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BPI – Beneﬁciar de Protecție Internațională
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CDMiR – Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților
Direc va 2011/95/UE – Direc va 2011/95/UE a Parlamentului European
și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la
condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resor sanții țărilor terțe sau
apatrizii pentru a putea beneﬁcia de protecție internațională, la un statut
uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea
de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate
FAMI – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare
IET – Integra on Evalua on Tool (Instrumentul de evaluare a integrării)
IGI – Inspectoratul General pentru Imigrări
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de Integrare a Imigranților)
MMJS – Ministerul Muncii și Jus ției Sociale
MPG – Migra on Policy Group
NIEM – (proiectul) Na onal Integra on Evalua on Mechanism (Mecanismul
de Evaluare al Sistemelor Naționale de Integrare)
NUTS – Nomenclatorul Unităților Teritoriale pentru Sta s că
OG 44/2004 – Ordonanța de Guvern OG nr. 44/2004 privind integrarea
socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de
ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii
Europene și Spațiului Economic European.
OMEN – Ordinul Ministrului Educației Naționale
SEE – Spațiul Economic European
SIIIR – Sistemul Informa c Integrat al Învățământului din România
UE – Uniunea Europeană
UNHCR – United Na ons High Commissioner for Refugees (Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați)
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Executive summary
The Romanian na onal report is designed to brieﬂy present the situa on of integra on of beneﬁciaries of interna onal protec on focusing on
obstacles in the process. The primary use of the report is to substan ate
the advocacy ac ons at the na onal level, thus it is concise in order to be
user-friendly for the public authori es’ representa ves, which are the main
target in the case of Romania. The publica on provides a presenta on of
the state of aﬀairs in the ﬁeld of asylum management and details the malfunc ons of the integra on system in order to propose recommenda ons
for improvement, speciﬁcally in the ﬁeld of educa on, employment and
ci zenship, as these were the most important ﬁelds of ac on for the Coali on for the Rights of Migrants in Refugees, supported in the framework
of the NIEM project.
Following the introduc on, which describes the objec ves and the expecta ons of the NIEM project, the ﬁrst chapter of the report describes the
methodological approach of the baseline evalua on. This chapter explains
how the NIEM methodology con nued the Integra on Evalua on Tool (IET)
eﬀorts to assess the na onal integra on systems, par cularly in the case
of Romania, one of the four countries included in the IET in 2012-2013.
The second chapter debuts with a concise presenta on of the legal framework on asylum and integration and a discussion on the discrepancies between organic laws and speciﬁc asylum legisla on, as well as its
eﬀects on the integra on process. The third chapter analyses the access
to educa on and language courses for both minor and adult asylum seekers, beneﬁciaries of interna onal and subsidiary protec on. The report
presents the failures of the legal framework using speciﬁc examples. The
fourth chapter is dedicated to the access of beneﬁciaries of interna onal
protec on on the labour market, par cularly in regard to qualiﬁca ons-assessment and access to self-employment. The transversal topic of asylum
data gaps closes the chapter. A concise ﬁ h chapter was devoted to analysing the topic of Ci zenship as it was one of the ﬁrst domains of ac on of
the na onal Coali on for the Rights of Migrants and Refugees.
The last chapter is dedicated to conclusions and speciﬁc recommenda ons
based both on the baseline assessment, as well as on the ﬁrst two years of
ac vity of the na onal Coali on for the Rights of Migrants and Refugees.
The annex of the report contains the graphic illustra on of the scores obtained by the Romanian integra on system for each dimension.
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Sumar executiv
Prezentul raport național, primul dintr-o serie de trei, prezintă într-o manieră sinte că situația beneﬁciarilor de protecție internațională din România,
axându-se pe obstacolele din domeniu și efectele lor. Scopul principal al
acestui raport este de a sprijini ac vitatea de advocacy a Coaliției pentru
Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR), creată sub umbrela proiectului NIEM. Pentru a ﬁ ușor de parcurs de către reprezentanții autorităților
publice din România, am ales o prezentare succintă într-o manieră cât mai
accesibilă.
Publicația face o trecere în revistă a cadrului legal, a tabloului sta s c și al
stării de fapt în domeniul azilului și integrării în România, axându-se în special pe punctele nevralgice ale integrării. Accesul la educație și la cursurile
de limbă română, accesarea pieței muncii și a naturalizării sunt domeniile
care au necesitat cele mai multe acțiuni din partea CDMiR, prin urmare
acestea vor ﬁ acoperite și de prezentul raport.
Introducerea prezintă câteva date generale despre scopul proiectului NIEM,
apoi urmează capitolul I cu câteva precizări metodologice pentru a prezenta
parcursul și evoluția prezentului mecanism de evaluare care îl con nuă pe
cel propus de IET (Instrumentul de evaluare a integrării) în 2012-2013.
Al II-lea capitol prezintă cadrul legal și aduce în discuție discrepanțele dintre
legislația națională și cea speciﬁcă din domeniul azilului și efectele adverse
ale acesteia. Capitolul III tratează accesul la educație și la cursurile de inițiere în limba română pentru adulți și copii, prezentând exemple concrete în
care sistemul actual nu răspunde nevoilor reale ale beneﬁciarilor de protecție din România. Cel de-al IV-lea capitol discută accesul la piața muncii,
în special din perspec va evaluării și recunoașterii caliﬁcărilor și accesului
la ac vități economice independente. Subiectul transversal al lipsei datelor
referitoare la beneﬁciarii de protecție internațională este discutat în ﬁecare
capitol reprezentând linia roșie a acestui raport. Un scurt capitol V prezintă
efectele nefaste ale discrepanțelor legisla ve asupra accesului la cetățenie
pentru cele două categorii de beneﬁciari de protecție internațională, acesta
ﬁind și unul dintre primele domenii de acțiune ale CDMiR.
Ul mul capitol discută concluziile evaluării preliminare a sistemului de integrare din România oferind și o serie de recomandări pe baza prac cilor
din alte state membre UE, dar și pornind de la experiența CDMiR din primii
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doi ani de ac vitate. Anexa raportului oferă o prezentare graﬁcă a scorurilor
obținute de ﬁecare dimensiune a sistemul național de integrare, conform
metodologiei NIEM.
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Introducere
S mată Doamnă, S mate Domn,
Aveți în mână un raport național despre implementarea poli cilor de integrare ale beneﬁciarilor de protecție internațională în România. Prezentul
raport este rezultatul evaluării poli cilor de migrație și integrare de la nivelul statelor membre UE, ac vitate 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 15 state1 membre UE, în fața provocărilor actuale din
domeniul migrației și îmbunătățirea integrării 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 poli cilor integrării, dar și de iden ﬁcare a bunelor prac ci și a obstacolelor integrării. NIEM
va furniza în con nuare 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 poli că publică, inclusiv cele din domeniul migrației și integrării, ar trebui elaborată
pornind de la date de încredere – sta s ci, aspecte legale, administra ve,
ﬁnanciare, etc. Este diﬁcil să modelăm poli ci raționale fără a deține astfel de informații, de aceea susținem implementare a așa-numitei „poli ci
bazată de pe dovezi”2 adică poli ci publice bazate pe cunoaștere și dovezi
empirice. NIEM își propune să iden ﬁce lacunele și carențele din domeniul
integrării în statele în care este implementat, să iden ﬁce bunele prac cile
cu potențial de replicare, dar și să evalueze efectele modiﬁcărilor legisla ve și de poli ci care pot cons tui baza pentru dezvoltarea unor poli ci de
integrare adecvate și eﬁciente.
Acest raport este rezultatul primei din cele trei runde de evaluare planiﬁcate – așa-numita evaluare de bază, care constă în 186 de indicatori care își
propun diagnos carea situației curente. Următoarele evaluări vor ﬁ efec1 Cehia, Bulgaria, Franța, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria
2 Evidence-based policy în engleză
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tuate periodic la ﬁecare doi ani. După ﬁecare evaluare vor ﬁ realizate și
publicate rapoarte naționale, precum și un raport compara v european
care va analiza compara v la nivelul ﬁecărei țări par cipante, ﬁecare dimensiune a integrării.
Prezentul raport se adresează în primul rând reprezentanților administrației
publice locale și centrale, dar și centrelor de cercetare academice, thinktank-urilor, organizațiilor neguvernamentale și tuturor actorilor implicați în
procesul de integrare.
Sperăm ca acest raport va oferi o bază bună pentru crearea de poli ci și
aprofundarea cunoș nțelor despre integrarea beneﬁciarilor de protecție
internațională.
Echipa NIEM
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Aspecte metodologice
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 Integra on Evalua on Tool (IET)/ Instrumentul de evaluare a integrării (IET)3 – dezvoltat între 2012 – 2013 la cererea UNHCR de
către Migra on Policy Group (Belgia) cu sprijinul Agenției pentru Refugiați
din Bulgaria, Ministerului Muncii și a Poli cilor Sociale din Polonia, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale din Slovacia și Inspectoratul General
pentru Imigrări 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.
Integra on Evalua on TOOL (IET)
În cadrul proiectului pilot, implementat în 2012-2013, analiza s-a concentrat pe 5 dimensiuni ale integrării:
1.
2.
3.
4.
5.

