenilor țării gazdă. 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

Asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru grupuri vulnerabile, cu respectarea 
nevoilor acestora (îngrijiri pediatrice, îngrijirea minorilor care au fost victime ale abuzului sau 
traumei, sarcinii și nașterii, persoanelor cu handicap fizic sau psihic, adaptare pentru 
vârstnici, îngrijire psihiatrică / psihosocială pentru victimele torturii, viol sau alte forme de 
traumatism) 

Sensibilizarea pro activă a furnizorilor de servicii medicale cu privire la drepturile și 
problemele specifice de sănătate ale BPI. 

Eliminarea tuturor obstacolelor administrative în obținerea asistenței medicale 
(documentație greu de obținut, întârzieri, decizii discreționare). 

Furnizarea sistematică a informațiilor individualizate privind drepturile de îngrijire a sănătății 
și utilizarea serviciilor. 

Asigurarea de servicii de interpretare gratuită în sistemul de sănătate sau cel puțin în zonele 
de destinație majore. 

Etapa: Implementare și Colaborare 

Integrarea problematicii BPI în politicile de sănătate. 

Coordonarea cu autoritățile locale și regionale și / sau instituțiile de sănătate publică cu 
privire la asistența medicală pentru PIB. 

Furnizarea permanentă de sprijin pentru ONG-urile care asistă BPI pentru a primi îngrijiri 
medicale adecvate. 

9. Securitate socială 

Etapa: Stabilirea cadrului legal 

Asigurarea accesului comprehensiv la sistemul public de securitate socială, în condiții care 
pot fi îndeplinite inclusiv de către nou-veniți. 

Asigurarea unor prestații și beneficii similare cu cele pentru cetățenii țării gazdă. 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

Eliminarea barierelor administrative pentru obținerea dreptului la prestații sociale 
(documentație greu de obținut, întârzieri, decizii discreționare). 

Informarea periodică a birourile de asistență socială cu privire la drepturile și limitările 
specifice BPI, și asigurarea că birourile de asistență socială își informează în mod regulat 
personalul. 

Furnizarea de informații individualizate, față în față, privind drepturile de securitate socială și 
utilizarea serviciilor către BPI. 

Etapa: Implementare și Colaborare 
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Integrarea problematicii BPI în politicile sociale. 

Coordonarea cu autoritățile regionale și locale și / sau instituțiile de asistență socială cu 
privire la asistența medicală pentru BPI. 

Furnizarea permanent de sprijin pentru ONG-urile care ajută BPI să acceseze programe anti-
sărăcie.  

10. Educație 

Etapa: Stabilirea cadrului legal 

Asigurarea accesul complet la învățământul primar, inferior, secundar și terțiar. 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

Asigurarea accesul complet la educație pentru toate grupurile vulnerabile, în condiții 
specifice. 

Eliminarea barierelor administrative în educație. 

Sensibilizarea pro activă a părților interesate despre situația specifică a beneficiarilor 
protecției internaționale în ceea ce privește educația. 

Adoptarea unor mecanisme și sisteme de evaluare cuprinzătoare pentru plasarea copiilor 
sub protecție internațională în sistemul școlar obligatoriu. 

Oferirea asistență lingvistică pe baza evaluării individuale până la atingerea competenței sau 
fără limită de timp. 

Oferirea în mod sistematic a unor programe de orientare și învățare a limbii periodice și 
măsuri de educație, finanțate din fonduri publice. 

Etapa: Implementare și Colaborare 

Crearea unor mecanisme multi-actor pentru integrarea copiilor și tinerilor aflați sub 
protecția internațională în politicile de educație. 

Asigurarea coordonării permanente autoritățile regionale și / sau locale și consiliile școlare 
privind educația pentru copii și tineri sub protecție internațională. 

Instituirea unor parteneriate largi și periodice privind educația cu ONG-urile specializate. 

11. Orientare lingvistică și socială 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

Asigurarea accesului la cursuri de limbă gratuite, fără să fie atașate alte obligații. 

Asigurarea accesului la cursuri gratuite de orientare socială, fără alte obligații. 

Etapa: Implementare și Colaborare 

Creșterea calității și eficienței cursurilor de învățare a limbii (cursuri în funcție de nevoi, 
programe de învățare, profesori bine instruiți, evaluare periodică în conformitate cu 
standardele de calitate la nivel național, diferite formate pentru diferite grupuri țintă). 

Asigurarea învățarea limbii pe baza evaluării individuale până la atingerea competenței sau 
fără un termen. 

Eliminarea barierelor administrative pentru învățarea limbii oficiale (documentație greu de 
obținut, întârzieri, decizii discreționare). 
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Oferire de asistență prin traducere și interpretare bazată pe nevoi pentru BPI, atunci când 
interacționează autorități și servicii publice, până la atingerea competenței lingvistice sau 
fără un termen. 

Creșterea calității și eficienței cursurilor de orientare socială (curriculum standardizat la 
nivelul întregii țări, interacțiunea cu societatea gazdă, evaluarea regulată în conformitate cu 
standardele de calitate la nivelul întregii țări, materiale de informare complementare). 

Oferirea de programe de orientare socială adecvate pentru grupuri vulnerabile. 

Eliminarea obstacolelor administrative în calea orientării sociale (documentație greu de 
obținut, întârzieri, decizii discreționare). 

12. Legături comunitare 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

Implementarea unei strategii pentru integrarea BPI care obligă societatea gazdă să fie 
implicată activ și să găzduiască beneficiarii. 

Derularea periodică a unor campanii finanțate public pentru sensibilizarea societății gazdă cu 
privire la situația BPI și combaterea prejudecăților și percepțiilor eronate. 

Etapa: Implementare și Colaborare 

Sprijinirea autorităților regionale și locale să definească și implementeze strategii privind 
interacțiunea între BPI și comunitățile gazdă. 

Încurajarea inițiativelor voluntare pentru a completa politicile publice, prin finanțarea 
coordonării acestor inițiative la toate nivelurile, făcându-le să facă parte din ofertele de 
integrare standard pentru BPI, precum și susținerea evaluării acestora. 

Susținerea implicării BPI în activități civice, atât prin informații cu privire la drepturile și 
posibilitățile de a se alătura acestor activități, cât și prin oferirea de mijloace către organizații 
pentru a ajunge la BPI. 

Înființarea unui entității consultative / organ consultativ al BPI cu privire la problemele legate 
de integrarea lor. 

Asumarea, printr-o strategie națională de integrare, ca autoritățile regionale și locale să 
includă BPI în procesele de consultare; și oferirea de sprijin autorităților sub-naționale pentru 
a stabili organisme de consultare permanente. 
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EVALUAREA CELOR 12 DIMENSIUNI ALE INTEGRĂRII  

În această secțiune sunt prezentate rezultatele evaluării, pentru fiecare dimensiune a integrării. În 

interiorul dimensiunii, rezultatele sunt organizate pe etape și grupuri. Reamintim că nu toate etapele 

sunt relevate pentru toate dimensiunile.  

De asemenea, pentru România sunt relevante doar două grupuri de beneficiari de protecție: 

refugiații și beneficiarii de protecție subsidiară. Acolo unde rezultatele sunt identice pentru ambele 

grupuri, ele sunt prezentate (grafic) o singură dată, cu mențiunea „toate grupurile”. 

Pentru fiecare dimensiune, sunt incluse în analiză următoarele secțiuni: 

- Prezentarea grafică a rezultatelor – imaginea alăturată indică modul în care se citesc figurile.  

- Descrierea foarte succintă a dimensiunii, cu accent pe importanța acesteia pentru integrarea 

beneficiarilor de protecție internațională. Aceste descrieri nu sunt exhaustive, și nici nu fac 

referire la fundamentul lor legal (tratate internaționale sau reglementări europene).  

- Enumerarea indicatorilor urmăriți. Aceștia se suprapun în bună măsură cu elementele din 

standard enumerate în secțiunea metodologică. Nu toate elementele sunt direct 

măsurabile, și atunci au fost definiți indicatori mai preciși. Analiza include o simplă 

enumerare, fără a detalia modul de calcul al fiecărui indicator în parte. Pentru mai multe 

informații în acest sens pot fi consultate rapoartele comparative. 

- Scurtă discuție despre situația din România – explică punctele slabe/tari, și, acolo unde este 

cazul, evoluția 2017-2019.  

- Exemple pozitive din alte țări – modele de practici de succes pentru integrare, relevante 

pentru dimensiunea analizată. 

 

Etapa de politici publice 

Grupul sau grupurile de BPI 

Scorurile 2017-2019 pentru 
România 

și media UE-1313, și evoluția.  

Scorurile țărilor incluse în proiect 
(14), pe axa 0-100.  

Legenda figurii, cu toate 
informațiile.  

 

 

  

                                                           
13 Pentru 2017 (evaluarea inițială), nu au fost colectate date în Bulgaria. Pentru a păstra comparabilitatea 2017-2019, 
Bulgaria nu a fost inclusă în medie, și de aceea sunt doar 13 și nu 14 țări. Scorul Bulgariei este inclus pe axa țărilor. 
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1. PROMOVAREA TRANSVERSALĂ A INTEGRĂRII  (MAINSTREAMING) 

Etapă: Implementare și colaborare 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 52,7  
-10p 

Scor 2017: 36,7  
+11,2p 

Scor 2019: 41,7 Scor 2019: 47,9 

 

Figura 1. Dimensiune: Promovarea transversală a integrării (Mainstreaming). Etapa: Implementare și colaborare. Toate grupurile. Toate țările 

evaluate.  

DESCRIEREA DIMENSIUNII  

Dimensiunea Promovarea transversală a integrării (în engleză, Mainstreaming) măsoară coerența 

cadrului național de politici publice în domeniul integrării străinilor, cu accent pe situația refugiaților 

și a altor beneficiari de protecție internațională.  

O abordare integratoare pornește de la recunoașterea de către stat a existenței unei datorii morale 

și a unei responsabilități legale în ceea ce privește integrarea beneficiarilor de protecție 

internațională aflați legal pe teritoriul țării noastre. Recunoașterea nevoilor acestora se face atât prin 

referințe în legislația generală, cât și printr-un cadru specific de politici, de obicei printr-o strategie 

națională care ghidează acțiunile în domeniu. Strategia angajează deopotrivă autoritățile centrale și 

locale, partenerii sociali și actorii societății civile. Ea indică căi de acțiune, dă deci un mandat 

instituțiilor publice relevante, în principal prin planuri de acțiune anuale. Toate aceste elemente ale 

cadrului național de politici – strategie națională, planuri de acțiuni, integrarea lor în activitatea 

instituțiilor relevante – trebuie să fie monitorizate, evaluate și îmbunătățite continuu, printr-un 

proces participativ și inclusiv. 

INDICATORII ANALIZAȚI  

Etapa: Implementare și colaborare 

 Strategie națională pentru integrarea beneficiarilor de protecție internațională adoptată, 

implementată și evaluată periodic. 

 Existența unor angajamente în strategia națională cu privire la integrarea beneficiarilor de 

protecție internațională. 

 Monitorizarea și actualizarea permanentă a politicilor transversale pentru integrarea 

beneficiarilor de protecției internațională. 
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DISCUȚIE DESPRE SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

În 2017, la primul val de evaluare NIEM, România era una dintre cele 5 țări evaluate (din 13) care 

avea adoptată o Strategie națională în domeniul imigrației, pentru perioada 2015-2018, precum și 

un plan de acțiune pentru anul în curs. Adoptarea ei, în 2016, a inclus o perioadă de consultări. La 

momentul evaluării, deși implementarea Strategiei se afla în întârziere, iar procesul de implementare 

era opac, existau totuși elemente încurajatoare pentru o evoluție pozitivă: relativa deschidere a 

agenției coordonatoare, Inspectoratul General pentru Imigrări și instituirea Comitetului 

Interministerial Coaliția pentru Integrarea Refugiaților, un organism cu rol de coordonare a politicilor 

publice în domeniu. Acest lucru a condus la scorul din 2017 semnificativ mai mare decât media 

celorlalte țări. 

Doi ani mai târziu, consemnăm regrese importante, în România, pe această dimensiune. Stadiul 

implementării Strategiei 2015-2018 este practic necunoscut, pentru că nu există rapoarte de 

evaluare, planurile anuale de activități sunt adoptate cu mare întârziere și, din nou, fără evaluări. 

Deși există un comitet inter-ministerial care ar trebui să coordoneze aplicarea Strategiei, activitatea 

acestuia este complet netransparentă: nu se cunosc persoanele care fac parte din el, nu are o 

agendă a întâlnirilor și nici minute ale acestora. Cât despre Coaliția Națională pentru Integrarea 

Refugiaților (acesta este alt Comitet Interministerial, separat de cel care coordonează Strategia), 

activitatea a fost sinuoasă în contextul unei instabilități politice crescute. A avut doar o scurtă 

perioadă, la începutul anului 2019, în care a funcționat în mod real. O nouă Strategie națională, 

pentru perioada 2019-2022, ar fi trebuit adoptată cel mai târziu la finalul anului 2018. Un document 

inițial cu acest nume a fost propus în dezbatere publică la începutul anului 2019, dar nu a fost încă 

adoptat. Astfel, calitatea coordonării politicilor în domeniul integrării imigranților a scăzut, ceea ce se 

reflectă în scorul pentru anul 2019. 

EXEMPLE POZITIVE DIN ALTE ȚĂRI  

În 2017, Franța nu avea o strategie specifică pentru integrarea imigranților, ci doar unele planuri de 

acțiuni sectoriale. Astfel, scorul său era 22. Doi ani mai târziu, este una dintre țările cu un scor foarte 

ridicat: 89, așa cum arată și Figura 1.  

