
 

 



 

 

 
 
 
 
 
Prezentul raport este o sinteză a activităților OIM România desfășurate în anul 
2016.  
 
Informațiile din raport sunt structurate pe următoarele capitole 
 

I. Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) 

II. OIM România 

III. Intervențiile OIM în România 

 1. Facilitarea migrației  

 2. Reglementarea migrației  

 3. Migrația forțată  

 4. Sănătatea migranților  

 5. Anti trafic de persoane  

 7. Servicii consulare 

 8. Alte programe și servicii 

IV. Resurse 

 



 

 

I   Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) 

Din organizație fac parte 157 de State Membre și 10 

State cu statut de observator. Ca o consecință a mobili-

tății populației la nivel global, numărul sediilor OIM a 

crescut de la 119 în 1998 la 480 în 2014. De asemenea, 

personalul operațional a crescut de la 1.000 de persoane 

în 1998 la mai mult de 8.400 de persoane în prezent, 

astfel 95% din personalul OIM lucrează în cadrul  

birourilor operative.  

Sursa: IOM Headquarters (Geneva) 

 

LEGISLAȚIA în domeniul migrației   

OIM are o experiență bogată în dezvoltarea 

legislaţiei internaţionale în domeniul migraţiei și 

contribuie la promovarea și respectarea standardelor 

internaționale și regionale. 

MANAGEMENTUL Migrației  

OIM participă la gestionarea fenomenului migrației și 

promovează migrația reglementată în beneficiul tuturor 

— în special prin gestionarea politicilor din domeniu, 

consolidarea capacității guvernelor, stabilirea 

standardelor de control, măsurarea și raportarea  

standardelor de performanță, furnizarea de servicii 

directe,  precum și consultanță de specialitate în 

domeniul migrației, în planificarea dezvoltării și 

aplicarea modelelor de bună practică din alte domenii 

precum  facilitarea migrației forței de muncă, migrație și 

dezvoltare, lupta împotriva traficului de ființe umane,  

repatrierea voluntară asistată, sănătatea migranților și a 

problematicii de gen a migrației, acordarea de sprijin 

pentru migranții vulnerabili, gestionarea migrației și a 

frontierelor.  

 

Pentru mai multe informații, vizitați pagina oficială a 

Organizației Internaționale pentru Migrație:   

 www.iom.int 

PUNCTELE CHEIE ALE ORGANIZAȚIEI 

Înființată în 1951, Organizația Internațională pentru Mi-

grație (OIM) este principala organizație interguverna-

mentală în domeniul migrației. OIM este dedicată prin-

cipiului conform căruia migrația reglementată este în 

beneficiul tuturor. În acest sens, OIM furnizează servicii 

și consultanță atât migranților, cât și guvernelor. De ase-

menea, OIM promovează cooperarea internațională în 

domeniul migrației, asistă la identificarea de soluții 

practice la problemele migrației și furnizează  asistență 

umanitară migranților.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DREPTURILE OMULUI  
Comunitatea internațională consideră că este esențial ca 

drepturile omului să fie protejate și promovate 

indiferent de statutul migranților. OIM pledează pentru 

o atitudine favorabilă și echilibrată față de migranți.  
 

GUVERNANȚA migraţiei  
OIM lucrează strâns cu guvernele statelor în care 

activează pentru îmbunătăţirea guvernanţei fenomenului 

migrației, un sistem care acordă prioritate și 

promovează facilitarea migrației nu limitarea acesteia; 

care vede migrația ca un proces care trebuie gestionat și 

nu o problemă care trebuie rezolvată;  și care tinde spre 

extinderea posibilităților în vederea realizării 

potențialului individual prin intermediul mobilității.  

POLITICILE în domeniul migrației 

OIM oferă sprijin și consiliere guvernelor și partenerilor  

în domeniul migrației, în scopul elaborării de politici și 

strategii eficiente la nivel național, regional și global.    
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În România, OIM funcționează din anul 1992 pentru 
a răspunde nevoilor de informare și consiliere 
pentru emigrare.  

De-a lungul anilor, OIM România a desfășurat pro-
grame de cooperare națională și internațională în 
diferite domenii, cum ar fi: lupta împotriva 
traficului de ființe umane, facilitarea migrației, 
asistența pentru refugiați, repatrierea voluntară, 
integrarea migranților cu ședere legală, sănătatea 
migranților sau sprijin consular.  

În 2016 principalele domenii de intervenție ale OIM 
România au fost: 

 
Integrarea migranților  
OIM este implicat în 3 ample proiecte de integrare 
a beneficiarilor de protecție internațională și a 
resortisanților țărilor terțe (RTT) la nivelul a trei 
regiuni din România.  
 
Repatrierea voluntară asistată și acordarea de 
sprijin pentru reintegrare (RVAR) în țările de origi-
ne 
OIM oferă migranților cu ședere ilegală/
nereglementată în România posibilitatea de a se 
întoarce acasă cu demnitate și de a beneficia de un 
sprijin pentru reintegrare care să le deschidă calea 
spre noi oportunități în ţările de origine.   
 