Accesul la educație
Accesul la piața forței de muncă
Învățarea pe tot parcursul vieții
Accesarea locuințelor
Reuniﬁcarea familiei

Pentru ﬁecare dintre aceste 5 dimensiuni, au fost elaborați 118 indicatori
speciﬁci care au acoperit următoarele aspecte ale integrării: poli ci naționale, aspecte administra ve, aspecte ﬁnanciare și rezultate ale integrării.
Culegerea datelor pentru ﬁecare dintre statele implicate a fost coordonată de echipe locale formate din reprezentanți ai birourilor naționale ale
UNHCR din respec vele state, precum și reprezentați ai autorităților care,
la rândul lor, au apelat la persoane resursă din cadrul ministerelor de resort cu responsabilități în domeniul integrării, organizațiilor societății civile
și a mediului academic. Datele pe baza cărora a fost realizată analiza din
raportul IET se referă la anul 2011 (respec v anul academic 2011-2012).

3 Raportul de cercetare al proiectului este disponibil la https://www.refworld.org/pdfid/532164584.pdf
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Na onal Integra on Evalua on Mechanism (NIEM)
Elaborarea metodologiei de cercetare pentru etapa de evaluare de
bază din cadrul proiectului NIEM a fost coordonată de Migra on Policy
Group (MPG) și a fost realizată cu sprijinul cercetătorilor din ﬁecare dintre
cele 15 state partenere. Această etapă de cercetare cons tuie evaluarea de
bază (baseline assesment) a sistemului național de integrare și este prima
dintr-o serie de 3 valuri de cercetare care au ca scop evaluarea modiﬁcărilor legislației și a prac cilor integrării pe durata a 5 ani. Pentru următoarele
două etape metodologia cercetării urmează a ﬁ adaptată și aprofundată
în direcțiile care vor ﬁ considerate cele mai relevante la nivelul întregului
consorțiu.
Pentru început, este important de menționat că abordarea asupra integrării
în cadrul proiectului NIEM se traduce din deﬁniția integrării u lizată de
UNHCR și anume:
Integrarea este un proces dinamic, mul -fațetat și bidirecțional care impune eforturi din partea tuturor parților interesate, inclusiv un anumit nivel
de pregă re din partea refugiaților pentru a se adapta la societatea care îi
primește fără a ﬁ nevoiți să renunțe la propria iden tate culturală, precum
și pregă rea corespunzătoare a comunităților gazdă și ins tuțiilor publice
pentru a primi refugiații și a sa sface nevoile unui comunități diverse.
În cazul României, sistemul de integrare este coordonat de Inspectoratul
General pentru Imigrări și se referă, conform deﬁnițiilor legale, la ansamblul
măsurilor necesare pentru facilitarea integrării sociale a beneﬁciarilor unei
forme de protecție.
Este important de precizat că, datorită comparabilității pe care și-a propus-o evaluarea în cadrul proiectului NIEM, nu putem aprofunda analiza
sistemului de integrare în această etapă și vom prezenta doar o evaluare generală. Până la ﬁnalul implementării, NIEM va furniza un instrument
de evaluare de p index care va compara datele la nivelul ﬁecăruia dintre
statele implicate printr-un sistem de scoruri, asemănător modelului MIPEX (Migrant Integra on Index). Pentru detalii referitoare la metodologia
de calcul a scorurilor, dar și pentru a consulta evaluarea compara vă, vă
invităm să consultați raportul european compara v disponibil pe pagina
proiectului4.
4 h p://www.forintegra on.eu/pl/pub
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Urmând modelul IET, evaluarea inițială a sistemelor naționale de integrare
în cadrul NIEM a pornit de la deﬁnirea a 4 dimensiuni ale integrării, care
înglobează un total de 13 domenii și pentru care au fost deﬁniți 186 de
indicatori speciﬁci.
Figura 1

I. Condiții
generale
(2+6)

II. Integrare legală
(47)

III. Integrare socioeconomică
(75)

IV. Integrare socioculturală
(41)

Impactul
recepției asupra
integrării

Acces la rezidență
legală

Acces la locuire

Educație (minori și
adulți)

Abordare
integrată a poli cilor de guvernare

Reuniﬁcare
familială

Acces la piața muncii

Învățarea limbii și
orientare socioculturală

Acces la cetățenie

Formare profesională Reducere barierelor
și educație vocațională culturale și încurajarea par cipării acve
Sănătate
Protecție socială și
bunăstare

Pentru ﬁecare dintre aceste domenii au fost dezvoltați mai multe puri de indicatori:

1.

2.

3.

Indicatori legali: care măsoară alinierea prevederilor legale din ﬁecare
domeniu la principiile internaționale ale integrării
Indicatori de poli ci publice: care se referă la strategiile, planurile de
acțiune, regulamentele, etc., necesare aplicării legislației naționale
pentru a facilita integrarea
Indicatori referitori la implementare: care evaluează gradul de asigurare al infrastructurii pentru implementarea poli cilor de mai sus și
colaborarea cu diverși parteneri pentru a a nge scopurile asumate de

12 Raport de evaluare național. România

poli cile de integrare
4.
Indicatori referitori la date (sta s ce) și evaluare: care analizează stocul de date și informații sta s ce pe baza cărora sunt fundamentate,
implementate și evaluate poli cile și prac cile integrării
5.
Indicatori referitor la alocări bugetare și resurse umane: care se referă
la volumul, pul și sursele de ﬁnanțări alocate (fonduri UE și/sau naționale, alte puri de fonduri private) integrării, precum și la resursele
umane implicate în implementarea poli cilor și prac cilor integrării
6.
Indicatori referitor la rezultate și impactul integrării: care urmăresc
evaluarea eﬁcienței întregului sistem al integrării din perspec va beneﬁciarilor și prac cienilor5.
Culegerea datelor în cazul ﬁecărui stat, a României inclusiv, a fost realizată
de către cercetătorul național. În cazul României datele au fost culese în intervalul ianuarie – august 2017 și au fost folosite următoarele instrumente:
•

•

•
•
•

Analiza de documente legale: care a constat în analiza a 15 documente
legisla ve, strategii, regulamente și metodologii
Analiza a peste 20 rapoarte și studii referitoare la azil și integrare în
România și regiune
Analiza secundară de date disponibile pe portalul național www.data.gov.ro
35 cereri de informații publice trimise către autorități centrale și locale
Ches onar on-line completat de 10 prac cieni și 3 interviuri cu praccieni implicați în proiecte care oferă servicii și asistență de integrare

Datele pe baza căruia a fost redactat prezentul raport se referă la anul calendaris c 2016, sau, în cazul anului școlar, 2016-2017.
Termeni cheie
În cadrul proiectului NIEM au fost solicitate și culese date referitoare la
următoarele categorii de persoane din ﬁecare dintre statele implicate în
proiect:

5 Pentru această etapă analiza s-a concentrat asupra perspec vei prac cienilor, adică a personalului organizațiilor neguvernamentale din România care furnizează servicii și asistență de
integrare la nivel local și național
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

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 15 state evaluate în cadrul proiectului. As el 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 în 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 con nuare Convenția de la Geneva, la care România a
aderat prin Legea nr. 46/1991.
Refugiați relocați – persoane relocate prin mecanismului de relocare al
UNHCR6 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 des nație unde urmează să le
ﬁe acordată protecția.