Această creștere se datorează adoptării, în iunie 2018, a Strategiei naționale de primire și integrare a 

refugiaților Acesta prevede 67 de acțiuni între 2018 și 2021 și include responsabilități și angajamente 

specifice, mecanisme regulate de monitorizare a rezultatelor integrării, precum și analize ale 

implementării în coordonare cu părțile interesate relevante.  

Comitetul interministerial pentru primirea și integrarea refugiaților (DiAir), creat în ianuarie 2018, 

este responsabil de supravegherea punerii în aplicare a strategiei naționale, în strânsă colaborare cu 

toate ministerele relevante (intern, ocuparea forței de muncă, locuințe, educație și sănătate), Oficiul 

Francez pentru Protecția Refugiaților și Apatrizilor (OFPRA) și Oficiul Francez pentru Imigrări și 

Integrare. Strategia este implementată pe fiecare teritoriu, cu sprijinul autorităților regionale și 

locale, precum și al organizațiilor societății civile.  

În anul 2018, au fost lansate mai multe studii pentru evaluarea și monitorizarea rezultatelor 

integrării beneficiarilor de protecție internațională, realizate de diferite ministere cu sprijinul 
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universităților și instituțiilor de cercetare (de exemplu, cercetarea ELIPA II se concentrează pe 

integrarea a 6.000 de resortisanți din țările terțe nou sosiți și va fi condus de Ministerul de Interne în 

perioada 2019-2022). În vederea revizuirii punerii în aplicare a strategiei de integrare, toate 

ministerele relevante se vor întruni la fiecare șase luni, iar DiAir va organiza anual o conferință, care 

va implica toate părțile interesate relevante pentru integrarea refugiaților. 
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2. OBȚINEREA REZIDENȚEI  

Etapă: Stabilirea cadrului legal 

Grup: Refugiați 

România Media UE-13 

Scor 2017: 51,7  
+1,6p 

Scor 2017: 56,7  
+0,9p 

Scor 2019: 53,3 Scor 2019: 47,6 

 

Figură 2. Dimensiune: Obținerea rezidenței. Etapa: stabilirea cadrului legal. Grup: refugiați. Toate țările evaluate. 

Grup: Beneficiari de protecție subsidiară 

România Media UE-13 

Scor 2017: 41,7  
+1,6p 

Scor 2017: 33,6  
+3,2p 

Scor 2019: 43,3 Scor 2019: 36,8 

 

Figură 3. Dimensiune: Obținerea rezidenței. Etapa: stabilirea cadrului legal. Grup: beneficiari de protecție subsidiară. Toate țările evaluate. 

 

Etapă: Construirea cadrului de politici publice 

Grup: Refugiați 

România Media UE-13 

Scor 2017: 66,8  
+0,1p 

Scor 2017: 81,1  
-2,3p 

Scor 2019: 66,9 Scor 2019: 78,8 
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Figură 4. Dimensiune: Obținerea rezidenței. Etapa: construirea cadrului de politici publice. Grup: refugiați. Toate țările evaluate. 

Grup: Beneficiari de protecție subsidiară 

România Media UE-13 

Scor 2017: 66,8  
+0,1p 

Scor 2017: 73,7  
-2,3p 

Scor 2019: 66,9 Scor 2019: 69,5 

 

Figură 5. Dimensiune: Obținerea rezidenței. Etapa: construirea cadrului de politici publice. Grup: beneficiari de protecție subsidiară. Toate 

țările evaluate. 

DESCRIEREA DIMENSIUNII 

Obținerea unui statul legal cu privire la rezidența într-o țară este o condiție prealabilă a integrării de 

succes a imigranților, indiferent de motivul pentru care au venit în țara respectivă. În cazul particular 

al beneficiarilor protecției internaționale obținerea rezidenței legale asigură drepturi și tratament 

egal ca cetățeni naționali. Dobândirea unei rezidențe pe termen lung asigură în continuare statutul și 

drepturile suplimentare, inclusiv dreptul la libera circulație în UE.  

Astfel, cu o perspectivă pe termen lung, angajatorii, actorii naționali și locali sunt încurajați să dedice 

timp și bani procesului de integrare. În relație cu instituțiile statului, beneficiarii se pot înscrie în 

programul de integrare, ceea ce le deschide calea spre educație și angajare. Ei pot beneficia de 

locuință, fie în centrele publice, fie în chirie. Aceasta din urmă poate fi parțial subvenționată de stat, 

ceea ce înseamnă că mai mulți proprietari vor fi dispuși să le închirieze.  

A avea un permis de ședere pe termen lung este un pas esențial și în relația cu alte instituții private, 

cum ar fi băncile sau alte instituții financiare, permițând de la simpla deschidere a unui cont bancar 

până la obținerea unui credit de afaceri sau a unei asigurări de sănătate.  

INDICATORII ANALIZAȚ I  

Etapa: Stabilirea cadrului legal 

 Tipul și durata permisului de ședere la recunoaștere. 

 Reînnoirea permisului de ședere. 

 Cerințe de rezidență pentru acordarea rezidenței permanente / de lungă durată. 
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 Condiții facilitate pentru ședere permanentă / de lungă durată. 

 Condiții facilitate pentru persoanele vulnerabile care solicită ședere permanentă / de lungă 

durată. 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

 Bariere administrative pentru reședința permanentă / de lungă durată. 

 Taxe pentru obținerea unei șederi permanente / pe termen lung. 

DISCUȚIE DESPRE SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

În România, atât cadrul legal cât și cel de politici sunt stabile și relativ favorabile beneficiarilor de 

protecție internațională, atât refugiați cât și beneficiari ai protecției subsidiare. Totuși, în ambele 

etape, situația din România este mai puțin favorabilă ca în numeroase alte state, și nu atinge cel mai 

nivel al standardului propus. 

Spre exemplu, permisul inițial de ședere are o durată de doar 3 ani, față de 5 ani, cât este durata 

minimă recomandată de documentele comune europene. Reînnoirea nu este automată, ci necesită 

o procedură de aplicare. Chiar dacă aceasta este simplă, ca principiu, rămâne un stres suplimentar 

pentru beneficiari. România acordă facilități minorilor neînsoțiți, dar nu și altor grupuri vulnerabile, 

cum ar fi: părinți singuri, femei vulnerabile (singure sau însărcinate), persoane în vârstă, victime ale 

torturii, violului sau altor forme de traume, sau persoane cu dizabilități. Nu în ultimul rând, decizia 

privind acordarea rezidenței pe termen lung nu este în totalitate transparentă și obiectivă. Ea este 

luată de o Comisie, fără a exista o procedură cuprinzătoare, ce nu lasă loc unei decizii arbitrare.  

EXEMPLE POZITIVE DIN ALTE ȚĂRI  

Cel mai bun punctaj absolut pe indicatorii de rezidență pentru refugiați recunoscuți a fost obținut de 

Lituania, care totuși aplică dispoziții restrictive pentru beneficiarii de protecție subsidiară. Statul 

oferă un permis de ședere valabil timp de cel puțin 5 ani și se reînnoiește prin simpla aplicare. Tot 

timpul în așteptarea deciziei de azil este calculat în funcție de cerințele pentru achiziția de rezidență 

pe termen lung. Condiția facilitată pentru acordarea permisului de ședere permanentă pentru 

refugiați este legată de perioada de trai neîntreruptă în Lituania, care poate fi redusă. Condițiile 

facilitate se aplică, de asemenea, persoanelor vulnerabile, de exemplu, motivele pentru care refuză 

o intrare a solicitantului de azil nu se aplică persoanelor vulnerabile - minori, persoane cu dizabilități, 

persoane în vârstă, femei însărcinate, părinți singuri, persoane care suferă de tulburări mentale, 

victime ale traficului și persoane care au fost supuse torturii, violului sau altor forme de violență.  
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3. REUNIFICAREA FAMILIEI 

Etapă: Stabilirea cadrului legal 

Grup: Refugiați 

România Media UE-13 

Scor 2017: 78,1  
+2,1p 

Scor 2017: 67,9  
+1,1p 

Scor 2019: 80,2 Scor 2019: 69,0 

 

Figură 6. Dimensiune: Reunificarea familiei. Etapa: stabilirea cadrului legal. Grup: refugiați. Toate țările evaluate. 

Grup: Beneficiari de protecție subsidiară 

România Media UE-13 

Scor 2017: 78,1  
+2,1p 

Scor 2017: 58,5  
+1,3p 

Scor 2019: 80,2 Scor 2019: 59,8 

 

Figură 7. Dimensiune: Reunificarea familiei. Etapa: stabilirea cadrului legal. Grup: beneficiari de protecție subsidiară. Toate țările evaluate. 

 

Etapă: Construirea cadrului de politici publice 

Grup: Refugiați 

România Media UE-13 

Scor 2017: 0 
  Scor 2017: 51,9  

-1,1p 
Scor 2019: 0 Scor 2019: 50,8 
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Figură 8. Dimensiune: Reunificarea familiei. Etapa: construirea cadrului de politici publice. Grup: refugiați. Toate țările evaluate. 

Grup: Beneficiari de protecție subsidiară 

România Media UE-13 

Scor 2017: 0 
  Scor 2017: 46,2  

+4,6p 
Scor 2019: 0 Scor 2019: 50,8 

 

Figură 9. Dimensiune: Reunificarea familiei. Etapa: construirea cadrului de politici publice. Grup: beneficiari de protecție subsidiară. Toate 

țările evaluate. 

DESCRIEREA DIMENSIUNII 

Reîntregirea familiei este un deziderat fundamental al oricărei persoane nevoite să își părăsească 

țara, așa cum este cazul beneficiarilor de protecție internațională. În cele mai multe cazuri, ei au fost 

separați forțat de familiile lor, fie în țara de origine, fie pe traseul de migrațiune. Reuniunea familială 

rapidă și o viață familială stabilă sunt o precondiție fundamentală pentru a începe reconstrucția vieții 

lor.  

Este în puterea statelor să faciliteze acest proces prin instituirea unor cerințelor rezonabile și a unor 

proceduri obiective și umane de reîntregire a familiei. Absența unor astfel de criterii și proceduri 

poate duce la migrație și contrabandă, întrucât refugiații vor mai fi nevoiți să apeleze la canale 

nesigure pentru a se reuni cu familiile lor. 

Reunificarea familiei este singurul canal principal pentru Europa pentru migrația legală a familiilor și 

copiilor care au nevoie de protecție internațională, ceea ce implică mai puține riscuri pentru 

grupurile vulnerabile, cum ar fi femeile, copiii și vârstnicii. De asemenea, este în interesul guvernelor 

să mențină familiile, autoritățile și comunitățile locale primitoare mai bine informate și pregătite 

pentru sosirea lor.  

INDICATORII ANALIZAȚ I  

Etapa: Stabilirea cadrului legal 

 Definiția comprehensivă a familiei pentru reîntregirea familiei. 
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 Reuniunea familială și statutul legal al membrilor familiei (statut derivat). 

 Cerințe de rezidență pentru reîntregirea familiei. 

 Cerințe privind resurse economice pentru reîntregirea familiei. 

 Cerințe privind locuința pentru reîntregirea familiei. 

 Cerințe privind asigurare de sănătate pentru reîntregirea familiei. 

 Evaluarea limbii pentru reîntregirea familiei. 

 Cerința respectării măsurilor de integrare pentru reîntregirea familiei. 

 Termen limită pentru cerințele facilitate pentru reîntregirea familiei. 

 Documente din țara de origine pentru verificarea legăturilor de familie. 

 Impunerea testele ADN / vârstă pentru verificarea legăturilor familiale. 

 Condiții mai bune pentru persoanele vulnerabile care solicită reîntregirea familiei. 

 Durata (mare) a procedurii pentru reunificarea familiei. 

 Statutul membrilor familiei. 

 Permis de ședere autonomă pentru membrii familiei. 

 Acces la servicii pentru membrii familiei. 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

 Servicii de identificare a membrilor familiei. 

 Taxe și alte costuri pentru reîntregirea familiei. 

DISCUȚIE DESPRE SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

România este țara cu cel mai mare scor în ceea ce privește reîntregirea familiei, în etapa de stabilire 

a cadrului legal, deoarece consacră dispoziții legale care sunt extrem de favorabile pentru toți 

beneficiarii de protecție internațională, fără a face discriminări între refugiații recunoscuți și 

beneficiari de protecție subsidiară: nu există o durată minimă specificată în lege pentru ca 

beneficiarii oricărei forme de protecție să solicite reunirea familiei; nu există cerințe economice, de 

locuire, de integrare, de limbă, de sănătate care să respecte; și nu există nici un termen pentru ca 

beneficiarii să facă uz de aceste drepturi. Legea stabilește o limită de nouă luni pentru o procedură 

de reunificare a familiei, iar în cazul în care sunt necesare verificări extraordinare, procedura poate fi 

prelungită cu maximum șase luni. De asemenea, membrii familiei trebuie să aștepte mai puțin de trei 

ani pentru a obține un permis de ședere care este autonom de către sponsorul lor.  

În schimb, România are un scor scăzut în etapa de construire a cadrului de politici publice, pentru că 

actualele practici nu corespund celor doi indicatori ai standardului propus. Statul nu oferă niciun fel 

de servicii pentru identificarea membrilor familiei (family tracking), ceea ce face ca sarcina să cadă în 

întregime în sarcina beneficiarului. Atunci când acesta nu are resursele necesare, reunificarea 

familiei devine imposibilă. De asemenea, cerințele legale pentru inițierea procedurii, care includ 

asigurare medicală, traducerea și legalizarea unor documente, depășesc 100 de euro, ceea ce este 

considerată o sumă ridicată. 