Relocarea refugiaților: 

OIM România este unul dintre actorii cheie în pro-
cesul de relocare a refugiaților, alături de Înaltul 
Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite 
(UNHCR) și Guvernul României. 

Prin intermediul Centrului de Tranzit în Regim de 
Urgență de la Timișoara, refugiaților li se oferă sig-
uranță pe toată durata șederii în Centru până la 
plecarea spre țara de relocare.   

 

De asemenea, OIM a sprijit relocarea în România 
din Grecia și Italia a 546 de refugiați în baza 
schemei europene de relocare la care România a 
aderat. Principalele trei țări de origine ale refu-
giaților relocați sunt Siria, Irak și Eritrea. 
 
Procesare medicală 
La solicitarea diferitelor guverne, OIM, în strânsă 
coordonare cu UNHCR și Ministerul Afacerilor In-
terne, furnizează servicii medicale pentru migranți 
aflați în nevoie de relocare. 
 
Transport asistat în Canada, Australia și SUA 
OIM sprijină achiziționarea biletelor de transport 
(dus) la prețuri special negociate în cadrul unui pro-
gram destinat celor care se stabilesc definitv în 
Canada, Australia sau SUA și celor care pleacă în 
aceste țări pentru muncă sau studii, cu o viză a 
cărei valabilitate este mai mare de un an. 
 
Centrul pentru Vize în Canada (CANVAC) 
OIM România gestionează CANVAC. Centrul este 
operational din august 2013. 
 
Lupta împotriva traficului de ființe umane 
În 2016, OIM a acodat asistență specifică 
cetățenilor români, victime ale traficului de per-
soane, repatriați din alte țări europene.   
 
Sprijinirea autorităților publice în gestionarea 
fenomenului migrației  
OIM a desfășurat în anul 2016 diverse activități și 
proiecte pentru creșterea capacității autorităților 
publice centrale și locale de a înțelege și gestiona 
fenomenul migrației.    
 
 
Pentru mai multe informații privind activitatea  
OIMRomânia, vizitați  
www.oim.ro 
www.romaniaeacasa.ro 

II   Organizația Internațională pentru Migrație 

(OIM), Biroul în Romania 

http://www.oim.ro
http://www.romaniaeacasa.ro/index.php/ro/


 

 

I I I .  A c t i v i t ă ţ i  a l e  O I M  î n  R o m â n i a  

În anul 2016 OIM a răspuns provocărilor și 
nevoilor legate de fenomenul migrației atât din 
România cât și lume, prin acțiuni în următoarele 
arii de intervenție: (1) facilitarea migrației (2) 
reglementarea migrației (3) măsuri adresate 
migrației forțate (4) sănătatea migranților (5) 
combaterea traficului de persoane (6) servicii 
consulare (7) alte programe 

1. Facilitarea migrației 

 Integrarea migranților beneficiari ai unei forme 
 de protecție (BP) şi RTT 

Începând cu luna mai 2016, în România se 
implementează 5  proiecte de integrare pentru BP și 
RTT, în 5 regiuni diferite. Proiectele beneficiază de 
cofinanțare europeană din Fondul pentru Azil, Migrație 
și Integrare (FAMI) prin intermediul IGI din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne.  

În cadrul celor 5 proiecte OIM este aplicant principal în 
regiunea 1 și partener în regiunile 4 și 5, responsabil de 
creșterea capacității autorităților publice de a gestiona 
fenomenul migrației.  

Astfel, pentru regiunea 1, OIM în parteneriat cu 
Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – 
AIDRom, Fundația Schottener Servicii Sociale, Asociația 
Global Help Craiova și Asociația Națională a 
Exportatorilor și Importatorilor din România a început 
implementarea proiectului INTERACT- Servicii integrate 
pentru migranți, dialog social și multicultural.  

În cadrul INTERACT, OIM a înființat la sediul 
organizației Centrul Regional de Integrare (CRI) din 
București. De asemenea, OIM a sprijinit înființarea 
Centrului Regional de Integrare Craiova, precum și a 
altor două puncte de lucru la Brașov și Pitești.  
Proiectul aferent regiunii 1 acoperă un număr de 15 
județe și anume: București, Ilfov, Prahova, Buzău, 
Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Gorj, Brașov, Covasna, 
Giurgiu, Călărași, Ialomița, Teleorman, Olt, Dolj.  

Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-
economică și culturală a migranților în societatea 
românească: 

 printr-o abordare integrată, de tipul one-stop-
shop, în furnizarea informațiilor și serviciilor 
de  care aceștia au nevoie  (ex. ocupare, acces la 
servicii de sănătate, acces la servicii 
educaționale, culturale, locuire și servicii sociale, 
participare activă la viața comunității). 

 prin consolidarea colaborării și implicării active a 
autorităților/instituțiilor, sectorului privat și altor 
entități cu atribuții în domeniul integrării. 