6 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 h ps://
www.unhcr.org/rese lement.html.
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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 mo ve
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 efec v în
îngrijire de o as el 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 p de procedură excepțională
oferită cânt există riscul ca sistemul de azil să nu poată procesa eﬁcient
ﬂuxul masiv de cereri.
Beneﬁciari de protecție umanitară - acest p 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 mo ve obiec ve 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 u lizat pentru a ne referi la ambele
categorii este de beneﬁciari de protecție internațională. În următoarele
două cercetări pe care le prevede proiectul NIEM va ﬁ analizată oportunitatea ex nderii analizei, în dependență de disponibilitatea datelor la nivelul
tuturor statelor implicate.
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Limitări
Ca orice demers de cercetare, și această evaluare are o serie de limitări
determinate de metodologia u lizată. Prima limitare importantă se referă
la perioada pe care o analizăm în prezentul raport – anul 2016. Fiind un
proiect mul anual compus din mai multe etape de evaluare, am considerat
important să furnizăm o primă analiză, de bază, începând cu primul an de
după așa numita „criză a refugiaților”.
Pornind de la scopul de a furniza o analiză compara vă la nivel european a
modului în care sistemele naționale de evaluare au reușit să facă față provocărilor determinate de creșterea numărului de solicitați și beneﬁciari de
protecție, să se adapteze și să faciliteze integrarea acestora, metodologia
de evaluare nu permite analiza aprofundată a unor aspecte speciﬁce doar
la nivel național.
În acest prim val de evaluare analiza se concentrează în special asupra rolului ins tuțiilor și mai puțin asupra societății în general. Mo vul este unul
ce ține de costuri, culegerea datelor de sondaj ﬁind mult mai cos sitoare,
dar și pentru că există în ﬁecare stat partener în proiect, surse de date
referitoare la acest subiect via EUROSTAT.
De asemenea, nu am surprins punctul de vedere al beneﬁciarilor de protecție din România în acest prim val, această dimensiune urmând a ﬁ acoperită
în următoarele etape de cercetare, o dată ce vom avea o imagine solidă
asupra implicării ins tuțiilor responsabile.
Una dintre cele mai importante limitări constă în lipsa datelor comprehensive referitoare la persoanele beneﬁciare de protecție internațională din
România. În afară de Inspectoratul General pentru Imigrări și structurile
teritoriale ale acestuia, cele mai multe ministere, respec v ins tuții locale
subordonate, cu responsabilități în procesul de integrare al străinilor, beneﬁciarilor de protecție internațională inclusiv, nu colectează date referitoare
la străini și nu dețin o evidență a acestora. As el, dimensiuni precum accesul la sistemul public de educație, accesul la locuire sau gradul de accesare
al pieței muncii nu au putut ﬁ evaluate pe deplin din cauza lipsei de date
oﬁciale la nivel național. Dincolo de interesul cercetării de față, lipsa datelor
referitoare la această categorie de persoane explică parțial și implementarea deﬁcitară a poli cilor de integrare în România.
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Integrarea în România
Aspecte legale
Discutând despre integrarea beneﬁciarilor de protecție, vom face o scurtă
trecere în revistă a cadrului legal care reglementează acest domeniu. Este
importantă precizarea că acest raport își propune să sprijine ci torul în
iden ﬁcarea surselor de lege relevante pentru a înțelege cadrul național
de integrare a beneﬁciarilor de protecție și nu urmărește o analiză detaliată
a acestuia.
România a ra ﬁcat Convenția și Protocolul privind statutul refugiaților din
1951 prin Legea 46/1991. As el și-a asumat, conform ar colului 20 din
Cons tuție, faptul că, în eventualitatea în care există neconcordanțe între
prevederile tratatelor internaționale referitoare la drepturile omului și prevederile legislației interne, au prioritate reglementările internaționale, cu
excepția cazului în care legile interne au prevederi mai favorabile.
În ceea ce privește legislația internă, azilul și integrarea sunt reglementate
în principal de Ordonanța de Guvern 44/2004 privind integrarea socială
a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene (UE)
și Spațiului Economic European (SEE), și de Legea azilului 122/2006 cu
normele metodologice aferente. Acestea sunt și documentele legisla ve
care încorporează majoritatea prevederilor Direc velor Comisiei Europene
(CE) referitoare la migrație, azil și integrare și a căror transpunere devine
obligatorie pentru statele membre.
Un alt document strategic relevant este Strategia Națională privind Imigrația, un document mul -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), ins tuția coordonatoare în domeniului migrației, azilului și integrării. În același document, Ministerul Muncii și Jus ției Sociale, alături de Ministerul Educației
Naționale și Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor și Autoritățile
Publice Locale sunt nominalizate ca ﬁind autoritățile cu cele mai multe responsabilități speciﬁce de implementare a strategiei.
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Scopul strategiei 2015-2018 este crearea pârghiilor necesare pentru realizarea cooperării interins tuționale pentru a iden ﬁca cele mai bune soluții
pentru ges onare imigrației legale și ilegale și a crea contextul necesar
integrării. Este important de precizat că Planul de Acțiune pentru anul 2018
pentru implementarea Strategiei 2015-2018 a fost publicat abia la sfârșitul
lunii octombrie 2018. Iar următorul document strategic care ar trebui să
acopere intervalul 2019-2021 nu a fost pus în dezbatere publică până la
sfârșitul lunii ianuarie 2019.
În general prevederile legale din legislația națională privind azilul sunt rezonabile și au acumulat un scor total de 62,8 din 100 conform metodologiei NIEM. Acest scor este suma indicatorilor care se referă la condițiile și
durata emiterii permiselor de ședere, condițiile de obținere a reședinței
pe termen lung, a procedurii de reuniﬁcare a familiei și a cetățeniei, la
prevederile legale referitoare la accesul la servicii și beneﬁcii pentru ﬁecare
dintre cele 13 domenii ale integrării, dar și la prevederile speciﬁce pentru
grupurile cu nevoi speciale. Cele mai favorabile prevederi legale privind
integrarea beneﬁciarilor de protecție internațională sunt cele referitoare
la accesul la cursuri de limbă română (100 din 100), acces la sănătate (83
din 100) și accesul la locuire (83 din 100). O prezentare detaliată, vizuală,
a scorurilor pentru toate categoriile de indicatori este disponibilă în anexa
acestui raport.
Important de precizat referitor la subiectul prevederilor legale este faptul
că, în cazul României, se înregistrează discrepanțe între legislația din domeniul azilului și migrației și numeroase legi organice ale căror prevederi se
referă, de cele mai multe ori doar la cetățenii români și, uneori, la cei ai statelor membre Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European. Aceste
aparente contradicții legisla ve se traduc, în prac că, în refuzul oferirii unor
bunuri și servicii publice beneﬁciarilor de protecție internațională. De asemenea, pornind de la aceste prevederi, autoritățile publice, în special cele
locale, se consideră absolvite de responsabilitățile referitoare la străinii
beneﬁciari de protecție care le solicită asistența. În acest sens menționăm
exemplele de necorelare a procedurilor de eliberare a actelor de stare civilă
de către autoritățile publice locale, cu prevederile Legii 122/2006 privind
azilul care se traduc în numeroase situații în care copiii beneﬁciarilor de
protecție născuți în România sunt împiedicați să acceseze orice fel de servicii din cauza cer ﬁcatelor de naștere eliberate fără atribuirea unui cod
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numeric personal. Accesul la locuințe sociale, desfășurarea ac vităților
economice în calitate de persoană ﬁzică autorizată sau posibilitatea de
a susține examenul pentru autorizare în calitate de translator/traducător,
sunt toate împiedicate de aceste discrepanțe.
Informații Sta s ce
În cazul României, așa numita „criză a refugiaților” s-a făcut resimțită din
punct de vedere al creșterii numărului solicitanților de protecție în 2017.
În mp ce în 2015 au fost înregistrate 1260 cereri de azil, un număr comparabil cu media anuală constantă în cazul României, în 2016 numărul a
ajuns la 1880 și a fost depășit în 2017, când au fost înregistrate un total de
4815 de cereri. Dintre acestea, 265, adică aproxima v 2%, au fost depuse
de minori neînsoțiți.
Diagramă 1: Distribuția cererilor de azil
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Sursa datelor: Inspectoratul General pentru Imigrări

În cazul României, aceasta este a doua creștere semniﬁca vă a numărului
de solicitanți de azil după inﬂația înregistrată în 2011/2012, când numărul
solicitărilor de azil s-a dublat față de 2010, ca urmare a izbucnirii conﬂictului sirian. Principalele țări de origine ale persoanelor care solicită azil în
România sunt Irak, Siria și Afganistan. De asemenea, un aspect important
de menționat este faptul că din cei 4815 solicitanți, 1309 au primit protecția în același an, adică în 2017, iar 1485 și-au retras cererile de azil pe
parcursul aceluiași an.
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În privința numărului total de persoane beneﬁciare de protecție internațională care locuiesc în România, conform datelor furnizate de Inspectoratului
General pentru Imigrări, în 2016 pe teritoriul țării noastre locuiau aproape
3000 de beneﬁciari de protecție, numărul ajungând la puțin peste 4000 în
prima jumătate a lui 2018.
Diagramă 2: Numărul total de refugiați din românia
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Sursa datelor: Inspectoratul General pentru Imigrări

În ceea ce privește proﬁlul beneﬁciarilor de protecție din România în anul
2016, 83% dintre beneﬁciarii de protecție care locuiau pe teritoriul țării
aveau vârsta cuprinsă între 18-64 ani. De asemenea, în cadrul acestui interval de vârstă, proporția bărbaților era mai mare decât proporția femeilor.
Totuși, în cazul beneﬁciarilor de protecție minori, proporția femeilor este
mai mare.
Diagramă 3: Distribuția pe vârste și sexe (2016)
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Sursa datelor: Inspectoratul General pentru Imigrări
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70%