EXEMPLE POZITIVE DIN ALTE ȚĂRI  

Dintre cele 14 țări evaluate, două țări nu cer taxe și nu impun alte costuri pentru reîntregirea 

familiei. Suedia nu aplică nicio taxă pentru membrii familiei beneficiarilor de protecție internațională. 
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În același timp, Suedia este țara unde durata procedurii este foarte redusă, de sub șase luni în peste 

70% dintre cazuri.  

Nici în Lituania nu se percep taxe sau alte costuri pentru eliberarea și reînnoirea permisului de 

ședere persoanelor cărora li s-a acordat statut de refugiat sau protecție subsidiară, și nici pentru 

membrii familiei lor. 
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4. CETĂȚENIE  

Etapă: Stabilirea cadrului legal 

Grup: Refugiați 

România Media UE-13 

Scor 2017: 31,3  
-1,3p 

Scor 2017: 41,2  
-1,3p 

Scor 2019: 30,0 Scor 2019: 39,9 

 

Figură 10. Dimensiune: Cetățenie. Etapa: stabilirea cadrului legal. Grup: refugiați. Toate țările evaluate. 

Grup: Beneficiari de protecție subsidiară 

România Media UE-13 

Scor 2017: 21,3  
-1,3p 

Scor 2017: 34,1  
-0,8p 

Scor 2019: 20,0 Scor 2019: 33,4 

 

Figură 11. Dimensiune: Cetățenie. Etapa: stabilirea cadrului legal. Grup: beneficiari de protecție subsidiară. Toate țările evaluate. 

 

Etapă: Construirea cadrului de politici publice 

Grup: Refugiați 

România Media UE-13 

Scor 2017: 0  +100p 
Scor 2017: 46,2  

+6,1p 
Scor 2019: 100 Scor 2019: 52,3 
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Figură 12. Dimensiune: Cetățenie. Etapa: construirea cadrului de politici publice. Grup: refugiați. Toate țările evaluate. 

Grup: Beneficiari de protecție subsidiară 

România Media UE-13 

Scor 2017: 0  +100p 
Scor 2017: 33,8  

+6,2p 
Scor 2019: 100 Scor 2019: 40,0 

 

Figură 13. Dimensiune: Cetățenie. Etapa: construirea cadrului de politici publice. Grup: beneficiari de protecție subsidiară. Toate țările 

evaluate. 

DESCRIEREA DIMENSIUNII 

Integrarea străinilor în societățile gazdă este un proces lung și anevoios. Finalizarea armonioasă a 

acestui proces se face prin naturalizare, adică prin obținerea cetățeniei statului respectiv. Așa cum 

este normal, pentru asigurarea coeziunii sociale, obținerea cetățeniei implică îndeplinirea unor 

criterii riguroase, prin care se asigură că solicitantul este hotărât să se stabilească definitiv în țara 

gazdă și acceptă toate implicațiile acestui gest. 

Naturalizarea, adică obținerea cetățeniei și, implicit, a tuturor drepturilor conferite de aceasta, ar 

trebui să fie finalizarea oricărei traiectorii de integrare de succes. Accesul la cetățenie permite 

imigranților să devină membri cu drepturi depline ai societății, egali cu toți ceilalți locuitori ai țării 

gazdă. Cetățenia conferă drepturi și obligații legale specifice, cum ar fi dreptul de ședere fără 

restricții pe teritoriul statului de cetățenie, dreptul de a vota la alegeri și dreptul de a ocupa funcții 

publice sau de a fi angajat în locuri de muncă selectate din sectorul public. Cetățenia reprezintă o 

condiție esențială pentru exercitarea drepturilor politice și pentru dezvoltarea unui sentiment de 

identitate și apartenență la o țară. Accesul la cetățenie nu trebuie împiedicat prin proceduri 

discreționare și costisitoare, care descurajează mai degrabă decât încurajează beneficiarii protecției 

internaționale să aplice și să aibă succes ca noi cetățeni.  
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INDICATORII ANALIZAȚ I  

Etapa: Stabilirea cadrului legal 

 Cerință de ședere înainte de naturalizare. 

 Perioada de rezidență pentru naturalizare. 

 Cerințe privind resursele economice pentru naturalizare. 

 Evaluarea limbii pentru naturalizare. 

 Cerință de evaluare a integrării / cetățeniei pentru naturalizare. 

 Cerințe privind cazierul judiciar pentru naturalizare. 

 Documente din țara de origine pentru naturalizare. 

 Facilitarea accesului pentru persoanele vulnerabile care solicită naturalizare. 

 Dreptul la naturalizarea pentru a doua generație. 

 Perioada de expirare a permisului de ședere. 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

 Taxe și alte costuri pentru reîntregirea familiei. 

DISCUȚIE DESPRE SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

În România, procedura de obținere a cetățeniei este guvernată de Legea Cetățeniei Române nr. 

21/1991, cu modificările și completările ulterioare. În general, Legea Cetățeniei este considerată un 

act robust, testat în timp, care definește o procedură ce nu este ușor de îndeplinit, dar este clară și 

relativ obiectivă. Persoanele care nu sunt născute în România pot deveni cetățeni români îndeplinind 

mai multe condiții cumulative. Prima dintre acestea este domiciliul în România timp de minim 8 ani, 

respectiv 5 ani de la data căsătoriei pentru persoane căsătorite cu cetățeni români. Pentru mai 

multe categorii de persoane, între care și refugiații, termenul menționat anterior este redus la 

jumătate. Aceste prevederi nu se aplică însă și beneficiarilor de protecție subsidiară. 

În prezent, legea cetățeniei române nu conține prevederi referitoare la persoane vulnerabile, ale 

căror particularități obiective îi pun în imposibilitatea de a obține cetățenia română. Cadrul legislativ 

existent nu ține cont de accesul persoanelor vulnerabile la dobândirea / redobândirea cetățeniei 

române, așa cum sunt acestea definite de legile ce reglementează asistența socială în România. În 

acest context, persoanele aparținând grupurilor vulnerabile (aici făcând referire la minorii neînsoțiți, 

persoanele vârstnice și persoanele cu dizabilități) sunt descurajate să înceapă procesul de obținere al 

cetățeniei române sau sunt respinse pentru că elementele de vulnerabilitate (ex: dizabilitate fizică) îi 

împiedică să urmeze procedura existentă. Mai mult, aceste persoane se află într-o situație de 

dependență financiară, socială și psihologică față de membrii familiei, fiind din stadiu preliminar 

declarați neeligibili pentru obținerea / redobândirea cetățeniei române. 

EXEMPLE POZITIVE DIN ALTE ȚĂRI  

Suedia este țara care aplică cele mai înalte standarde legale cu privire la accesul la cetățenie, iar 

acestea se aplică tuturor beneficiarilor de protecție internațională.  Durata de rezidență necesară 

pentru obținerea cetățeniei este redusă pentru beneficiarii de protecție, comparativ cu alți 

resortisanți ai țărilor terțe. În acest scop, Suedia recunoaște trei perioade diferite ca durată valabilă 
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care pot fi luate în considerare pentru cerință: anii ca rezident permanent / pe termen lung, anii ca 

beneficiar de protecție recunoscut și șederea legală în așteptarea unei decizii de azil. Nu există 

cerințe economice, de integrare și de limbă suplimentare pentru obținerea cetățeniei. În plus, atunci 

când documentele din țara de origine nu sunt disponibile, sunt prevăzute scutiri și metode 

alternative. Unele condiții simplificate se aplică grupurilor vulnerabile, cum ar fi minorii neînsoțiți și 

apatrizii. A doua generație (copii născuți în Suedia sau copii sub 18 ani) pot primi automat cetățenia 

după numai trei ani de rezidență, fără obligația de a îndeplini cerințele. 
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5. DREPTUL LA LOCUINȚĂ  

Etapă: Stabilirea cadrului legal 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 83,3  
-16,6p 

Scor 2017: 71,8  
+1,3p 

Scor 2019: 66,7 Scor 2019: 73,1 

 

Figură 14. Dimensiune: Dreptul la locuință. Etapa: stabilirea cadrului legal. Toate grupurile. Toate țările evaluate. 

 

Etapă: Construirea cadrului de politici publice 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 23,6 
 

 Scor 2017: 33,1  
+0,6p 

Scor 2019: 23,6 Scor 2019: 33,7 

 

Figură 15. Dimensiune: Dreptul la locuință. Etapa: construirea cadrului de politici publice. Toate grupurile. Toate țările evaluate. 

 

Etapă: Implementare și cooperare 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 16,7 
 

 Scor 2017: 23,5  
+3,0p 

Scor 2019: 16,7 Scor 2019: 26,5 
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Figură 16. Dimensiune: Cetățenie. Etapa: Implementare și cooperare. Grup: beneficiari de protecție subsidiară. Toate țările evaluate. 

DESCRIEREA DIMENSIUNII 

A avea o locuință de calitate rezonabilă este o condiție de bază pentru un trai decent. Locuința oferă 

nu doar un adăpost, ci și un spațiu pentru dezvoltare personală și familie, o comunitate locală și 

oportunitatea unei interacțiuni sporite cu localnicii. De prea multe ori, un venit limitat și o lipsă de 

cunoaștere a circumstanțelor locale, combinate cu chirii și depozite disproporționate, împing 

beneficiarii de protecție internațională către zonele marginalizate. Astfel, ei vor avea mai puține 

oportunități de angajare, și acces redus la școli, spitale și centre medicale sau servicii de integrare. 

Sprijinul destinat locuințelor sporește independența beneficiarilor protecției internaționale, în 

special pentru grupurile vulnerabile, care tind să se confrunte cu mai multe obstacole pentru a 

deveni independent din punct de vedere financiar. 

INDICATORII ANALIZAȚ I  

Etapa: Stabilirea cadrului legal 

 Libera circulație și alegerea liberă a reședinței în țară. 

 Acces la locuințe și beneficii pentru locuințe. 

 Acces la drepturile de proprietate. 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

 Accesul la locuințe pentru persoanele vulnerabile. 

 Sensibilizarea cu privire la provocările specifice ale beneficiarilor protecției internaționale pe 

piața locuințelor. 

 Consiliere, reprezentare pentru locuințe vizate. 

 Furnizarea de sprijin pentru locuințe temporare vizate. 

 Furnizarea de sprijin pentru locuințe pe termen lung. 

 Perioada de sprijinire a locuinței vizate. 

 Bariere administrative în accesul la locuințe publice. 

 Evaluarea calității locuințelor. 

Etapa: Implementare și colaborare 

 Mecanisme de integrare a beneficiarilor protecției internaționale în politicile de locuire. 

 Coordonarea cu autoritățile locale și regionale privind locuințele pentru beneficiarii 

protecției internaționale. 
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 Parteneriat pentru locuințe cu ONG-uri specializate în domeniu. 

DISCUȚIE DESPRE SITUAȚIA DIN ROMÂNIA 

În prezent, persoanele cu protecție internațională nu au acces la locuințe sociale în comunitățile în 

care își au reședința, în ciuda prevederilor Legii nr. 122/2006 privind azilul în România și a OG nr. 

44/2004 privind integrarea, cu modificările și completările ulterioare. Legea locuințelor nr. 114/1996 

nu impune criterii restrictive legate de cetățenie sau de domiciliul într-o anumită unitate 

administrativ-teritorială (ex. HCL S6 nr. 186/31.08.2017). În schimb, consiliile locale adoptă anual sau 

periodic hotărâri privind criteriile de acordare a locuințelor sociale, conform prevederilor legii 

locuințelor. Efectele condițiilor restrictive sunt îngrădirea unui drept pe care persoanele cu protecție 

internațională îl au conform legislației în domeniul azilului și integrării - acela de a avea acces la 

locuințe în aceleași condiții ca cetățenii români. Restrângerea acestui drept afectează cele mai 

vulnerabile persoane, adică cele cu mulți copii și, eventual, cu persoane cu dizabilități în întreținere. 

În aceste criterii se regăsesc două condiții imposibil de îndeplinit de persoanele cu o formă de 

protecție în România. Acestea sunt: cetățenia română a solicitantului, respectiv a membrilor de 

familie ai acestuia / acesteia și domiciliul stabil pe raza unității administrative teritoriale căreia i se 

solicită atribuirea unei locuințe. Dacă cetățenia este un criteriu clar, domiciliul stabil nu mai este la 

fel de clar. Din punct de vedere juridic, un străin primește întâi reședință în România, 

corespunzătoare adresei de pe permisul de ședere temporară (valabil în egală măsură pentru 

persoanele cu protecție internațională). Domiciliul (sau șederea pe termen lung, conform 

terminologiei din Legea străinilor) se obține după o perioadă mai lungă de ședere, în cazul 

refugiaților și persoanelor cu protecție subsidiară de cel puțin 4 ani și implică o procedură complexă, 

în care sunt incluse dovada veniturilor cel puțin la nivelul salariului minim brut, dovada asigurării de 

sănătate și dovada locuinței (prin urmare o locuință socială nu-și mai are rostul după obținerea 

domiciliului). În ultimii ani, numeroase Consilii Locale au interpretat restrictiv cerința domiciliului 

stabil, ceea ce a condus la scăderea scorului României în etapa stabilirii cadrului legal. 

Cadrul legislativ a fost îmbunătățit în toamna anului 2019, prin amendarea legislației specifice în 

Parlament. Aceste amendamente nu sunt încă aplicabile, pentru că Guvernul nu a adoptat 

metodologiile de punere în aplicare. 

EXEMPLE POZITIVE DIN ALTE ȚĂRI  

Dintre țările evaluate, Cehia, Franța, Olanda și Suedia au cele mai înalte standarde legale privind 

locuințele. Acest lucru implică faptul că beneficiarii de protecție internațională au libertate de 

mișcare și de alegere a reședinței în țară, acces deplin la locuințe și prestații de locuințe, precum și 

acces deplin la drepturile de proprietate, în mod egal cu cetățenii țărilor gazdă. 

Suedia oferă cele mai bune condiții în rândul țărilor evaluate în ceea ce privește indicatorii politici în 

domeniul locuințelor. Fiecărei regiuni și municipalități i se alocă un număr specific de beneficiari pe 

care îi pot găzdui în fiecare an, iar autoritățile locale sunt responsabil pentru furnizarea de locuințe 

publice. Alocarea se bazează pe o serie de criterii diferite, incluzând disponibilitatea oportunităților 

de angajare și preferințele proprii ale beneficiarului. Fiecare comunitate și regiune lucrează în mod 
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diferit cu actori de locuințe publice și locuințe private pentru a sensibiliza și asigura securitatea 

locuințelor.  

În Franța, încercând să rezolve problema accesului la locuințe, ministerul responsabil pentru locuințe 

a emis un ordin ministerial adresat tuturor prefecților regionali și locali, cu obiectivul de a identifica 

20.000 de locuri de cazare pentru beneficiarii PIP, inclusiv unul reinstalat, în toate regiunile în 2018. 

Obiectivele ordinelor ministeriale sunt actualizate în fiecare an în funcție de nevoile identificate prin 

raportările prefecților regionali, care funcționează cu sprijinul asociațiilor care sprijină imigranții. În 

plus, Ministerul Locuințelor a lansat o campanie care urmărește încurajarea proprietarilor de case să 

își închirieze proprietatea printr-un sistem de intermediere de închiriere a locuințelor garantat de 

stat. 
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6. ACCES LA PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ  

Etapă: Stabilirea cadrului legal 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 68,3  
-13,3p 

Scor 2017: 73,2  
+0,4p 

Scor 2019: 55,0 Scor 2019: 73,6 

 

Figură 17. Dimensiune: Accesul la piața forței de muncă. Etapa: stabilirea cadrului legal. Toate grupurile. Toate țările evaluate. 

 

Etapă: Construirea cadrului de politici publice 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 16,7  
-5,7p 

Scor 2017: 34,1  
+4,2p 

Scor 2019: 11,0 Scor 2019: 38,3 

 

Figură 18. Dimensiune: Accesul la piața forței de muncă. Etapa: construirea cadrului de politici publice. Toate grupurile. Toate țările evaluate. 

 

Etapă: Implementare și cooperare 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 16,7 
 

 Scor 2017: 23,1  
+7,7p 

Scor 2019: 16,7 Scor 2019: 30,8 
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Figură 19. Dimensiune: Accesul la piața forței de muncă. Etapa: Implementare și cooperare. Grup: beneficiari de protecție subsidiară. Toate 

țările evaluate. 

DESCRIEREA DIMENSIUNII  

Independența economică este unul dintre elementele cheie ale integrării reușite și eficiente pentru 

toate categoriile de migranți. Una dintre cele mai sigure căi de a sprijini un nou-venit, dar și 

comunitatea care îl primește, este oferirea unui cadru în care acesta să poată obține independență 

economică de lungă durată. Cel mai simplu este prin muncă. Așadar, o bună înțelegere a modului în 

care beneficiarii de protecție pot accesa piața muncii este esențială pentru o integrare eficientă.  

Obținerea unui loc de muncă înseamnă un venit sigur, independență și, în unele cazuri, eligibilitate 

pentru reședință pe termen lung și cetățenie. Permite beneficiarilor protecției internaționale să 

contribuie la economie și să contribuie la prosperitatea societății gazdă.  

Un loc de muncă mai bun crește veniturile familiei și le permite copiilor refugiați să ajungă la niveluri 

superioare de educație. De cele mai multe ori, obținerea unui loc de muncă mai bun necesită 

dovedirea unor calificări superioare. Sprijinul pentru recunoașterea calificărilor profesionale și 

academice și metodele alternative de evaluare oferă beneficiarilor protecției internaționale o șansă 

mai bună de a câștiga un loc de muncă în concordanță cu nivelul lor de calificare. 

INDICATORII ANAL IZAȚI  

Etapa: Stabilirea cadrului legal 

 Acces la angajare. 

 Acces la activități independente. 

 Dreptul la recunoașterea calificărilor formale și dreptul la validarea competențelor pentru 

beneficiarii protecției internaționale. 

 Proceduri de recunoaștere a diplomelor străine, a certificatelor și a altor dovezi ale 

calificărilor formale. 

 Sprijin în recunoașterea diplomelor, certificatelor și a altor calificări formale. 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

 Accesul la angajare pentru grupuri vulnerabile. 

 Bariere administrative în calea accesului la angajare. 

 Sensibilizarea angajatorilor cu privire la situația specifică a beneficiarilor protecției 

internaționale. 

 Evaluarea abilităților. 

 Consiliere în căutarea unui loc de muncă.  
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 Sprijin pentru antreprenori. 

Etapa: Implementare și colaborare 

 Mecanisme de integrare a beneficiarilor protecției internaționale în politicile de ocupare a 

forței de muncă. 

 Coordonarea cu autoritățile regionale și locale privind ocuparea forței de muncă pentru 

beneficiarii protecției internaționale. 

 Parteneriat pentru ocuparea forței de muncă cu ONG-uri cu experiență în domeniu. 

DISCUȚIE DESPRE SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

Din punct de vedere legal, beneficiarii de protecție se bucură de aceleași drepturi ca și cetățenii 

români, reprezintă dovada unei bune intenții de a le deschide accesul către piața muncii. În practică, 

o serie de obstacole îi împiedică să se bucure în aceeași măsură de aceste drepturi. În lipsa unor 

măsuri eficiente adaptate la specificul situației lor, limitarea la afirmarea generală a egalității de 

drepturi rămâne o abordare simplistă și se traduce într-o serie de piedici și obstacole importante. 

Acest lucru se reflectă în scorurile scăzute pe care România le obține pe această dimensiune, unde 

se află atât departe de standardul NIEM, dar și în urma celorlalte state evaluate. 

Problema de fond este lipsa unei metodologii de evaluare și echivalare a studiilor și calificărilor 

pentru persoanele cu o formă de protecție internațională, atunci când acestea nu dețin diplome de 

studii. Este o situație frecvent întâlnită pentru că, așa cum ne așteptăm majoritatea refugiaților au 

plecat în condiții vitrege din țările de origine și rareori au reușit să ia cu ei și să păstreze documentele 

relevante. Absența unor documente au efecte directe asupra continuării studiilor, asupra accesului 

la cursuri vocaționale, la centrele de evaluare și certificare a competențelor obținute pe alte căi 

decât cele formale și direct la piața muncii (pe scurt, sa-i spunem accesul la piața muncii). Legislația 

prevede adoptarea unei metodologii pentru recunoașterea calificărilor, dar acest lucru nu s-a 

întâmplat din 2004 și până în prezent.  

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) este instituția responsabilă de 

asistarea persoanelor cu protecție internațională care își doresc accesarea cursurilor de calificare și, 

ulterior, găsirea unui loc de muncă. Înscrierea la un curs de calificare este condiționată de 

prezentarea actelor de studii (diplomelor) care să ateste absolvirea a patru, zece sau douăsprezece 

clase, după caz. În lipsa prezentării acestor acte și a unor mecanisme de evaluare adaptate, 

beneficiarii de protecție sunt înregistrați de filialele locale ale ANOFM ca fiind persoane necalificate 

în căutarea unui loc de muncă, deci care nu pot accesa cursurile vocaționale, deși există de cele mai 

multe ori locuri disponibile. Acest impediment reduce semnificativ șansele beneficiarilor de protecție 

internațională de accesare a pieței muncii și încetinește considerabil procesul lor de integrare în 

Romania. Mai exact, din totalul de 68 de beneficiari de protecție internațională înregistrați în 

evidențele ANOFM la nivel național pe durata anului 2018, 34 au beneficiat doar de informare și 

consiliere pentru că nu au putut prezenta acte de studii, deci nu au putut accesa practic piața muncii 

legal.   

Aceeași lipsă a unei metodologii specifice face imposibilă evaluarea și recunoașterea calificărilor 

profesionale în lipsa unor acte. De fapt acest obstacol este întâlnit inclusiv de către cetățenii români 
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sau ai altor state membre UE care nu au acte justificative pentru calificările profesionale pe care le 

dețin. Această lacună de politici se traduce în una dintre cele mai solicitante piedici în calea accesării 

pieței muncii din România. Autoritatea Națională pentru Calificări explică situația prin faptul că 

prevederile europene obligă instituțiile naționale să solicite dovezi ale parcurgerii ciclurilor minime 

de studii. În același timp, state membre UE, ca Suedia, de exemplu, ținând cont de aceleași prevederi 

europene, au dezvoltat metodologii de evaluare a nivelului de studii, calificărilor și competențelor 

profesionale care nu prevăd obligativitatea prezentării actelor de studii. Mai mult, în Suedia  în prima 

etapă a programului de integrare se realizează evaluarea experienței și a competențelor 

profesionale ale persoanelor care au dobândit protecția internațională, în special cazul persoanelor 

care nu dețin acte justificative. Aceasta este o consecință directă a transpunerii Directivei 2011/95, 

în speță a articolul 28 privind accesul la procedurile de recunoaștere a calificărilor. Acesta prevede la 

alin. (2) că statele membre trebuie să depună toate eforturile pentru a facilita accesul deplin al 

beneficiarilor de protecție internațională care nu pot furniza documente justificative privind 

calificările lor la organismele competente pentru evaluarea, validarea și acreditarea studiilor lor 

anterioare. De altfel, această directivă este transpusă, parțial, și de legislația din domeniul azilului din 

România. Spunem parțial deoarece în continuare instituții precum Ministerul Muncii, prin 

Autoritatea Națională pentru Calificări aflată în subordine, nu participă activ la transpunerea și 

implementarea acesteia în politicile naționale. Astfel beneficiarii de protecție sunt descurajați să 

solicite serviciile acestei instituții, iar instituția la rândul ei,  argumentează lipsa luării unor măsuri în 

acest sens prin lipsa de cereri. 

Impedimente similare sunt întâmpinate și de beneficiarii de protecție care încearcă activități 

antreprenoriale. Există în continuare bănci care refuză deschiderea unor simple conturi personale 

pentru beneficiarii unei protecții internaționale. Dar și Oficiul Național al Registrului Comerțului, 

instituție responsabilă de înregistrarea inițiativelor private, refuză solicitările beneficiarilor de 

protecție din România, inhibând antreprenoriatul, în special în formele mici și mijlocii (persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile familiale etc.) în cadrul acestor comunități. 

Am constatat și că situația se deteriorează, în loc să se îmbunătățească în timp. Accesul la piața 

forței de muncă se îngreunează pentru noii veniți, deoarece documentația necesară este foarte greu 

sau imposibil de obținut și există numeroase și de lungă durată proceduri birocratice, în special în 

sectoarele care necesită licențe specifice și diferite procese de echivalență (de exemplu, sănătate, 

educație, arhitectură etc.). 

EXEMPLE POZITIVE DIN ALTE ȚĂRI  

În Suedia, integrarea imigranților pe pieței forței de muncă este un element esențial al programelor 

naționale de integrare pentru beneficiarii protecției internaționale. Strategia comprehensivă în 

domeniu implică parteneri sociali, agenții de stat, ONG-uri, și autoritățile locale și regionale. 

Coordonarea este asigurată de serviciul pentru ocuparea forței de muncă, în calitate de actor 

coordonator, care realizează evaluări periodice ale programului de introducere și raportează 

guvernului cu privire la rezultatele măsurilor. Programele sunt puse în aplicare la nivel local, cu 

coordonare regională și, chiar dacă Serviciul pentru ocuparea forței de muncă are responsabilitatea 

principală pentru măsurile de implementare a forței de muncă, municipalitățile sunt adesea 

implicate și au roluri importante. Autoritățile au dezvoltat metodologii de evaluare a nivelului de 



NIEM: evaluarea sistemului național de integrare a beneficiarilor de protecție internațională. România 2019. 

 

47 

studii, calificărilor și competențelor profesionale care nu prevăd obligativitatea prezentării actelor de 

studii. 

În Franța, Guvernul a lansat în octombrie 2018 programul „Strategia de investiții în abilități”, cu un 

buget de 15 milioane de euro și obiectivul de a facilita angajarea a peste 6.000 de beneficiari de 

protecție internațională. Ca parte a acestei strategii, guvernul a emis un apel pentru propuneri, iar în 

ianuarie 2019 au fost acordate 18 finanțări pentru proiecte în toată țara care vizează în principal 

construirea unor mecanisme de ocupare a forței de muncă, oferind în același timp sprijin complet 

(locuințe temporare, îngrijire medicală, limbă, precum și formare profesională). Finanțări 

suplimentare sunt disponibile în cadrul unor programe regionale adiacente aceleiași strategii.  
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7. FORMARE VOCAȚIONALĂ  

Etapă: Stabilirea cadrului legal 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 50 
 

 Scor 2017: 73,1  
 

Scor 2019: 50 Scor 2019: 73,1 

 

Figură 20. Dimensiune: Formare vocațională. Etapa: stabilirea cadrului legal. Toate grupurile. Toate țările evaluate. 

 

Etapă: Construirea cadrului de politici publice 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 6,6  
 

Scor 2017: 31,5  
+2,9p 

Scor 2019: 6,6 Scor 2019: 34,4 

 

Figură 21. Dimensiune: Formare vocațională. Etapa: construirea cadrului de politici publice. Toate grupurile. Toate țările evaluate. 
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Etapă: Implementare și cooperare 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 16,7 
 

 Scor 2017: 23,5  
+5,6p 

Scor 2019: 16,7 Scor 2019: 29,1 

 

Figură 22. Dimensiune: Formare vocațională. Etapa: Implementare și cooperare. Grup: beneficiari de protecție subsidiară. Toate țările 

evaluate. 