În privința regiunilor de reședință, Bucureș ul este orașul în care locuiau
mai mult de jumătate dintre beneﬁciarii de protecție internațională din România în 2016, urmat de județul Galați. Totuși, în privința datelor referitoare la localitatea în care au reședința beneﬁciarii de protecție este important
de reținut faptul că aceste date se referă la reședința oﬁcială declarată în
momentul perfectării documentelor de ședere și care, în anumite cazuri,
se poate schimba în dependență de oportunitățile de integrare disponibile
în regiune. Deși există obligația de a informa birourile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări asupra schimbărilor de domiciliu, acestea
nu sunt mereu comunicate autorităților în mp real.
Diagramă 4 Dis bu a pe judete
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Analizând mediul de reședință al beneﬁciarilor de protecție din România
în 2016, vedem că 51% locuiau în regiuni preponderent urbane, în mp
ce 23% locuiau în județe preponderent rurale, iar 26% locuiau în regiuni
intermediare7.
Este important de menționat că Inspectoratul General pentru Imigrări, prin
prisma speciﬁcului ac vității, este una dintre puținele ins tuții care colec7 Tipologia de clasiﬁcare a regiunilor u lizată în cadrul evaluării NIEM este cea folosită de
EUROSTAT și care deﬁnește regiunile NUTS 3(Nomenclatorul Unităților Teritoriale pentru Stas că), corespondente județelor, în 3 grupuri: (1) regiuni preponderent urbane dacă peste
80% din populația județului locuiește în mediu urban; (2) regiuni intermediare dacă între 50%
și 80% din populația județului locuiește în mediul urban; (3) regiuni predominant rurale dacă
minim 50% din populația județului locuiește în mediul rural.
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tează și furnizează date sta s ce referitoare la migranți și beneﬁciari de
protecție internațională. Cu toate acestea, conform prevederilor Strategiei
Naționale privind imigrația 2015-2018, ins tuțiile responsabile de asigurarea unei buni integrări a străinilor de pe teritoriul României, respec v de
evidența datelor referitoare la aceș a și alocarea resurselor necesare integrării, sunt toate ministerele cu atribuții în realizarea obiec velor strategiei
și ins tuțiile subordonate acestora. De cele mai multe ori, însă, autoritățile publice centrale și locale consideră că responsabilitățile de integrare a
cetățenilor străini stabiliți în România aparțin doar Ministerului Afacerilor
Interne, prin Inspectoratului General pentru Imigrări și structurile teritoriale ale acestora. În prac că, pentru că în legislația secundară categoria
străinilor nu este întotdeauna menționată speciﬁc, ministerele, respec v
ins tuții locale subordonate, nu colectează date referitoare la străini și nu
dețin o evidență a acestora. Lipsa stocurilor de date referitoare la această
categorie de persoane se traduce într-o cunoaștere limitată și superﬁcială a acestui domeniu la nivelul celor mai multe ins tuții publice, as el că
elaborarea și implementarea măsurilor de integrare rămâne deﬁcitară și
diﬁcil de îmbunătățit.
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Accesul la educatie și cursuri de limbă Română
Educația este, conform standardelor europene referitoare la integrarea
imigranților enunțate de Comisia Europeană8, unul dintre cele mai solide
instrumente de integrare. Un sistem de educație eﬁcient este elementul de
bază pentru dobândirea cunoș nțelor lingvis ce, a cunoș nțelor de bază
privind legile, valorile și cultura locală și, ﬁnalmente, pentru integrarea beneﬁciarilor de protecție. În România beneﬁciarii de protecție se bucură,
conform legii azilului, de aceleași drepturi de accesare a sistemului public
de educație ca și cetățenii români. Cu toate acestea, beneﬁciarii de protecție internațională, minori și adulți, se confruntă cu diﬁcultăți majore când
încearcă să acceseze sistemul public de educație. Vom discuta în acest capitol și despre accesul la cursurile de limbă română pentru că, în România,
cursurile de inițiere lingvis că recunoscute de autorități, sunt doar cele
furnizate de Inspectoratele Școlare și sunt, deci, dependente de aceeași
infrastructură a sistemului de educație.
În cadrul acestui raport am analizat accesul la sistemul public de educație
pornind de la următorii indicatori:
1.

2.
3.

4.

5.

Rata de înscriere la școală a minorilor beneﬁciari de protecție internațională în anul școlar 2016-2017;
Durata de așteptare pentru înscrierea la școală a solicitanților de azil;
Accesul la ciclurile sistemului public de învățământ (preșcolar, primar,
gimnazial și liceal și post-liceal/universitar) pentru beneﬁciarii de protecție internațională compara v cu cel al cetățenilor români;
Accesul la educație al grupurilor vulnerabile (minori neînsoțiți, vic me
ale torturilor, violurilor sau altor forme grave de violență și/sau traumă,
minori care au depășit vârstă obligatorie de înscriere la școală, etc.);
Cerințele administra ve (durata și pul procedurilor de înscriere, documentația necesară) pe care trebuie să le îndeplinească un beneﬁciar de
protecție internațională, adult sau minor, pentru a se înscrie în sistemul
public de educație;

8 Standardele europene privind integrarea tuturor categoriilor de imigranți sunt descrise în
Planul de Acțiune (2016) disponibil, în engleză, la h ps://ec.europa.eu/home-aﬀairs/sites/
homeaﬀairs/ﬁles/what-we-do/policies/european-agenda-migra on/proposal-implementaon-package/docs/20160607/communica on_ac on_plan_integra on_third-country_naonals_en.pdf
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Gradul de sensibilizare referitor la situația speciﬁcă a accesului beneﬁciarilor de protecție internațională la educație;
Procedurile de înscriere și monitorizarea performanțelor școlare pentru
copiii beneﬁciari de protecție internațională;
Disponibilitatea (durata, frecvență, costuri, condiții de înscriere) cursurilor de inițiere în limba română pentru copiii beneﬁciari de protecție
internațională de vârstă școlară;
Disponibilitatea (durata, frecvență, costuri, condiții de înscriere) cursurilor de orientare culturală pentru beneﬁciarii de protecție internațională ;
Mecanismele de integrare a accesului copiilor și nerilor beneﬁciari de
protecție internațională în poli cile educaționale;
Coordonarea și colaborarea dintre ins tuțiile centrale și cele locale din
domeniul educației în domeniul educației copiilor și nerilor beneﬁciari
de protecție internațională;
Mecanismele de colaborare ale autorităților publice cu organizațiile
neguvernamentale în domeniul educației copiilor și nerilor beneﬁciari
de protecție internațională;
Gradul de par cipare la programe de educație orientate speciﬁc către
nevoile beneﬁciarilor de protecție internațională;
Alocările bugetare pentru programele de educație orientate speciﬁc
către nevoile beneﬁciarilor de protecție internațională;
Resursele umane alocate pentru programele de educație dedicate
beneﬁciarilor de protecție internațională.