DESCRIEREA DIMENSIUNII 

Este o legătură directă între accesul la formare vocațională și accesul la piața forței de muncă. 

Educația și formarea profesională de calitate ajută persoanele să asimileze cunoștințele, abilitățile și 

competențele necesare pentru a accesa piața forței de muncă. Furnizarea de competențe relevante 

poate fi o modalitate extrem de eficientă de a împuternici beneficiarii protecției internaționale să 

profite de oportunitățile de angajare sau să se pregătească pentru o activitate independentă, mai 

ales atunci când nu au astfel de competențe. Șansele de a câștiga un loc de muncă la nivel de 

abilitate devreme sunt sporite prin programe de pregătire profesională țintite și metode alternative 

de evaluare pentru recunoașterea calificărilor profesionale și academice. 

INDICATORII ANALIZAȚ I  

Etapa: Stabilirea cadrului legal 

 Accesul general la formarea profesională și la educația profesională. 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

 Acces la formare profesională și educație profesională pentru grupuri vulnerabile. 

 Bariere administrative în accesarea pregătirii profesionale. 

 Creșterea gradului de conștientizare cu privire la situația specifică a beneficiarilor protecției 

internaționale cu privire la formarea profesională. 

 Accesibilitatea pregătirii profesionale și a altor măsuri de învățământ legate de angajare. 

 Durata formării profesionale vizate și a educației pentru ocuparea forței de muncă. 

Etapa: Implementare și colaborare 
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 Mecanisme care să faciliteze integrarea beneficiarilor protecției internaționale la formarea 

profesională și la politicile de educație referitoare la ocuparea forței de muncă. 

 Coordonarea cu autoritățile locale și regionale privind formarea profesională pentru 

beneficiarii protecției internaționale. 

 Parteneriat pentru formare profesională și educație în domeniul ocupării forței de muncă cu 

ONG-uri și organizații de educație pentru adulți fără scop lucrativ. 

DISCUȚIE DESPRE SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

La fel ca în cazul accesului la piața forței de muncă, beneficiarii unei forme de protecție 

internațională se bucură de drepturi egale cu ale cetățenilor români, deci, teoretic, pot accesa toate 

formele de educație profesională disponibile în România. În practică însă, ne lovim din nou de 

problema dovedirii unui anume nivel de educație formală. 

În România, pentru a putea participa la cursuri acreditate de formare profesională, orice persoană 

trebuie să dovedească un nivel minim de educație formală, care este de cel puțin 8 clase, iar de cele 

mai multe ori este de 10 sau chiar 12 clase (sau chiar bacalaureat). Aceasta este o problemă și 

pentru cetățenii români, mai ales din medii socio-economice defavorizate, care nu au educația 

necesară pentru a învăța o meserie recunoscută printr-o diplomă. În cazul refugiaților, apare 

problema dovedirii nivelului de educație. În cazul cel mai fericit, în care au la ei diplomele necesare, 

echivalarea acestora este costisitoare și cere proceduri greu de îndeplinit. Spre exemplu, este nevoie 

de o certificare a ambasadei statului de origine, adică tocmai a reprezentanților statului de care, 

poate, fuge un refugiat sau azilant. Pentru cei care nu reușesc să aducă diplomele necesare, singura 

variantă rămâne echivalarea educației formale prin programul A doua șansă, despre care vom vorbi 

în secțiunea Educație. 

 Statul român nu a încercat niciodată să găsească soluții la această problemă, preferând să o ignore. 

Acest lucru se reflectă în scorurile scăzute din toate etapele procesului de integrare. 

EXEMPLE POZITIVE DIN ALTE ȚĂRI  

Suedia este țara cu cele mai bune scoruri în această dimensiune. Formarea profesională este o 

componentă centrală a strategiei de integrare a beneficiarilor de protecție internațională. Educația și 

calificarea sunt foarte încurajate în timpul programului de introducere, care trebuie să includă 

măsuri pregătitoare pentru angajare. Agenția Națională Suedeză pentru Educație trebuie să 

completeze programul de introducere cu activități și măsuri, în timp ce serviciul de angajare, având 

contactele cu noii veniți, are responsabilitatea de a găsi programe și școli adecvate. Prin urmare, 

organizează programe proprii și achiziționează programe vizate din sectorul privat, implicând și 

parteneri sociali. În plus, are fonduri la dispoziție și acorduri cu întreprinderile locale pentru a oferi 

stagii care sunt adesea un aspect fundamental al formării profesionale. În general, nu există limite 

specifice pentru sprijinul finanțat public pentru formarea profesională vizată și educația referitoare 

la ocuparea forței de muncă. Cele două agenții de stat implicate efectuează periodic monitorizări ale 

numărului și rezultatelor eforturilor. 
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8. SĂNĂTATE  

Etapă: Stabilirea cadrului legal 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 100  
-25p 

Scor 2017: 100  
-1,9p 

Scor 2019: 75 Scor 2019: 98,1 

 

Figură 23. Dimensiune: Sănătate. Etapa: stabilirea cadrului legal. Toate grupurile. Toate țările evaluate. 

 

Etapă: Construirea cadrului de politici publice 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 26,8  +3,2p 
Scor 2017: 55,6  

+1,7p 
Scor 2019: 30,0 Scor 2019: 57,3 

 

Figură 24. Dimensiune: Sănătate. Etapa: construirea cadrului de politici publice. Toate grupurile. Toate țările evaluate. 
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Etapă: Implementare și cooperare 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 16,7 
 

 Scor 2017: 23,5  
+6,4p 

Scor 2019: 16,7 Scor 2019: 29,9 

 

Figură 25. Dimensiune: Sănătate. Etapa: Implementare și cooperare. Grup: beneficiari de protecție subsidiară. Toate țările evaluate. 

DESCRIEREA DIMENSIUNII 

O stare de sănătate bună este atât o precondiție, cât și o consecință a participării depline în 

societate. Beneficiarii protecției internaționale, în multe cazuri, poartă după ei traumele și cicatricile 

fizice și psihice cauzate de persecuție și fugă. Ei pot începe să se vindece, și doar atunci pot să își 

atingă potențialul maxim. Pentru a atinge acest obiectiv, sunt necesare sprijinul timpuriu, detectarea 

rapidă a posibilelor afecțiuni. Doar astfel pot fi prevenite reapariția traumelor și izolarea socială. 

Accesul liber la serviciile publice de sănătate este cel mai bun mecanism de întărire a calității vieții 

beneficiarilor de protecție. Din această perspectivă, sănătatea și integrarea se consolidează reciproc. 

INDICATORII ANALIZAȚ I  

Etapa: Stabilirea cadrului legal 

 Includerea într-un sistem de acoperire a asistenței medicale. 

 Acoperirea asistenței medicale. 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

 Acces la asistența medicală pentru persoane cu nevoi speciale. 

 Informații pentru furnizorii de servicii medicale despre drepturile beneficiarilor de protecție. 

 Informații pentru beneficiari privind drepturile și utilizarea serviciilor de sănătate. 

 Disponibilitatea serviciilor de interpretare gratuită. 

Etapa: Implementare și colaborare 

 Mecanisme de integrare a beneficiarilor protecției internaționale în sistemele de asistență 

medicală. 

 Coordonarea cu autoritățile locale și regionale și / sau organismele de sănătate privind 

asistența medicală pentru beneficiarii protecției internaționale. 
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 Parteneriat pentru îngrijirea sănătății cu ONG-uri experte. 

DISCUȚIE DESPRE SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

În România, accesul la sistemul public de sănătate pentru beneficiarii de protecție internațională se 

face în aceleași condiții ca și pentru cetățenii români. Începând cu anul 2018, acest lucru implică 

plata unei asigurări lunare calculată la nivelul salariului minim pe economie, adică aproximativ 40 de 

euro pe lună. De cele mai multe ori, este un cost prea mare pentru imigranții noi veniți, ceea ce 

înseamnă că, în practică, accesul lor este limitat la serviciile de medicină de urgență. Acest lucru 

explică scăderea scorului României, care a determinat și scăderea mediei UE-13.  

Programul individual de integrare, împreună cu sprijinul din partea ONG-urile, îndeplinește doar 

parțial și limitat unele dintre criteriile privind facilitarea accesului la servicii de sănătate pentru 

străini, mai ales pentru persoanele cu nevoi speciale. Cooperarea transversală cu alte autorități și 

instituții publice și cu societatea civilă este limitată. 

EXEMPLE POZITIVE DIN ALTE ȚĂRI  

În Franța, Ministerul Sănătății Publice a emis un ordin adresat agențiilor de sănătate regionale 

pentru a consolida sistemul de îngrijire a sănătății pentru nou-sosiți și pentru a favoriza coordonarea 

la nivel regional. Ministerul a dezvoltat o platformă digitală pentru schimbul de instrumente și 

informații cu agențiile cu privire la drepturile beneficiarilor de protecție de acces la servicii de 

îngrijire medicală. Un program regional pentru accesul la prevenire și îngrijire (PRAPS) oferă mijloace 

suplimentare agențiilor de sănătate regionale pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor protecției 

internaționale. 
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9. SECURITATE SOCIALĂ  

Etapă: Stabilirea cadrului legal 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 50 
 

 Scor 2017: 69,4  
 

Scor 2019: 50 Scor 2019: 69,4 

 

Figură 26. Dimensiune: Securitate socială. Etapa: stabilirea cadrului legal. Toate grupurile. Toate țările evaluate. 

 

Etapă: Construirea cadrului de politici publice 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 22,3  
+3,9p 

Scor 2017: 56,4  
+3,7p 

Scor 2019: 36,2 Scor 2019: 60,1 

 

Figură 27. Dimensiune: Securitate socială. Etapa: construirea cadrului de politici publice. Toate grupurile. Toate țările evaluate. 

 

Etapă: Implementare și cooperare 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 27,7 
 

 Scor 2017: 23,9  
+6,0p 

Scor 2019: 27,7 Scor 2019: 29,9 
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Figură 28. Dimensiune: Securitate socială. Etapa: Implementare și cooperare. Grup: beneficiari de protecție subsidiară. Toate țările evaluate. 

DESCRIEREA DIMENSIUNII 

Refugiații și alți beneficiari ai protecției internaționale sunt într-o situație foarte dificilă din punct de 

vedere al resurselor materiale. Și-au pierdut deja toate economiile, sursele de venit și, în cele mai 

multe dintre cazuri, sprijinul familiei și al comunității. În aceste condiții, securitatea socială nu este 

un privilegiu, ci o necesitate pentru ca ei să își poată reconstrui viețile într-o țară nouă. Este o 

expresie directă a dreptului la o viață demnă. 

O protecție eficientă necesită sprijin pentru ca acestea să nu răspundă numai nevoilor lor financiare 

și de zi cu zi, ci și să investească timpul, energia și resursele necesare în integrarea lor. Împreună cu 

măsuri specifice de angajare și formare, beneficiile individualizate ajută refugiații, în special femeile, 

să obțină un grad minimal de independență financiară pe toată durata procesului de integrare socio-

economică. 

INDICATORII ANALIZAȚ I  

Etapa: Stabilirea cadrului legal 

 Includerea într-un sistem de securitate socială. 

 Valoarea prestații sociale oferite. 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

 Bariere administrative pentru obținerea dreptului la prestații sociale. 

 Informații pentru oficiile de asistență socială cu privire la drepturi. 

 Informații pentru beneficiari privind drepturile și utilizarea serviciilor sociale. 

Etapa: Implementare și colaborare 

 Mecanisme de integrare a integrării beneficiarilor protecției internaționale în securitatea 

socială. 

 Coordonarea cu autoritățile regionale și locale și / sau organismele de asistență socială 

pentru securitatea socială pentru beneficiarii protecției internaționale. 

 Parteneriat pentru reducerea sărăciei cu ONG-uri specializate. 
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DISCUȚIE DESPRE SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

Nu există un acord între țările europene privind gradul de acces al beneficiarilor de protecție 

internațională la sistemul național de securitate socială. Țările evaluate se împart în două grupuri: 

șase țări care se asigură că condițiile pentru BPI sunt aceleași ca și pentru cetățeni atunci când vine 

vorba de includerea în sistemele de securitate socială; respectiv opt țări în care legea exclude BPI de 

la eligibilitate pentru anumite prestații sau necesită condiții imposibile sau cel puțin foarte greu de 

îndeplinit ca nou-veniți. România se află în a doua categorie, ceea ce se reflectă în scorul obținut. 

În ceea ce privește implementarea, în 2019 am constatat o îmbunătățire față de 2017, prin faptul că 

informarea beneficiarilor cu privire la propriile drepturi este mai bună, prin intermediul ofițerilor de 

integrare. 

EXEMPLE POZITIVE DIN ALTE ȚĂRI  

În Lituania, Planul de acțiune 2018-2020 privind integrarea străinilor în societatea lituaniană include 

o strategie, care implică parteneri relevanți, pentru a facilita sprijinul global al veniturilor pentru 

beneficiarii de protecție. Printre altele, strategia prevede un proiect pilot privind sprijinul pentru 

integrare într-o municipalitate aleasă, care include un set flexibil de mijloace financiare pentru 

acoperirea cheltuielilor de servicii legate de integrare, ținând cont de nevoile refugiaților și ale 

comunității locale. 

  



NIEM: evaluarea sistemului național de integrare a beneficiarilor de protecție internațională. România 2019. 

 

57 

10. EDUCAȚIE  

Etapă: Stabilirea cadrului legal 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 50,0  
-12,5p  

Scor 2017: 87,5  
 

Scor 2019: 37,5 Scor 2019: 87,5 

 

Figură 29. Dimensiune: Educație. Etapa: stabilirea cadrului legal. Toate grupurile. Toate țările evaluate. 