Lipsa datelor
După cum spuneam și mai sus, numărul exact al beneﬁciarilor de protecție
internațională înrolați, la nivel național, în sistemul public de educație în
anul 2016-2017 este indisponibil, iar datele referitoare la resursele bugetare și umane alocate programelor de educație pentru beneﬁciarii de protecție internațională nu există la nivel oﬁcial. Asta înseamnă că, atunci când
vorbim despre beneﬁciarii de protecție înscriși în școlile din România, nu
putem opera cu date oﬁciale reprezenta ve la nivel național. În contextul
metodologiei NIEM, însăși faptul că aceste date nu sunt disponibile reprezintă un indicator relevant pentru starea de fapt a sistemului de integrare
în domeniul educației.
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Este important de precizat că pentru a înțelege dacă originea problemei
disponibilității datelor este la nivel central sau local, am ales să transmitem
solicitări de informații, în paralel cu Ministerul Educației Naționale, și către
6 Inspectorate Școlare Județene din județele cu cea mai mare populație de
beneﬁciari de protecție din țară, conform datelor furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări (anume Bucureș , Galați, Giurgiu, Maramureș,
Suceava și Timiș). Dintre cele 6 inspectorate ne-au răspuns doar 3, în ciuda
mul plelor insistențe. În cazul celor trei răspunsuri primite, am observat că
prac cile colectării datelor referitoare la populația de solicitanți de azil/beneﬁciari de protecție internațională sunt foarte diferite din punct de vedere
al calității, dar și diversității informațiilor. Totuși, toate cele 3 ins tuții care
au răspuns au precizat că nu există cerințe de la nivel central referitoare la
colectarea și procesarea datelor despre această categorie de populație, la
fel cum nu există niciun format recomandat/standardizat pentru această
prac că. Am considerat as el culegerea datelor referitoare la solicitanți
de azil/beneﬁciari de protecție internațională ca ﬁind una fragmentată și
rezultat al deciziilor discreționare de la nivel local.
Înscrierea la școală
Migrația este un proces dinamic, iar asigurarea unui mecanism de accesare
cât mai ﬂexibil a sistemului de educație este foarte important pentru toate
purile de migranți, în special pentru copiii migranți, solicitanți de azil sau
refugiați care cons tuie una dintre categoriile cele mai expuse la abandon
școlar.
În privința procedurii de înscriere pe toată durata anului, aceasta este asigurată de lege în România. Totuși, procedura este una restric vă pentru că
nu asigură un mecanism de evaluare adaptat nevoilor solicitanților de azil
sau beneﬁciarilor de protecție cum e cazul în Letonia, Slovenia, Portugalia
sau Suedia unde această procedură este disponibilă în mai multe limbi,
în afară de cea națională. În România această procedură a devenit și mai
puțin accesibilă de la data culegerii datelor aferente anului 2016/2017. Înscrierea la școală a copiilor străini este reglementată, începând cu 2018,
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de Ordinul de Ministru 3027/20189 care a modiﬁcat prevederile Ordinului
5925/2009. As el, dacă până în 2018 minorii care nu puteau furniza acte
de studii din țara de origine susțineau două teste- un test de limbă română
și un test de veriﬁcare generală a cunoș nțelor la matema că- începând cu
2018 această categorie trebuie să parcurgă o testare la toate materiile din
curriculumul școlar pentru anii de studiu pentru care nu pot furniza acte
de studii din țara de origine.
Modiﬁcarea, argumentată de nevoia de recons tuire a foii matricole pentru anii de studiu lipsă, se traduce în obstrucționarea de facto a accesului
acestei categorii la sistemul de învățământ preuniversitar din cauza intervalului de mp foarte scurt pe care îl au la dispoziție copiii solicitanți de azil
și beneﬁciari de protecție internațională pentru a dobândi competențele
lingvis ce necesare susținerii evaluărilor pentru ﬁecare disciplină. Deși nu
există date oﬁciale referitoare la impactul acestei modiﬁcări, semnalele
trase de reprezentanții societății civile care furnizează servicii de consiliere
atrag atenția că aceste noi cerințe descurajează înscrierea la școală și cresc
șansele abandonului școlar.
Lipsa actelor de studii
Problema lipsei actelor de studii cu care se confruntă copiii și adulții beneﬁciari de protecție este recunoscută la nivel global și este unul dintre cele
mai importante obstacole pentru înscrierea la școală, respec v integrarea.
Tocmai de aceea evaluarea și atestarea studiilor noilor veniți reprezintă o
componentă cheie a standardelor europene de integrare.
Până la această dată, însă, în România nu există o metodologie specială
de evaluare și atestare a studiilor pentru beneﬁciarii de protecție internațională care nu pot prezenta acte de studii din mo ve obiec ve, în ciuda
prevederilor art. 11 al Ordonanței Guvernului 44/2004, conform căruia Ministerul Educației, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne sunt ins tuțiile
responsabile de elaborarea acesteia. Din această cauză, singura soluție pe
care au la îndemână, în prac că, beneﬁciarii de protecție fără acte este
înscrierea la programul „A doua șansă”. Acest program este conceput pen9 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 ș ințiﬁce nr. 5079/2016 privind
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (OMEN 3027/2018 în con nuare în text)
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tru vorbitorii na vi de limbă română și nu oferă un mediu adaptat nevoilor educa ve ale copiilor sau adulților străini, as el că, de cele mai multe
ori, determină segregarea acestora, alături de alte grupuri vulnerabile sau
la risc de marginalizare socială. Mai mult, în cazul adulților beneﬁciari de
protecție internațională, cursurile acestui program nu sunt adaptate metodologic speciﬁcului învățării adulților, iar amestecul între cursanții minori și
adulți în cadrul aceleiași clase inhibă învățarea.
În cadrul evaluării de față, nu am iden ﬁcat niciun exemplu de reușită în
absolvirea programului „A doua șansă” de către beneﬁciari de protecție
internațională. Dar ținând cont de diﬁcultatea culegerii datelor în general
în domeniul educației în România, putem pune această lipsă de date (și) pe
seama evidențelor sta s ce de calitate îndoielnică.
Nu putem încheia discuția referitoare la procedurile de evaluare și atestare
necesare înscrierii copiilor beneﬁciari de protecție fără a menționa și un
exemplu de bună prac că iden ﬁcat la nivel local, în județul Maramureș,
județ care găzduiește și un Centru Regional de Cazare și Proceduri al Inspectoratului General pentru Imigrări, în localitatea Șomcuta Mare. IȘJ
Maramureș, odată confruntat cu solicitări de înscriere din parte solicitanților de azil din incinta centrului, a solicitat sprijin la nivel central pentru
a iden ﬁca procedura de urmat. În lipsa furnizării unei soluții de la nivel
central, la nivel județean a fost elaborată o Procedură internă de înscriere
a minorilor în toate ciclurile de învățământ: pre-școlar, primar, gimnazial și
liceal. Procedura transpune prac c legislația în vigoare și prevede că imediat după înregistrarea cererii de înscriere la scoală, în incinta Centrului de
Cazare al Inspectoratului General pentru Imigrări, aceasta este transmisă
Inspectoratului Școlar care sesizează ins tuția de învățământ responsabilă10.
Școala responsabilă dezvoltă un Plan Individual de Integrare pornind de
evaluarea individuală a ﬁecărui elev, iar ulterior se stabilește anul de studiu
în care elevul urmează să ﬁe înscris, în calitate de audient până la stabilirea
protecției internaționale.
10 În anul 2017/2018, la nivelul județului Maramureș a fost desemnată o singură școală
responsabilă de copiii solicitanți de azil/beneﬁciari de protecție ținând cont de numărul de
solicitări, dar și de proximitatea față de Centrul de Cazare al Inspectoratului General pentru
Imigrări. Conform datelor furnizate de către Inspectoratul Școlar Maramureș, la nivelul anului
2017/2018 au fost înscriși în sistemul public de educație 70 de copii beneﬁciari de protecție
internațională la nivelul județului, dintre care 20 la nivel preșcolar, 23 – la nivel primar, 14 la
nivel gimnazial și 11 la nivel liceal. În același mp au fost înregistrare 2 cazuri de abandon.
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Această prac că demonstrează că prevederile legale din acest moment
permit depășirea obstacolului generat de lipsa actelor de studii, în măsura