 

Etapă: Construirea cadrului de politici publice 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 26,2  
-9,0p 

Scor 2017: 41,4  
+0,8p 

Scor 2019: 17,2 Scor 2019: 42,1 

 

Figură 30. Dimensiune: Educație. Etapa: construirea cadrului de politici publice. Toate grupurile. Toate țările evaluate. 

Etapă: Implementare și cooperare 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 16,7 
 

 Scor 2017: 31,6  
+7,3p 

Scor 2019: 16,7 Scor 2019: 38,9 
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Figură 31. Dimensiune: Educație. Etapa: Implementare și cooperare. Grup: beneficiari de protecție subsidiară. Toate țările evaluate. 

DESCRIEREA DIMENSIUNII 

Dimensiunea Educație se referă la accesul la educație formală, atât pentru copii, cât și pentru adulți. 

Educația oferă copiilor oportunități de dezvoltare personală, mobilitate socială, mai bune 

perspective de angajare și acces la o rețea socială extinsă. Este o cheie pentru incluziunea socială și 

mai bună rezultatele integrării. Școlile ar trebui să fie locuri de interacțiune între beneficiarii 

protecției internaționale și comunitatea locală, pentru a favoriza înțelegerea reciprocă și pentru a 

ajunge la părinții care stau acasă. Profesorii sunt primii la rând care văd și reacționează la problemele 

de integrare, cum ar fi stresul de sănătate fizică și psihică, riscul de abandon abandonat din cauza 

instabilității juridice sau financiare sau a intimidării și discriminării. Este responsabilitatea sistemelor 

educaționale de a contracara xenofobia și de a promova multilingvismul, cetățenia și abilitățile 

sociale pentru toți elevii. 

Adulții pot avea ocazia să își completeze studiile, atunci când este nevoie, ceea ce le poate oferi o 

gamă mai largă de oportunități pe piața forței de muncă.  

INDICATORII ANALIZAȚ I  

Etapa: Stabilirea cadrului legal 

 Acces la sistemul public de educație. 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

 Accesul la educație pentru grupuri defavorizate. 

 Bariere administrative în calea accesului la educație. 

 Sensibilizarea cu privire la situația specifică a beneficiarilor protecției internaționale în ceea 

ce privește educația. 

 Plasarea în sistemul școlar obligatoriu. 

 Durata sprijinului pentru acomodare lingvistică. 

 Regularitatea programelor de orientare și limbaj.  

Etapa: Implementare și colaborare 

 Mecanisme de integrare a integrării copiilor și tinerilor sub protecția internațională în 

politicile de educație. 

 Coordonarea cu autoritățile educaționale regionale și / sau locale și consiliile școlare privind 

educația pentru copii și tineri sub protecție internațională. 

 Parteneriat pentru educație cu ONG-uri specializate. 
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DISCUȚIE DESPRE SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

România este una dintre țările cu cele mai slabe performanțe în dimensiunea cheie a educației. Atât 

accesul la educație cât și calitatea educației sunt deficitare, din cauza unor politici incoerente, a 

lipsei complete de interes și implicare din partea Ministerului Educației, și a alocării unor resurse 

limitate.  

Cel mai bun exemplu este chiar înscrierea în învățământul preuniversitar al străinilor minori. Deși, 

teoretic, aceștia au drepturi depline, în practică sunt numeroase obstacole administrative care încep 

cu proiectarea deficitară a sistemului informatic al Ministerului Educației, care nu a ținut cont de 

cazul copiilor străini aflați în România; imposibilitatea de a-i înscrie în sistem îi face ineligibili pentru 

finanțare, astfel încât școlile refuză în unele cazuri școlarizarea.  

Înscrierea în învățământul preuniversitar al străinilor minori fără acte de studii – adică majoritatea 

cazurilor – este în sine o procedură laborioasă și care duce adesea la marginalizarea acestora. 

Ordinul Ministrului Educației nr. 3027/ ianuarie 2018 referitor la modificarea și completarea Anexei 

– Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la 

Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru  de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (OMEN 

3027/2018 în continuare) a modificat, prin art. 136, alin. (11)  procedura de înscriere în învățământul 

românesc a copiilor străini, inclusiv a copiilor solicitanți de azil, beneficiari de protecție 

internațională și titulari ai unui drept de ședere în România.  

Procedura simplificată, prevăzută la art. 14 al Metodologiei privind organizarea și funcționarea 

cursului de inițiere în limba română și școlarizarea copiilor străinilor și a procedurilor referitoare la 

elaborarea, aprobarea și distribuirea programelor și manualelor cursului de inițiere în limba română 

pentru copiii străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, 

precum și ai cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, 

aprobată prin Ordinul 5925/2009, ordin neabrogat, prevede susținerea unui test de limbă română și 

a unui test de verificare generală a cunoștințelor la matematică pentru elevii care nu pot furniza acte 

de studii din țara de origine.  

Conform noilor prevederi ale OMEN 3027/2018, copiii solicitanți de azil, beneficiari de protecție 

internațională, cei cu un drept de ședere în România, precum și cetățenii statelor membre UE, SEE și 

Confederației Elvețiene, trebuie să urmeze procedura care prevede testarea la toate materiile din 

curriculumul de învățământ pentru anii de studiu pentru care nu pot furniza acte de studii din țara 

de origine, pentru refacerea foii matricole pentru anii de studiu lipsă, fapt care obstrucționează 

accesul acestei categorii la sistemul de învățământ preuniversitar. Copiii solicitanți de azil, beneficiari 

de protecție internațională și migranți au la dispoziție un interval de timp foarte scurt pentru a 

dobândi competențe lingvistice satisfăcătoare necesare susținerii evaluărilor pentru fiecare 

disciplină. Estimăm că această modificare va determina creșterea abandonului școlar al acestor 

categorii de copii datorită cerințelor excesive în raport cu practicile anterioare și cu cele ale altor țări 

europene, printr-un efect de descurajare a înscrierii la școală, dar și la cursul de inițiere în limba 

română, pe care îl vor considera inefectiv devreme ce copiii nu vor putea trece examenele. Prin 

faptul că prevede aceeași procedură de testare pentru toți minorii care solicită înscrierea în 

învățământul preuniversitar care nu dețin o diploma de studii, indiferent de cetățenie sau statut, 
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OMEN 3027/2018 anulează metodologia specială prevăzută de OG 44/2004 privind echivalarea și 

atestarea studiilor pentru BPI fără acte de studii, aprobată prin OMECI 5925/2009. 

Continuarea studiilor prin programul A Doua Șansă pentru minorii BPI înseamnă excluderea acestora 

din sistemul de masă. Alternativa menționată în OMEN 3027/2018 – continuarea studiilor prin 

Programul A doua șansă, simultan cu participarea la cursul de inițiere în limba română - nu 

reprezintă o soluție pentru cei care vor să își continue studiile, pentru că nu oferă un mediu adaptat 

nevoilor educative ale copiilor străini și duce la segregarea acestora, alături de alte grupuri 

vulnerabile sau la risc de marginalizare socială. Remarcăm că, spre deosebire de formulările 

anterioare, nu mai apare participarea la activități didactice și nici participarea ca audient ci 

continuarea studiilor, simultan cu participarea la cursurile de limba română. A Doua Șansă este un 

program destinat minorilor care au depășit cu cel puțin 3 ani vârsta clasei în care ar fi trebuit să fie 

înscriși, deci considerăm că reprezintă o alternativă numai pentru aceștia, nu și pentru minorii a 

căror vârstă le permite înscrierea în învățământul de masă. În plus, datorită calității slabe, programul 

nu este recomandat pentru continuarea studiilor în învățământul universitar. 

Calitatea educației oferite depinde de implicarea individuală a profesorilor și de sprijinul oferite de 

organizațiile non-guvernamentale. Din acest motiv, calitatea diferă foarte mult de la un județ la altul. 

Este totuși o componentă pentru care înregistrăm un ușor progres între 2017 și 2019, ca urmare a 

creșterii numărului de profesori implicați și formați, inclusiv prin programe cu finanțare europeană. 

La finalul anului 2019, au fost aduse de către Parlament modificări legislative menite să 

îmbunătățească întregul proces. Acestea nu au fost încă implementate, pentru că lipsesc normele 

metodologice ce ar trebui adoptate de către Guvern. 

EXEMPLE POZITIVE DIN ALTE ȚĂRI  

Cehia și Olanda au cele mai mari scoruri în ceea ce privește implementarea și coordonarea în 

domeniul educației. Guvernele naționale oferă sprijin material și imaterial autorităților regionale de 

educație și consiliilor școlare pentru a trata mai bine nevoile de educație ale copiilor și tinerilor sub 

protecție internațională. În plus, aceste țări furnizează în mod continuu mijloace pentru ONG-urile 

specializate într-un cadru stabilit.  

În Lituania, noul Plan de acțiune 2018-2020 privind integrarea străinilor în societatea lituaniană 

urmărește să organizeze întâlniri periodice cu privire la punerea în aplicare a politicilor care reunesc 

ONG-uri, Asociația Autorităților Locale, ministere și alte organizații care lucrează în sfera integrării. În 

plus, Planul de acțiune impune autorităților și organismelor educaționale la nivel regional și local să 

organizeze instruiri pentru profesioniștii din educație și să îmbunătățească abilitățile interculturale, 

să reducă stereotipurile și să promoveze valori precum respectul pentru diversitate și egalitatea. De 

asemenea, își propune să monitorizeze procesele și politicile de integrare prin colectarea de date 

cantitative și calitative analiza acestora.  

În Slovenia, Ministerul Educației a pregătit un protocol privind includerea refugiaților în sistemul de 

învățământ și a adoptat alte măsuri, cum ar fi crearea unui site web cu toate informațiile, linkurile și 

contactele relevante. Școlile primesc câteva mijloace suplimentare pentru ore suplimentare de lecții 

slovene și asistență pentru învățarea copiilor refugiați. Institutul Național de Educație și Centrul 
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Național de Examinări au pregătit examene speciale pentru beneficiarii protecției internaționale care 

nu au toate diplomele, astfel încât aceștia să dovedească faptul că au studii primare și gimnaziale. 
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11. ORIENTARE LINGVISTICĂ ȘI CULTURALĂ  

Etapă: Stabilirea cadrului legal 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 100 
 

 Scor 2017: 71,8  
 

Scor 2019: 100 Scor 2019: 71,8 

 

Figură 32. Dimensiune: Orientare lingvistică și culturală. Etapa: stabilirea cadrului legal. Toate grupurile. Toate țările evaluate. 

 

Etapă: Construirea cadrului de politici publice 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 35  
 

Scor 2017: 47,8  
+1,2p 

Scor 2019: 35 Scor 2019: 50,2 

 

Figură 33. Dimensiune: Orientare lingvistică și culturală. Etapa: construirea cadrului de politici publice. Toate grupurile. Toate țările evaluate. 

DESCRIEREA DIMENSIUNII 

Orientarea socială și culturală și învățarea limbii țările oferă cunoștințe practice de bază pentru a 

ajuta beneficiarii protecției internaționale să se descurce în viața de zi cu zi. Tocmai de aceea, 

această dimensiune se suprapune cu cel de-al patrulea principiu comun de bază al UE. Cunoașterea 

suficientă a limbii, instituțiilor, administrației și normelor sociale deschide posibilități mai mari în 

viața publică, de la o implicare mai mare în activități sociale până la accesul la piața locuințelor și a 

muncii, la sistemele de sănătate și sociale, la formare și educație și poate facilita accesul pe termen 
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lung la reședință și cetățenie. Implicarea voluntarilor în aceste programe poate ajuta la soluționarea 

decalajului cultural cu noii veniți și la informarea opiniei publice despre realitățile refugiaților.  

INDICATORII ANALIZAȚ I  

Etapa: Stabilirea cadrului legal 

 Acces la cursuri publice pentru învățarea limbii. 

 Acces la cursuri publice pentru orientare socială și culturală. 

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

 Calitatea cursurilor de limba țării gazdă. 

 Durata învățării limbii țării gazdă. 

 Bariere administrative pentru accesul la cursurile de limbă. 

 Durata asistenței de traducere și interpretare. 

 Calitatea cursurilor de orientare socială. 

 Furnizarea de cursuri de orientare socială adecvate pentru grupuri vulnerabilă. 

 Bariere administrative pentru participarea la cursuri de orientare sociale. 

DISCUȚIE DESPRE SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

Cursurile de limbă română și cele de orientare culturală reprezintă un element central al 

programului individual de integrare din România. Participarea la cursuri condiționează obținerea 

altor beneficii. Acest lucru face ca ele să fie accesate de aproape toți beneficiarii de protecție 

internațională. Cadrul legal este bine pus la punct. 

Calitatea cursurilor nu este constantă nici în timp, nici geografic. În funcție de condițiile locale, și mai 

ales de implicarea organizațiilor non-guvernamentale, cursurile pot fi mai bune sau mai slabe. Atunci 

când există finanțări din fonduri europene, calitatea crește. Cursurile nu sunt aproape niciodată 

adaptate pentru beneficiarii cu nevoi speciale.  

Un consorțiu de organizații non-guvernamentale, cu finanțare europeană, a dezvoltat un nou pachet 

de resurse educaționale pentru cursurile de limbă și orientare socio-culturală, în cadrul proiectului 

REACT-RO. Acestea au potențialul de a îmbunătăți calitatea cursurilor, atunci când vor fi adoptate pe 

scară largă. 

La finalul anului 2019, au fost aduse de către Parlament modificări legislative menite să 

îmbunătățească întregul proces. Acestea nu au fost încă implementate, pentru că lipsesc normele 

metodologice ce ar trebui adoptate de către Guvern. 