în care există disponibilitate și bună-intenție la nivelul autorităților locale
responsabile. Al el spus, în lipsa unei metodologii standardizate, accesarea
sistemului public de educație de către beneﬁciarii de protecție, rămâne la
discreția factorilor de decizie de la nivel local.
Școli neacreditate
Una dintre consecințele insuﬁcient analizate ale acestei stări de fapt, și care
nu a fost prevăzută nici în metodologia de evaluare a NIEM, este existența
„școlilor” neacreditate de autoritățile statului român și care, prin proceduri de înscriere mai facile pentru elevii străini, sunt mai atrac ve pentru
aceș a din urmă. Totuși ﬁind neacreditate, studiile furnizate de acestea nu
sunt recunoscute și nu oferă pârghiile necesare integrării, s mulând mai
degrabă o enclavizare.
Conform prevederilor legale din România, ins tuțiile care desfășoară ac vități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară
sunt recunoscute de statul român, înscrise în Registrul Special al Organizațiilor Furnizoare de Educație și emit diplome de studii recunoscute de statul
român. Totuși, există semnale din partea reprezentanților societății civile
care furnizează servicii de consiliere referitoare la existența unor ins tuții
private furnizoare de ac vități educaționale care însă nu sunt înregistrate
în Registrul Special al Organizațiilor Furnizoare de Educație și care desfășoară ac vități educaționale neautorizate pentru copiii migranți. Din cauza
numeroaselor obstacole pe care le pune sistemul public de educație, riscul
ca numărul celor care aleg să frecventeze aceste puri de ins tuții în detrimentul școlilor din sistemul public, este mare și poate avea consecințe
nefaste asupra integrării acestei categorii de străini.
Lipsa alocărilor bugetare pentru elevii audienți
La începutul acestui capitol menționam că nu există date oﬁciale referitoare
la alocările bugetare des nate educației beneﬁciarilor de protecție internațională. Trebuie să aducem în discuție un aspect care ține de alocările bugetare și care cons tuie un obstacol important pentru accesarea sistemului
public de educație. Faptul că, în conformitate cu art. 18 al Legii 122/2006,
minorii solicitanți de azil pot par cipa la ac vități didac ce la școala unde
urmează a ﬁ înscriși în calitate de audienți, presupune că aceș a nu sunt
înregistrați în Sistemul Informa c Integrat al Învățământului din România
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(SIIIR), așadar nu pot ﬁ alocate resurse ﬁnanciare care să acopere cheltuieli
de școlarizare pentru ei.
De asemenea, conform art. 136, alin (4) al OMEN 3027/2018, același termen („audienți”), implicit aceeași lipsă de alocare bugetară, desemnează
și elevii pentru care a fost deja demarată procedura de recunoaștere și
echivalare a studiilor. Această limitare legisla vă – nealocarea bugetară și
înregistrarea în cataloage provizorii a elevilor solicitanți de azil – determină
creșterea abandonului în rândul acestei categorii și orientare către sisteme
alterna ve, neautorizate.
Accesul La cursuri de Limbă Română
Cursurile de limba română sunt, alături de acomodarea culturală și consiliere, parte a programului de integrare și sunt o precondiție pentru accesul la
drepturile pe domenii speciﬁce. Străinii trebuie să cunoască limba nu doar
ca să-și con nue studiile, ci și ca să acceseze serviciile garantate de lege, să
accese piața muncii etc. Ins tuțiile responsabile de asigurarea cursurilor de
limba română pentru beneﬁciarii de protecție internațională, copii și adulți,
sunt Inspectoratele Școlare Județene. În prac că acestea întâmpină multe
diﬁcultăți în organizarea și livrarea cursurilor, în special în cazul adulților.
Principalele cauze sunt: numărul redus de resurse bugetare și umane disponibile11; neîntrunirea numărului minim de cereri impus de lege pentru
a forma o grupă de studiu; limitarea dreptului beneﬁciarilor de a par cipa
la aceste cursuri doar în primul an de la obținerea formei de protecție; și
desfășurarea acestora doar pe perioada anului școlar.
Alterna va o cons tuie cursurile furnizate de organizații neguvernamentale
care sunt, de cele mai multe ori, susținute ﬁnanciar prin granturi din Fondul
pentru Azil, Migrație și Integrare, ges onat de Inspectoratul General pentru
Imigrări și care, deși nu sunt furnizate con nuu, răspund mai bine nevoilor
de învățare a beneﬁciarilor de protecție internațională. Totuși, acestea neﬁind autorizate de Ins tutul Limbii Române, nu sunt considerate cursuri
de inițiere în limba română conform legii, deci nu pot ﬁ considerate parte
a Planului Individual de Integrare. Neîndeplinirea acestui Plan de integrare
are consecințe nega ve asupra beneﬁciarilor. Prin urmare, ei sunt forțați
să urmeze cursurile mai slabe și oferite în condiții mai puțin prietenoase
de IȘJ.
11 Plata profesorilor care predau limba română pentru străini este în regim de plată cu ora,
aceș a neﬁind incluși automat în bugetul inspectoratelor școlare județene. Plata cu ora este o
prac că foarte puțin atrac vă pentru profesori, din cauza sumelor foarte mici oferite.
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Accesul pe piața muncii
Teoriile integrării imigranților plasează independența economică în centrul
unei integrări 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. Așadar o bună înțelegere a modului
în care beneﬁciarii de protecție din România pot accesa piața muncii este
esențială pentru o integrare eﬁcientă.
De asemenea, în contextul în care România se confruntă, începând cu
2017, cu criză de forță de muncă în anumite sectoare, discuția despre cât
de facil este accesul pe piața muncii a unei categorii de populație care este
deja pe teritoriul țării devine și mai importantă.
Accesul pe piața muncii a fost analizat, în cadrul acestui raport pornind de
la următorii indicatori:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rata de angajare a beneﬁciarilor de protecție din România;
Nivelul maxim de studii absolvite de beneﬁciarii de protecție din România;
Accesul la angajare al beneﬁciarilor de protecție internațională compara v cu cel al cetățenilor români;
Accesul la ac vități economice independente al beneﬁciarilor de protecție internațională compara v cu cel al cetățenilor români (durata și
pul procedurilor de înscriere, documentația necesară);
Accesul la angajare al grupurilor cu nevoi speciale (minori neînsoțiți
care au împlinit vârsta la care pot ﬁ angajați în câmpul muncii, vic me
ale torturilor, violurilor sau altor forme grave de violență și/sau traumă,
persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, femei);
Cerințele administra ve (durata și pul procedurilor administra ve,
documentația necesară) pe care trebuie să le îndeplinească un beneﬁciar de protecție internațională pentru a se angaja pe piața muncii
din România;
Gradul de sensibilizare referitor la situația speciﬁcă a accesului beneﬁciarilor de protecție internațională pe piața muncii;
Accesul la proceduri de recunoaștere a diplomelor formale și la validarea competențelor pentru beneﬁciarii de protecție internațională;
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Accesul la proceduri de evaluare a competențelor pentru beneﬁciarii
de protecție internațională;
Accesul la proceduri de recunoaștere a diplomelor formale, a cer ﬁcatelor și a altor tluri de caliﬁcare pentru beneﬁciarii de protecție
internațională;
Măsuri de facilitare a accesului la proceduri de recunoaștere a diplomelor formale, a cer ﬁcatelor și a altor tluri de caliﬁcare pentru beneﬁciarii de protecție internațională;
Accesul la consiliere în accesarea pieței muncii și măsuri aﬁrma ve
pentru beneﬁciarii de protecție internațională;
Măsuri de s mulare a antreprenorialului în rândul beneﬁciarilor de
protecție internațională;
Mecanismele de integrare a accesului beneﬁciarilor de protecție internațională în poli cile naționale de muncă;
Coordonarea și colaborare dintre ins tuțiile centrale și cele locale din
domeniul muncii referitor la accesarea pieței muncii de către beneﬁciarii de protecție internațională;
Mecanismele de colaborare ale autorităților publice cu organizațiile
neguvernamentale în domeniul accesării pieței muncii de către beneﬁciarii de protecție internațională;
Alocările bugetare pentru integrarea beneﬁciarilor de protecție internațională pe piața muncii;
Rata de recunoaștere a competențelor/caliﬁcărilor pentru beneﬁciarii
de protecție internațională;
Gradul de supra-caliﬁcare la locul de muncă în rândul beneﬁciarilor
de protecție internațională;