EXEMPLE POZITIVE DIN ALTE ȚĂRI  

Spania are cel mai mare scor pentru indicatorii politici publice. Acest lucru se întâmplă pentru că nu 

există bariere administrative pentru învățarea limbilor gazdă și sunt luate mai multe măsuri pentru a 

asigura o calitate înaltă a învățământului. Ministerul Muncii, Migrațiilor și Securității Sociale 

stabilește liniile directoare care trebuie urmate de ONG-urile care implementează programul. 
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Asistența pentru învățare, traducere și interpretare a limbilor se bazează pe nevoile individuale până 

la atingerea competenței. În mod similar, niciun fel de bariere administrative nu se aplică cursurilor 

de orientare socială finanțate public, care respectă standardele de înaltă calitate și sunt oferite 

pentru întreaga gamă de grupuri vulnerabile. 
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12. LEGĂTURI COMUNITARE  

Etapă: Construirea cadrului de politici publice 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 75 
 

 Scor 2017: 25,0  
+15,8p 

Scor 2019: 75 Scor 2019: 30,8 

 

Figură 34. Dimensiune: Legături comunitare. Etapa: construirea cadrului de politici publice. Toate grupurile. Toate țările evaluate. 

 

Etapă: Implementare și cooperare 

Toate grupurile 

România Media UE-13 

Scor 2017: 10 
 

 Scor 2017: 14,9  
+3,0p 

Scor 2019: 10 Scor 2019: 17,9 

 

Figură 35. Dimensiune: Legături comunitare. Etapa: Implementare și cooperare. Grup: beneficiari de protecție subsidiară. Toate țările 

evaluate. 

DESCRIEREA DIMENSIUNII 

Dimensiunea Legături comunitare (Building Bridges) evaluează capacitatea politicilor naționale 

privind imigrația de a construi punți de legătură între beneficiarii de protecție internațională și 

comunitățile în care trăiesc, nu atât prin instrumente legale, cât mai ales prin instrumente culturale 
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și sociale. Integrarea este un proces bidirecțional care necesită eforturi atât din partea imigranților, 

cât și din partea societății primitoare. Politicile de integrare ar trebui să prevadă un rol și 

responsabilități pentru cetățenii țării gazdă, să încurajeze inițiativele civice și să încurajeze un climat 

social primitor, care să nu fie marcat xenofobie și discriminare. Permiterea participării beneficiarilor 

protecției internaționale consolidează coeziunea socială și favorizează cetățenia activă.  

INDICATORII ANALIZAȚ I  

Etapa: Construirea cadrului de politici publice 

 Percepții de acceptare reciprocă ale beneficiarilor protecției internaționale și ale cetățenilor 

țării gazdă. 

 Sensibilizarea cetățenilor cu privire la situația specifică a beneficiarilor protecției 

internaționale. 

Etapa: Implementare și colaborare 

 Coordonarea cu autoritățile regionale și locale privind coeziunea socială. 

 Încurajarea inițiativelor voluntare pentru a completa politicile publice. 

 Sprijin pentru implicarea beneficiarilor protecției internaționale în activități civice. 

 Implicarea beneficiarilor în procesele naționale de consultare. 

 Implicarea beneficiarilor în procesele de consultare locală. 

DISCUȚIE DESPRE SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

În ultimii ani, în România au fost derulate mai multe cercetări despre percepțiile cetățenilor și 

beneficiarilor de protecție internațională, dar și campanii de informare și sensibilizare a opiniei 

publice. Toate au fost finanțate de către statul român, cu fonduri europene. Componentele de 

cercetare și comunicare sunt parte ale Strategiei naționale în domeniu. Acest lucru indică o 

preocupare constantă pentru îmbunătățirea cadrului de politici în domeniu, ce se reflectă în scorul 

acordat, unul dintre cele mai mari dintre toate țările evaluate.  

Lucrurile stau mai prost în ceea ce privește implicarea beneficiarilor de protecție internațională și 

cetățenia activă. În general, beneficiarii sunt percepuți mai degrabă ca subiecți ai programelor de 

integrare. Nu există un mecanism permanent de consultare și implicare a beneficiarilor de protecție 

internațională în dezvoltarea, implementare și evaluarea politicilor publice în domeniu.  

Nici coordonarea cu autoritățile publice locale nu este una bună. Nici pe această direcție nu există 

mecanisme de dialog structurat, permanent, între autoritățile centrale responsabile de programele 

de integrare și autoritățile locale.  

EXEMPLE POZITIVE DIN ALTE ȚĂRI  

În Franța, în ultimii doi ani, au fost pregătite și sunt în implementare mai multe proiecte noi pentru 

întărirea legăturilor comunitare. Două programe au fost lansate în octombrie 2018: „Volont’R”, un 

serviciu civic cu și pentru refugiați și „Mento’R”, un program de mentorat pentru refugiați. Un alt 

proiect pilot numit „cohabitations solidaires” a fost implementat pentru a promova accesul la 
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locuințe cu sprijinul cetățenilor francezi care găzduiesc refugiați în casele lor de la trei la 

douăsprezece luni. „Fai'R”, lansat în februarie 2019, urmează să dezvolte în continuare inițiative care 

să consolideze legăturile dintre refugiați și tinerii din localitate.  

Alte proiecte se desfășoară în cultură și spor. Un „permis de cultură” în valoare de 500 de euro este 

oferit tinerilor beneficiari de protecție internațională pentru a accesa activități culturale și biblioteci. 

În ceea ce privește sportul, proiectele concepute pentru BPI vor fi dezvoltate prin intermediul 

platformei „Sport facteur d’inclusion sociale” și a etichetei „Generația 2024”, care se concentrează 

pe consolidarea punților între școli și cluburi sportive. 

De asemenea, au fost create noi angajamente și responsabilități la nivel regional și local. „Contracte 

teritoriale” au fost semnate în iunie 2019 cu orașele metropolitane pentru implementarea 

inițiativelor care favorizează căile de integrare și favorizează interacțiunea dintre refugiați și 

societatea gazdă. Opt orașe vor beneficia de finanțări speciale de la 200.000 la 300.000 de euro 

fiecare.  
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ROMÂNIA: TREI PROBLEME STRUCTURALE 

Având în vedere complexitatea instrumentului de măsurare, nu putem vorbi de un scor unic NIEM. 

În schimb, putem calcula scoruri agregate pentru etape, respectiv pentru dimensiuni.  

În această secțiune vom prezenta scorurile agregate obținute de România în cele trei etape ale 

procesului de politici publice, apoi vom discuta trei probleme structurale ale politicilor naționale în 

domeniul integrării beneficiarilor de protecție internațională. 

SCORURI AGREGATE PE ETAPE 

ETAPA: STABILIREA CADRULUI LEGAL 

Comparație România – Media UE-13: 

Etapa: stabilirea cadrului legal 2017 2019 

România 64,8 58,9 

Media UE-13 69,3 69,4 

Tabel 1. Etapa: stabilirea cadrului legal. Grup: Refugiați. Comparație 2017-2019, România și media UE-13. 

Evoluția pentru România: 

Etapa: stabilirea cadrului legal Refugiați 
2017 

Refugiați 
2019 

BPS 
2017 

BPS 
2019 

Impactul recepției asupra integrării (1 indicator) 50,0 50,0 50,0 50,0 

Rezidență (5 indicatori) 51,7 53,3 41,7 43,3 

Reunificarea familiei (16 indicatori)  78,1 80,2 78,1 80,2 

Cetățenie (10 indicatori) 31,3 30,0 21,3 20,0 

Acces la locuință (3 indicatori) 83,3 66,7 83,3 66,7 

Acces la piața forței de muncă (5 indicatori) 68,3 55,0 68,3 55,0 

Formare vocațională (2 indicatori) 50,0 50,0 50,0 50,0 

Sănătate (2 indicatori) 100,0 75,0 100,0 75,0 

Asistență socială (2 indicatori) 50,0 50,0 50,0 50,0 

Educație (1 indicator) 50,0 37,5 50,0 37,5 

Învățarea limbii române și orientare socio-culturală (2 
indicatori) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Scoruri agregate 64,8 58,9 63,0 57,1 

Tabel 2. Scoruri agregate, România, pentru etapa: stabilirea cadrului legal. Refugiați și BPS (beneficiari de protecție subsidiară) 

ETAPA: CREAREA CADRULUI DE POLITICI PUBLICE 

Comparație România – Media UE-13: 

Etapa: crearea cadrului de politici publice 2017 2019 

România 36,9 37,2 

Media UE-13 44,7 47,0 
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Tabel 3. Etapa: crearea cadrului de politici publice. Grup: Refugiați. Comparație 2017-2019, România și media UE-13. 

Evoluția pentru România: 

Etapa: crearea cadrului de politici publice  Refugiați și BPS 
2017 

Refugiați și BPS 
2019 

Impactul recepției asupra integrării (1 indicator) 100,0 100,0 

Acces la locuință (8 indicatori) 23,6 23,6 

Acces la piața forței de muncă (6 indicatori) 16,7 11,0 

Formare vocațională (5 indicatori) 6,6 6,6 

Sănătate (5 indicatori) 26,8 30,0 

Asistență socială (3 indicatori) 22,3 36,2 

Educație (6 indicatori) 26,2 17,2 

Învățarea limbii române și orientare socio-culturală (7 
indicatori) 

35,0 35,0 

Legături în comunitate (2 indicatori) 75,0 75,0 

Scoruri agregate 36,9 37,2 

Tabel 4. Scoruri agregate, România, pentru etapa: crearea cadrului de politici publice / integrare socio-economică și socio-culturală. Refugiați 

și BPS (beneficiari de protecție subsidiară) 

ETAPA: IMPLEMENTARE ȘI COLABORARE 

Etapa: Implementare și colaborare 2017 2019 

România 21,7 20,3 

Media UE-13 25,1 31,1 

Tabel 5. Etapa: implementare și colaborare. Grup: Refugiați. Comparație 2017-2019, România și media UE-13. 

Evoluția pentru România: 

Etapa: Implementare și colaborare Refugiați și BPS 2017 Refugiați și BPS 2019 

Promovarea transversală a integrării (3 indicatori) 52,7 41,7 

Acces la locuință (3 indicatori) 16,7 16,7 

Acces la piața forței de muncă (3 indicatori) 16,7 16,7 

Acces la piața forței de muncă (3 indicatori) 16,7 16,7 

Sănătate (3 indicatori) 16,7 16,7 

Asistență socială (3 indicatori) 27,7 27,7 

Educație (3 indicatori) 16,7 16,7 

Legături în comunitate (5 indicatori) 10,0 10,0 

Scoruri agregate 21,7 20,3 

Tabel 6. Scoruri agregate, România, pentru etapa: implementare și colaborare. Refugiați și BPS (beneficiari de protecție subsidiară) 
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Evaluarea NIEM pentru politicile naționale pentru integrarea beneficiarilor de protecție 

internațională, în România, arată că: 

- În evoluție longitudinală, între 2017 și 2019, constatăm o ușoară deteriorare a eficienței 

politicilor de integrare, cu precădere în ceea ce privește stabilirea cadrului legal.  

- În evaluarea punctuală, pentru 2019, și pentru cele trei etape ale integrării, România are o 

poziție acceptabilă în ceea ce privește stabilirea cadrului legal, una mediocră în ceea ce 

privește crearea cadrului de politici publice și foarte slabă atunci când vorbim de 

implementare și colaborare. 

Tabelul de mai jos reia într-o formă sintetică scorurile prezentate anterior, pentru cele trei etape. 

Reamintim că toate scorurile sunt calculate pe o scală de la 0 la 100, în care 0 este situația cea mai 

proastă (niciunul dintre elementele standardului nu este respectat), iar 100 situația cea mai bună 

(toate elementele standardului sunt respectate).  

 România Media UE-13 

Etapa 2017 2019 2017 2019 

Stabilirea cadrului legal 64,8 58,9 69,3 69,4 

Crearea cadrului de politici publice 36,9 37,2 44,7 47 

Implementare și colaborare 21,7 20,3 25,1 31,1 

Tabel 7. Scoruri agregate pentru cele trei etape ale integrării, comparație 2017-2019, România și media UE-13, refugiați. 

În secțiunea anterioară, în care am analizat fiecare dintre cele 12 dimensiuni ale integrării, am 

semnalat principalele puncte slabe în fiecare sector, și am inclus exemple de practici pozitive din alte 

țări. În completarea acestor recomandări, în cele ce urmează ne vom referi la trei probleme 

structurale ale politicilor naționale în domeniul integrării beneficiarilor de protecție internațională: 

- Armonizarea legislației; 

- Asumarea transversală; 

- Dialogul structurat și transparența. 

O PROBLEMĂ DE ARMONIZARE A LEGISLAȚIEI  

Indicatorii urmăriți de standardul NIEM se referă atât la afirmarea unor drepturi în legislația primară, 

cât și la modul în care acestea sunt operaționalizate în alte norme, precum și la implementarea lor 

efectivă. Scorul scăzut (mai mic decât 100) în etapa stabilirii cadrului legal este, în bună măsură, 

rezultatul aplicării incoerente a legislației primare și / sau absenței armonizării cu normele 

secundare. 

Legile din domeniul azilului și migrației stabilesc că persoanele cu protecție internațională în 

România beneficiază de toate drepturile conferite cetățenilor români, cu excepția celor politice. 