Din punct de vedere legal, beneﬁciarii de protecție se bucură de aceleași
drepturi ca și cetățenii români, în baza art. 4 al Ordonanței 44/2004. În
prac că, o serie de obstacole îi împiedică să se bucure în aceeași măsură de
aceste drepturi. Trebuie să precizăm că asimilarea beneﬁciarilor protecției
internaționale cetățenilor români, reprezintă dovada unei bune intenții de a
le deschide accesul către piața muncii. 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. Scorul agregat al prevederilor legale, implementării
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și susținerii acestora în privința accesului pe piața muncii este de 40,2 din
100 în cazul României, și ține cont atât de aﬁrmarea drepturilor, cât și de
mecanismele de punere în prac că a acestora.
Lipsa actelor de studii și nerecunoașterea caliﬁcărilor
Lipsa actelor de studii sau care să dovedească experiența profesională din
țara de origine reprezintă un important obstacol pentru că în acest moment
nu există un mecanism alterna v adoptat de autoritățile române, care să
permită persoanelor ce nu au aceste documente să își dovedească competențele și abilitățile speciﬁce unei profesii. Deși existența unei metodologii
speciale de atestare a studiilor pentru această categorie este prevăzută
de art. 11 al Ordonanței Guvernului 44/2004 începând cu 2006, metodologia în cauză nu a fost elaborată până la data redactării acestui raport.
As el beneﬁciarii de protecție din România care nu dețin acte de studii și
intenționează să se înscrie la cursuri vocaționale la care au, conform Legii
122/2006, dreptul ca orice cetățean român, în prac că nu reușesc să o facă.
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) este ins tuția 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 semniﬁcav șansele beneﬁciarilor de protecție internațională de accesare a pieței
muncii și înce nește 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 2016, 34 au
beneﬁciat doar de informare și consiliere pentru că nu au putut prezenta
acte de studii, deci nu au putut accesa prac c 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 sau ai altor state membre
UE care nu au acte jus ﬁca ve pentru caliﬁcările profesionale pe care le
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dețin. Această lacună de poli ci 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
ins tuțiile naționale să solicite dovezi ale parcurgerii ciclurilor minime de
studii. În același mp, 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 obliga vitatea 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 jus ﬁca ve. Aceasta este o consecință directă a transpunerii Direc vei 2011/95,
în speță a ar colului 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 jus ﬁca ve privind caliﬁcările
lor la organismele competente pentru evaluarea, validarea și acreditarea
studiilor lor anterioare. De al el, această direc vă este transpusă, parțial, și
de legislația din domeniul azilului din România. Spunem parțial deoarece în
con nuare ins tuții precum Ministerul Muncii, prin Autoritatea Națională
pentru Caliﬁcări aﬂată în subordine, nu par cipă ac v la transpunerea și implementarea acesteia în poli cile naționale. As el beneﬁciarii de protecție
sunt descurajați să solicite serviciile acestei ins tuții, iar ins tuția la rândul
ei, argumentează lipsa luării unor măsuri în acest sens prin lipsa de cereri.
Ac vități Economice și profesii Liberale
Numeroase studii demonstrează faptul că persoanele cu experiențe de
migrație sunt mai predispuse în a se implica în ac vități antreprenoriale12, în special în afaceri mici și mijlocii. Mai mult, persoanele forțate să
emigreze într-un anumit stat, cum e cazul beneﬁciarilor de protecție, sunt
mai predispuse să își asume riscurile și inves țiile necesare demarării unor
afaceri. De asemenea, analizele recente conﬁrmă relația directă între creșterea diversității culturale și creșterea economică la nivel global, în special
12 Recomandăm raportul OECD „Open for business. Antreprenoriatul migranților în țările
OECD” (2010) disponibil pentru lectură, în limba engleză, la h ps://read.oecd-ilibrary.org/
social-issues-migra on-health/open-for-business_9789264095830-en#page2
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în mediul urban13.
În acest context, accesul beneﬁciarilor de protecție la orice forme de antreprenoriat devine esențial atât pentru imigrant, cât și pentru comunitatea
gazdă. După cum spuneam și mai sus, deși legislația în domeniul azilului
acordă aceleași oportunități, din punct de vedere legal, beneﬁciarilor de
protecție, art. 3 al Ordonanței Guvernului 44/2008 privind desfășurarea
ac vităților economice de către persoanele ﬁzice autorizate, întreprinderile
individuale și întreprinderile familiale, prevede că doar cetățenii români
sau ai unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic
European, pot desfășura ac vități economice pe teritoriul României. As el,
Oﬁciul Național al Registrului Comerțului, ins tuție responsabilă de înregistrarea iniția velor 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.
Un alt domeniu imposibil de accesat, de facto, pentru beneﬁciarii de protecție din România este cel al profesiei de traducător autorizat, o specializare care pare a ﬁ accesibilă pentru persoanele străine, vorbitoare na ve ale
unor limbi, în special al celor rare. Totuși, conform art. 3 al Legii 281/2004,
privind modiﬁcarea și completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și
plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală,
de instanțele judecătoreș , de birourile notarilor publici, de avocați și de
Ministerul Jus ției, prima condiție pentru a deveni traducător autorizat în
România este deținerea cetățeniei române sau al unui stat membru UE, SEE
sau al Confederației Elvețiene.
Dincolo de limitările pe care le provoacă această prevedere beneﬁciarilor
de protecție, această condiție împiedică autoritățile publice să poată u liza
serviciile acestei categorii de vorbitori în ac vitățile curente care presupun
interacțiune cu străinii vorbitori de limbi rare. În acest sens, exemplul limbii
kurde cons tuie un exemplu elocvent.
În acest moment în România, conform Catalogului Traducătorilor Autorizați al Ministerului Jus ției, există un singur furnizor de traducere de limbă
kurdă autorizat de Ministerul Jus ției, deci care poate să furnizeze servicii
13 Exemple relevante în ar colul „Migra on, Diversity and Economic Growth” publicat în
revista World Development Vol. 89/2017 de Bove V., și Elia L., disponibil pentru lectură, în
limba engleză, la lh p://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.08.012
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de traducere și interpretare în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Jus ției, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și
Jus ție, Direcției Naționale An corupție, organelor de urmărire penală, instanțelor judecătoreș , birourilor notarilor publici, avocaților și executorilor
judecătoreș . Această singură persoană resursă asigură sprijin și suport în
interacțiunea autorităților și organizațiilor care furnizează servicii pentru
migranții și beneﬁciarii de protecție vorbitori de kurdă, dar bineînțeles, nu
reușește să acopere toate cererile existente. În același mp, în 2016 și 2017
majoritatea solicitanților de azil din România erau vorbitori ai unui dialect
de limbă kurdă. Pentru a furniza eﬁcient servicii de integrare acestei categorii de beneﬁciari, e nevoie de un număr mai mare de translatori care să
medieze interacțiunea și relația dintre cele două părți.
Lipsa datelor
Nu putem încheia discuția referitoare la accesul beneﬁciarilor de protecție internațională pe piața muncii din România fără ca să reluăm subiectul
lipsei datelor oﬁciale. Din nou, cu excepția Inspectoratului General pentru
Imigrări, ins tuții cu rol central în reglementarea pieței muncii din România
nu dețin evidențe solide care să le permită realizarea de previziuni și analize consistente referitoare la volumul, impactul și oportunitățile pe care
le are această categorie. De exemplu Inspecția Muncii, ins tuție esențială
pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, a securității și sănătății în
muncă nu deține date defalcate referitoare la stocul de străini, beneﬁciari
de protecție, angajați pe teritoriul României. În general creșterea implicării ins tuțiilor subordonate Ministerului Muncii și Jus ției Sociale în toate
etapele, de la o mai bună culegere a datelor, la creșterea cooperării cu
Inspectoratul General pentru Imigrări și alte ins tuții cu responsabilități
în domeniul integrării, este esențială pentru crearea unui cadru funcțional
și favorabil integrării de durată a beneﬁciarilor de protecție internațională
din România.
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Accesul la Cetățenie
Accesul la cetățenia română este facilitat pentru o parte din beneﬁciarii
protecției internaționale. În general, străinii pot solicita cetățenia română
după ce au locuit minim 8 ani în țara noastră. Art. 8 al Legii Cetățeniei
Române nr. 21/1991 prevede că persoanele care au „dobândit statut de
refugiat potrivit prevederilor legale în vigoare” pot beneﬁcia de reducerea
termenului până la jumătate, deci de la 8 la 4 ani. Totuși, această prevedere
nu este în prezent aplicată și în cazul persoanelor beneﬁciare de protecție
subsidiară, în poﬁda prevederilor art. 2, alin. (1) al Legii 122/2006 privind
azilul în România care consideră beneﬁciar al protecției internaționale, „cetățeanul străin sau apatridul căruia i s-a recunoscut statutul de refugiat sau
i s-a acordat protecția subsidiară”. Protecția subsidiară a fost ins tuită la
nivelul Uniunii Europene prin Direc va 2004/83/CE, și prin apoi Direc va
2011/95/UE, pentru că deﬁniția dată refugiatului de Convenția din 1951
a fost considerata prea restric vă, excluzând categorii largi de persoane
care aveau, în mod efec v, nevoie de protecție. Direc va 2011/95/UE a
fost transpusă în România, iar legislația națională în domeniul azilului nu
face diferențe între persoanele care dețin statutul de refugiat și cele care
beneﬁciază de protecție subsidiară din punctul de vedere al conținutului
protecției: ambele forme de protecție se acordă pe perioadă nedeterminată, iar beneﬁciarii lor se bucură de același regim juridic, au aceleași drepturi sociale și economice și aceleași perspec ve de integrare. Totuși, Legea
Cetățeniei Române nu a fost încă modiﬁcată pentru a ține cont de aceste
prevederi.
Un aspect favorabil este faptul că, în cazul României, perioada de domiciliu legal minim obligatoriu pentru solicitanții de cetățenie, refugiați sau
beneﬁciari de protecție subsidiară, include și perioada de ședere legală de
la începerea procedurii de azil, spre deosebire de state precum Ungaria,
Polonia, Cehia, Lituania, Letonia, Italia sau Grecia.
În privința celorlalte condiții cumula ve pe care beneﬁciarii de protecție
internațională, refugiați și solicitanți de protecție subsidiară, trebuie să le
îndeplinească – cunoașterea limbii, culturii și civilizației române și dovada
independenței economice – acestea sunt iden ce cu cele solicitate celorlalte categorii de străini care solicită cetățenia română. Este important de precizat că state europene ca Estonia, Olanda, Suedia, Italia, Lituania, Slovenia
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nu impun as el de cerințe pentru beneﬁciarii de protecție internațională
care solicită cetățenia.
De asemenea, un alt aspect important de discutat când ne referim la accesul la cetățenie pentru beneﬁciarii de protecție internațională, este situația
actelor de stare civilă din țara de origine pe care adesea această categorie
de solicitanți nu le poate prezenta din mo ve obiec ve. În România nu
există o procedură standardizată pentru as el de cazuri și decizia de a accepta documente alterna ve rămâne la a tudinea funcționarilor Autorității
Naționale pentru Cetățenie. În același mp, în state precum Estonia, Grecia
și Suedia au fost elaborate as el de proceduri alterna ve pentru a facilita
accesul la cetățenie.
În ceea ce privește accesul la cetățenie pentru persoanele vulnerabile
(vârstnici, persoane cu dizabilități) beneﬁciare de protecție internațională,
Legea Cetățeniei nu menționează excepții. De exemplu, în cazul solicitanților cu dizabilități, s-au înregistrat cazuri în care aceș a au fost respinși
pentru că nu au fost capabili să redacteze un text în limba română în ciuda
existenței unei dizabilități ﬁzice cer ﬁcate de o autoritatea competentă a
statului român (Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap). În
lipsa unor proceduri standardizate care să răspundă nevoilor unor as el de
cazuri, decizia de acordare a cetățeniei rămâne una discreționară.
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Concluzii și recomandări
Comitetul Interministerial Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților
În ul mii 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 reac vă și remedială, și a tratat fenomenul ca pe o noutate. În mp 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 parul obișnuit.
Efortul guvernamental de la ﬁnele lui 2015 s-a tradus în crearea unui organism formal responsabil de coordonarea și ges onarea integrării – Comitetul Interministerial Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților – a
cărui obiec v este integrarea refugiaților, conform obligațiilor pe care România le are în calitate de stat membru al Uniunii Europene și iden ﬁcarea
corectă și completă a problema cii refugiaților, alegerea soluțiilor op male, asigurarea implementării măsurilor și coordonarea lor pentru a ngerea
obiec vului stabilit.
Ac vitatea Comitetului, extrem de intensă în primele luni de ac vitate, a
fost subit încheiată o dată cu schimbarea guvernului la ﬁnele anului 2015.
După doi ani de inac vitate, ca urmare a insistențelor societății civile, prin
Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților, s-a reușit reac varea
acestui for în anul 2017 și repunerea subiectului integrării beneﬁciarilor de
protecție internațională pe agenda guvernamentală pentru aproxima v 6
luni. Cu toate acestea, instabilitatea poli că de la nivel național a determinat o nouă etapă de lipsă de interes și acțiuni referitoare la acest domeniu.
Până la data redactării acestui raport, Comitetul Interministerial Coaliția
Națională pentru Integrarea Refugiaților rămânea inac v și lipsit de conducere.
Perioada de funcționare a Comitetului a arătat, fără îndoială, că dialogul
structurat, permanent, între toți actorii, publici și privați, par cipanți în
procesul de integrare conduce la a ngerea obiec velor acestuia. Sunt deci
necesare reac varea Comitetului și asigurarea unor resurse minimale pentru buna funcționare a acestuia.
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Concluzii preliminare
Evaluarea elaborată în cadrul cercetării NIEM ne permite să aﬁrmăm că în
acest moment sistemul național de integrare al beneﬁciarilor de protecție internațională este unul mai degrabă disfuncțional pentru că acoperă
parțial nevoile de integrare ale refugiaților și beneﬁciarilor de protecție
subsidiară.
Prevederile legale, cele care cons tuie structura de bază a acestui sistem,
sunt în general favorabile și, cu mici excepții, în linie cu standardele internaționale din domeniu. Cu toate acestea, nenumăratele discrepanțe între
legislația din domeniul azilului și migrației și numeroase legi organice împiedică, în prac că, integrarea beneﬁciarilor de protecție.
Implementarea acestor prevederi este extrem de deﬁcitară și pentru că
acele discrepanțe legisla ve le permit multor autorități publice, în special
de la nivel local, să-și deroge responsabilitățile față de beneﬁciarii de protecție din România.
Un alt aspect important al sistemului național de integrare este lipsa de
colaborare inter-ins tuțională între Inspectoratul General pentru Imigrări
și structurile subordonate celorlalte ministere cu atribuții în domeniu.
Acest aspect are legătura directă cu prac ca deﬁcitară de colectare a datelor referitoare la beneﬁciarii de protecție internațională. Lipsa unor evidențe solide împiedică realizarea de previziuni și analize consistente referitoare
la volumul, impactul și oportunitățile de integrare pe care le au beneﬁciarii
de protecție internațională din România.
Domenii cheie ale integrării, precum educația și accesarea pieței muncii,
sunt afectate de mul ple disfuncționalități și acționează mai degrabă ca
inhibatori ai integrării în loc să o s muleze.
De asemenea, simpla transpunere, de multe ori, în ul mul moment, a obligațiilor care decurg din calitatea de stat membru UE, par să indice lipsa
unei viziuni clare și asumate la nivelul ins tuțiilor publice, privind rolul și
impactul pe termen lung al beneﬁciarilor de protecție internațională din
România.

Raport de evaluare național. România 39

Recomandări
Creșterea cooperării inter-ins tuționale între Inspectoratul General pentru Imigrări și autoritățile de la nivel central și local din domeniul educației, muncii, sănătății, protecției și asistenței sociale, locuirii și jus ției 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. Prac cile existente deja
în Cehia, Lituania, Grecia sau Italia sunt relevante pentru as el de măsuri.
Îmbunătățirea prac cilor de colectare și stocare a datelor referitoare la
beneﬁciarii de protecție, nevoile de integrare ale acestora și competențele
cu care vin în România. Pentru a reuși acest lucru este iarăși extrem de importantă creșterea rolului autorităților de la nivel local, dar și stabilirea unui
format standardizat de colectare a acestui p de date. Un prim pas în acest
sens a fost făcut de Inspectoratul General pentru Imigrări care și-a asumat,
în 2017, un format standardizat de colectare și stocare și care urmează a ﬁ
ex ns și către celelalte ins tuții cu atribuții în domeniul integrării.
S mularea implicării autorităților publice locale și ins tuțiilor subordonate
acestora în toate etapele integrării. În acest sens menționăm, exemplul Portugaliei unde, pentru a crește implicarea autorităților locale în ges onarea
azilului și integrării, a fost elaborat un Memorandum de colaborarea între
Serviciul pentru Străini și Fron eră (corespondentul Inspectoratului General pentru Imigrări) și Asociația Municipiilor și Autorităților Locale. Acest
memorandum prevede Planuri de Acțiune la nivel local care implică atât
autoritatea locală, cât și ﬁlialele teritoriale ale Serviciului pentru Străini.
Crearea unor mecanisme eficiente de validare și certificare a
competențelor pentru persoanele care nu dețin acte de studii din mo ve
obiec ve, des nate tuturor cetățenilor, români sau străini, inclusiv beneﬁciarilor de protecție, după modelul Cehiei, Sloveniei sau al Spaniei. În cazul
Spaniei metodologia națională acordă și organizațiilor neguvernamentale
preroga ve de evaluare pentru a facilita procesul de integrare.
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Demararea unui proces amplu de armonizare legisla vă pentru coeren zarea prevederilor legislației naționale cu prevederile legislației din domeniul
azilului.
Crearea unui mecanism de alocare bugetară pentru copiii solicitanți de
azil din etapa demarării procedurii de azil pentru a le asigura accesul la
educație independent de durata procedurii.
Îmbunătățirea procedurilor de evaluare și monitorizare a implementării
obiec velor asumate de Strategia Națională privind Imigrația și Planurile
de Acțiune aferente, în care să ﬁe implicate și actori neguvernamentali
independenți (organizații neguvernamentale, ins tuții academice, etc.) În
acest sens, menționăm Italiei și al Letoniei, unde în afara de autorități guvernamentale, în etapa de evaluare sunt implicate și autoritățile locale și
regionale, ins tuțiile academice, organizațiile neguvernamentale, sindicatele și patronatele.
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Anexă: Scoruri
Scoruri ale indicatorilor legali
0,0

20,0

40,0

Impactul recepƜiei asupra integrĉrii: indicatori legali (1)

60,0

80,0

50,0

RezidenƜĉ: indicatori legali (5)

51,7

Reîntregirea familiei: indicatori legali (16)

CetĉƜenie: indicatori legali (10)

80,2

36,3

Acces la locuire: indicatori legali (3)

83,3

Acces la piaƜa muncii: indicatori legali (6)

Formare vocaƜionalĉ: indicatori legali (2)

56,9

50,0

Acces la sĉnĉtate: indicatori legali (4)

83,3

ProtecƜie socialĉ: indicatori legali (2)

50,0

EducaƜie: indicatori legali (1)

50,0

ÎnvĉƜarea limbii române ƕi orientare socio - culturalĉ: indicatori legali (2)

Prevederi legale: Scor total
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100,0

100,0

62,9

Scoruri ale indicatorilor de implementare a poli cilor publice
0,0

20,0

40,0

60,0

Impactul recepƜiei asupra integrĉrii: indicatori de implementare a poliƟcilor (1)

58,5

0,0

CetĉƜenie: indicatori de implementare a poliƟcilor (2)

Acces la locuire: indicatori de implementare a poliƟcilor (8)

Acces la piaƜa muncii: indicatori de implementare a poliƟcilor (5)

25,0

23,6

20,0

41,8

Formare vocaƜionalĉ: indicatori de implementare a poliƟcilor (4)

Acces la sĉnĉtate: indicatori de implementare a poliƟcilor (5)

ProtecƜie socialĉ: indicatori de implementare a poliƟcilor (3)

EducaƜie: indicatori de implementare a poliƟcilor(6)

26,8

22,3

26,2

ÎnvĉƜarea limbii române ƕi orientare socio - culturalĉ: indicatori de implementare a
poliƟcilor (7)

Implementarea poliƟcilor: Scor Total

100,0

100,0

RezidenƜĉ: indicatori de implementare a poliƟcilor (2)

Reîntregirea familiei: indicatori de implementare a poliƟcilor (2)

80,0

39,8

34,9
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Scoruri ale indicatorilor de asumare și promovare a cooperării pentru integrarea beneﬁciarilor de protecție internațională
0,0

20,0

40,0

60,0

100,0

100,0

Impactul recepƜiei asupra integrĉrii: indicatori de implementare a poliƟcilor (1)

RezidenƜĉ: indicatori de implementare a poliƟcilor (2)

Reîntregirea familiei: indicatori de implementare a poliƟcilor (2)

80,0

58,5

0,0

CetĉƜenie: indicatori de implementare a poliƟcilor (2)

Acces la locuire: indicatori de implementare a poliƟcilor (8)

Acces la piaƜa muncii: indicatori de implementare a poliƟcilor (5)

25,0

23,6

20,0

Formare vocaƜionalĉ: indicatori de implementare a poliƟcilor (4)

Acces la sĉnĉtate: indicatori de implementare a poliƟcilor (5)

ProtecƜie socialĉ: indicatori de implementare a poliƟcilor (3)

EducaƜie: indicatori de implementare a poliƟcilor(6)

41,8

26,8

22,3

26,2

ÎnvĉƜarea limbii române ƕi orientare socio-culturalĉ: indicatori de implementare a
poliƟcilor (7)

Implementarea poliƟcilor: Scor Total
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39,8

34,9