Legile organice care guvernează domenii specifice (exemple: Legea educației naționale, Legea 

sănătății publice) spun, de regulă, că prevederile lor se referă la cetățenii români. O simplă analiză 

juridică ne arată că prevederile acestor legi se extind automat la beneficiarii de protecție 

internațională. În practică însă, pentru că legislația secundară (hotărâri de guvern, ordine de 

ministru, instrucțiuni și normative interne) nu este explicit corelată pentru a surprinde această 

extindere, beneficiarii de protecție internațională se confruntă adesea cu refuzul oferirii unor bunuri 
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și servicii publice la care sunt îndreptățiți. De asemenea, adesea autoritățile publice locale se 

consideră derogate de orice responsabilități cu privire la cetățenii străini, beneficiari de protecție, 

stabiliți pe teritoriul lor. 

Un bun exemplu este posibilitatea de a practica liber profesii liberale sau de a deschide o afacere, 

pentru beneficiarii de protecție internațională. Necorelarea prevederilor Legii 122/2006 privind 

azilul, OG 44/2004 privind integrarea și OUG 194/2002 privind regimul străinilor, pe de-o parte și 

OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, pe de altă parte, face ca Registrul Comerțului să 

refuze înregistrarea inițiativelor private ale beneficiarilor protecției internaționale. Acest lucru inhibă 

antreprenoriatul în cadrul comunității în cauză. Un alt exemplu este necorelarea procedurilor 

aplicate la nivelul autorităților locale în ceea ce privește eliberarea actelor de stare civilă, cu 

prevederile Legii 122/2006 privind azilul. Astfel, există situații în care copiilor BPI născuți în România 

le sunt eliberate certificate de naștere fără  atribuirea unui CNP, fapt care împiedică accesarea 

oricăror servicii de către aceștia. 

Pentru problema armonizării legislației sunt două posibile soluții: 

(1) Amendarea legilor relevante. Primul pas este promovarea unui proiect de lege care va 

menționa explicit, în legislația specifică, beneficiarii de protecție internațională. Al doilea 

este modificarea normelor secundare. Avantajul acestei soluții este că este una 

comprehensivă, dar dezavantajele sunt că este una greoaie, care se implementează în timp 

îndelungat, și generează redundanță legislativă. 

(2) Întărirea rolului ministerelor de resort și cooperări interministeriale. Acest lucru se poate face 

prin promovarea unui Memorandum asumat de miniștrii de resort, prin care își asumă 

termene clare pentru analiza și adaptarea legislației secundare și normativelor din instituțiile 

coordonate. Analiza va folosi informațiile furnizate de asociațiile migranților și organizațiile 

care oferă servicii acestora. Avantaje: este o soluție rapidă, care nu necesită trecerea prin 

Parlament. Ca dezavantaj, depinde de voința politică a celor implicați. 

EVITAREA ASUMĂRII RESPONSABILITĂȚILOR DE  CĂTRE INSTITUȚII PUBLICE CENTRALE ȘI 

LOCALE 

A doua soluție sugerată la problema armonizării legislative deschide discuția despre evitarea 

asumării responsabilității de către instituții publice centrale sau locale.  

În România, sistemul de integrare a beneficiarilor de protecție internațională este coordonat de 

Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Imigrări și se referă, conform 

definițiilor legale, la ansamblul măsurilor necesare pentru facilitarea integrării sociale a beneficiarilor 

unei formă de protecție. Documentul cadru de politici publice este relevant este Strategia Națională 

privind Imigrația, un document multi-anual care, alături de Planurile anuale de acțiune, însumează 

viziunea autorităților publice asupra integrării. Cea mai recentă strategie disponibilă la data 

redactării acestui raport este cea care acoperă intervalul 2015-2018 și, conform acesteia, Ministerul 

Afacerilor Interne este, prin Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), instituția coordonatoare în 

domeniului migrației, azilului și integrării. În același document, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, 

alături de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor și 
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Autoritățile Publice Locale sunt nominalizate ca fiind autoritățile cu cele mai multe responsabilități 

specifice de implementare a strategiei. 

Privind scorurile evaluării dimensiunilor integrării, vom observa că tocmai dimensiunile strict legate 

de activitatea acestor ministere cheie – educație, formare, acces la piața forței de muncă, legăturile 

cu comunitatea – au scorurile cele mai mici. Se întâmplă pentru că, în practică, niciuna dintre aceste 

instituții publice nu are o preocupare permanentă pentru problematica integrării străinilor, în 

general, și a beneficiarilor de protecție internațională, în particular. Nu există un buget dedicat 

pentru aceste activități, nici nu sunt funcționari desemnați și specializați în această problematică. 

Lucrurile se întâmplă similar la nivel local. Autoritățile publice locale ridică din umeri, în cele mai 

multe cazuri, atunci când sunt abordate pentru a sprijini această categorie de persoane, cu atât mai 

mult cu cât nu au drept de vot.  

LIPSA DIALOGULUI STRUCTURAT ȘI UN SISTEM ÎNCHIS  DE MANAGEMENT AL INTEGRĂRII  

Creșterea cooperării inter-instituționale între Inspectoratul General pentru Imigrări și autoritățile de 

la nivel central și local din domeniul educației, muncii, sănătății, protecției și asistenței sociale, 

locuirii și justiției este esențială pentru o integrare eficientă a beneficiarilor de protecție. Un pas 

important în această direcție ar fi o mai bună definire a obligațiilor pe care le are fiecare dintre 

autoritățile menționate în Strategia Națională privind Imigrația, inclusiv autoritățile publice locale, și 

implicarea acestora în elaborarea Planurilor de Acțiune ale acestei strategii.  

În România, însă, nu există un dialog structurat permanent pe tema integrării străinilor în societate. 

Teoretic, există un comitet interministerial care supervizează Strategia Națională privind Imigrația. 

Activitatea acestuia fie este extrem de opacă, fie nu există. Nu am identificat în spațiul public dovezi 

privind întrunirile acestuia sau rezultate ale muncii lui. De altfel, nici nu a fost adoptată încă o nouă 

Strategie Națională, pentru perioada începând cu anul 2019, deci comitetul de supervizare și-a 

pierdut între timp și obiectul muncii. 

Comitetul de supervizare are și un alt punct slab: nu include reprezentanții celorlalți actori relevanți 

pentru integrare. Nu sunt reprezentante autoritățile publice locale, organizațiile societății civile și 

nici beneficiarii. O încercare de a deschide dialogul pe aceste teme a fost Comitetul Interministerial 

Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților. 

În ultimii ani, la nivel guvernamental subiectul integrării beneficiarilor de protecție internațională  s-a 

pus cu adevărat în discuție la finalul lui 2015, ca o consecință a valului de migranți și solicitanți de azil 

care au supra-solicitat o parte din statele membre UE. A fost o abordare reactivă și remedială, și a 

tratat fenomenul ca pe o noutate. În timp ce anvergura fenomenului a fost într-adevăr mare, la nivel 

european, în cazul României acesta nu a căpătat proporții deosebite, ci s-a încadrat, în 2015, în tiparul 

obișnuit. Efortul guvernamental de la finele lui 2015 s-a tradus în crearea unui organism formal 

responsabil de coordonarea și gestionarea integrării – Comitetul Interministerial Coaliția Națională 

pentru Integrarea Refugiaților – a cărui obiectiv este integrarea refugiaților, conform obligațiilor pe 

care România le are în calitate de stat membru al Uniunii Europene și identificarea corectă și completă 

a problematicii refugiaților, alegerea soluțiilor optimale, asigurarea implementării măsurilor și 

coordonarea lor pentru atingerea obiectivului stabilit. 
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Activitatea Comitetului, extrem de intensă în primele luni de activitate, a fost subit încheiată o dată 

cu schimbarea guvernului la finele anului 2015. După doi ani de inactivitate, la finalul anului 2017, ca 

urmare a insistențelor societății civile, prin Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților 

(CDMiR), s-a reușit reactivarea acestui for și repunerea subiectului integrării beneficiarilor de 

protecție internațională pe agenda guvernamentală pentru aproximativ 6 luni. Cu toate acestea, 

instabilitatea politică de la nivel național a determinat o nouă etapă de lipsă de interes și acțiuni 

referitoare la acest domeniu.  

Din martie 2018 și cel puțin până în iunie 2020, Comitetul Interministerial Coaliția Națională pentru 

Integrarea Refugiaților a rămas inactiv. Scurtele perioade de activitate au arătat că acest instrument 

poate conduce totuși la rezultate. Spre exemplu, unele progrese în domeniul educației (legate de 

accesul minorilor în sistemul de educație) au fost obținute prin participarea susținută a 

reprezentanții ministerului de resort la întrunirile comitetului; ulterior, aceste progrese au fost din 

nou pierdute, prin modificarea metodologiilor fără a ține cont de problematica beneficiarilor de 

protecție internațională. 

Trei elemente importante au contribuit la rezultatele obținute în scurtele perioade de funcționare a 

Comitetului Interministerial Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților: 

- prezența, la aceeași masă, a reprezentanților instituțiilor publice centrale și locale și a 

reprezentanților societății civile, inclusiv organizațiile care reprezintă imigranții; 

- coordonarea de la centrul guvernului, care a stimulat participarea activă a tuturor 

instituțiilor implicate; 

- transparența întregului demers. 

Aceste trei elemente ar trebui să fie fundamentului unui cadru de dialog structurat permanent pe 

tema integrării beneficiarilor de protecție internațională, și în general a străinilor aflați în România cu 

ședere legală, în societatea românească.  

Un pas înainte poate fi adus de modificările aduse cadrului legal prin Legea nr. 178/2019 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor 

care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor 

statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European. Printre altele, aceasta 

introduce termenul de „organizații neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul 

integrării străinilor”, recunoscând astfel societatea civilă ca un actor relevant în domeniu. Doar că 

definiția dată de lege este restrictivă: „sunt acele entități care colaborează cu Inspectoratul General 

pentru Imigrări în baza unui protocol de colaborare sau a derulării de proiecte finanțate din fonduri 

externe nerambursabile destinate asistenței și integrării străinilor”. Practic, oferă statului, prin 

Inspectoratul General pentru Imigrări, posibilitatea de a cenzura care anume organizații sunt 

acceptate, ceea ce nu face decât să închidă din nou sistemul de management al integrării. Legea 

menționată a intrat în vigoare după finalizarea culegerii datelor, prin urmare nu este reflectată în 

raport. De asemenea, ea nu este încă funcțională, pentru că nu au fost încă (la sfârșitul lunii iunie 

2020) publicate normele metodologice de aplicare (prin hotărâre de guvern), și cu atât mai puțin 

actele subsecvente (ordine de ministru) specificate în cuprinsul legii. 



 

  
 

                                                         

  
      

 

National Integration Evaluation Mechanism – NIEM 

All in for integration 

Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection 

- scurtă prezentare -   

National Integration Evaluation Mechanism- NIEM; Measuring and improving integration of 

beneficiaries of international protection, este un proiect internațional finanţat prin Fondul European 

pentru Migraţie, Azil şi Integrare în cadrul unui consorțiu format din 17 organizații neguvernamentale și 

universități din 14 state membre UE.  

Proiectul a debutat în iulie 2016, are o durată de 5 ani și își propune să realizeze și să aplice o 

metodologie de evaluare a calității politicilor de integrare a refugiaților și solicitanților de azil.  NIEM va 

contribui la crearea unor sisteme de integrare cât mai eficiente la nivelul tuturor statelor membre 

implicate, la creșterea gradului de înțelegere și implicare la nivelul instituțiilor naționale responsabile 

de integrarea refugiaților și a persoanelor beneficiare de protecție internațională, precum și la 

îmbunătățirea colaborării instituțională între statele implicate în proiect.  

În cadrul proiectului sunt prevăzute două categorii de activități. În prima categorie, de cercetare, 

proiectul devoltă și implementează un instrument de analiză comparativă a politicilor de integrare din 

cele 14 țări membre UE. În a doua categorie, de consultare, proiectul include întâlniri periodice cu 

actorii guvernamentali și neguvernamentali implicați în procesul de integrare al refugiaților și a 

persoanelor beneficiare de protecție internațională. Practic, activitățile de consultare vor contribui la 

testarea și îmbunătățirea continuă a instrumentului de analiză.  

Proiectul NIEM reprezintă continuarea și dezvoltarea un proiect pilot care a avut ca scop elaborarea 

unui instrument online de evaluare a integrării refugiaților și a persoanelor beneficiare de protecție 

internaționlă - Integration Evaluation Tool (IET) – dezvoltat între 2012 – 2013 la cererea UNHCR de 

către Migration Policy Group (Belgia) cu sprijinul Agenției pentru Refugiați din Bulgaria, Ministerului 

Muncii și a Politicilor Sociale din Polonia, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale din Slovacia și 

Inspectoratul General al Imigranților din România. IET a urmărit să analizeze comparativ politicile de 

integrare din cele 4 state și să măsoare diferențele și progresele în domeniul integrării analizând 

următoarele sfere: accesul la locuință, accesul pe piața muncii, reîntregirea familiei, educație și 

învățare continuă.  

NIEM își propune în continuare să analizeze politicile și practicile integrării în mai multe domenii (pe 

lângă cele incluse în IET, vor fi incluse și politicile referitoare la accesul la cetățenie, accesul la asistență 

medicală, participare politică) și în mai multe state cu sisteme de integrare diferite, astfel permițând 

analiza comparativă a politicilor și soluțiilor implementate de fiecare stat. Pe lângă un cadru care va 

analiza și va măsura modul în care fiecare stat gestioneză integrarea, NIEM reprezintă și sursă de 

schimb de bune practici și soluții de integrare între statele participante. 

Organizația parteneră din România este Centrul pentru Inovare Publică. Mai multe detalii găsiți pe: 

www.forintegration.eu și pe www.inovarepublica.ro/niem 

http://www.forintegration.eu/
http://www.inovarepublica.ro/niem


 
  

 

                                                         

  
      

 

 