Serviciile oferite în cadrul proiectului sunt: 

 Servicii de informare și consiliere la sediile CRI și 
în Punctele Regionale de Coordonare din 
Centrele Regionale pentru Cazare și Proceduri 
pentru Solicitanții de Azil de la București și 
Giurgiu. 

 Cursuri de limba română și orientare culturală 
pentru copii, tineri și adulți. 

 Activități sociale, culturale și recreaționale 
pentru copii, tineri și adulți. 

 Plata asigurărilor de sănătate. 

 Asistență materială (ex. achiziția de bunuri 
materiale, decontarea unor servicii și tratamente 
medicale etc.). 

În cadrul proiectului a fost adaptat website-ul dezvoltat 

anterior de OIM www.romaniaeacasa.ro care conține 

informații despre implementarea proiectelor de integrare din 

toate cele 5 regiuni ale României.     

http://www.romaniaeacasa.ro


 

 Rezultatele proiectului 
 

 971 persoane informate și consiliate 

 195 participanți la cursurile de limba română 

 50 de evenimente culturale și recreaționale cu 
 peste 400 de participanți 

 426 de beneficiari de asistență materială 

 53 de beneficiari de orientare pentru acces la 
 piața muncii 

 Peste 100 de copii care au primit rechizite 

Cursuri de limba română 

București, Noiembrie 2016 

Activitate educațională, OIM 

Decembrie 2016 

Activitate educațională, OIM 

Septembrie 2016 



 

 

2.  Reglementarea migrației 
  
Programul de sprijin pentru repatriere volun-
tară umanitar asistată și reintegrare (RVAR) 
 

În perioada Decembrie 2015 – Noiembrie 2016, 
OIM în parteneriat cu Serviciului Iezuit Român 
pentru Refugiați (JRS) a implementat 
proiectul Programul de sprijin pentru repatriere 
voluntară umanitar asistată și reintegrare (RVAR), 
cofinanțat prin Programul Național - Fondul 
pentru Azil, Migrație, și Integrare, prin intermediul 
Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI). 

Proiectul s-a adresat migranților fără drept de șe-
dere în România, străinilor cu o formă de protecție 
internațională sau protecție temporară în 
România și solicitanților de azil care au dorit să 
renunțe la procedură și să se întoarcă în țara de 
origine.  

Activitățile proiectului au vizat creșterea gradului 
de informare cu privire la repatrierea voluntară în 
rândul instituțiilor publice locale și centrale cu 
atribuții în domeniul migrației, ONG-urilor, mass-
media și publicului larg din România.  

 

 

Rezultatele proiectului în 2016 

 492 persoane consiliate despre programul 
de repatriere voluntară 

 110 persoane sprijinite efectiv să se înto-
arcă în țările de origine 

 25 au beneficiat și de alocații de reintegrare 
în țările lor, spijin care a fost utilizat în principal 
pentru deschiderea de mici afaceri 

 25 de persoane au beneficiat, înainte de 
plecarea din România, de cursuri vocaționale 
antreprenoriale sau de dezvoltare personală 

 17 persoane au beneficiat de pachete so-
ciale care au constat în alimente sau medica-
mente 

 8 persoane au beneficiat de cazare pentru 
o scurtă durată înainte de plecarea din 
România 

 

Distributia pe 

categorii de varsta 

Statistici migranți repatriați: 



 

 

4. Sănătatea migranților —Procesare medicală  

Evaluare și asistență pentru sănătatea migranților 
(MHAAs) este una dintre cele mai bine dezvoltate 
activități ale OIM, la nivel global, în vederea asigurării 
unui management al migrației. La solicitarea guvernelor 
naționale, Departamentele Medicale oferă servicii de 
evaluare a stării de sănătate psihică și fizică a 
migranților, în vederea asistării pentru relocare, 
angajării în altă țară, pentru înrolarea în programe 
specifice de asistență pentru migranți sau pentru 
obținerea de vize temporare ori permanente.  

Principalele beneficii aduse de MHAA includ prevenirea 
anumitor boli prin imunizare, detectare și tratament 
timpuriu, cu efecte pozitive atât pentru indivizi, cât și 
pentru sănătatea publică, dar și pentru siguranța 
călătoriei și protecția comunităților gazdă. De 
asemenea, MHAA furnizează autorităților din țările de 
destinație informații adecvate, reducând astfel 
presiunea asupra serviciilor sociale sau medicale. 

MHAA se aliniază scopului OIM “migranți sănătoși în 
comunități sănătoase”, răspunde nevoilor în timp real 
și monitorizează modelele de migrație aflate în 
continuă schimbare, precum și profilurile 
epidemiologice ale migranților.  

MHD coordonează două tipuri de activități: 

Programul adresat plătitorilor individuali constă în 
oferirea unui spectru complet de examinări medicale 
adresat aplicanților pentru vize de Canada, Australia și 
Noua Zeelandă, în conformitate cu cerințele oficiale ale 
guvernelor gazdă, investigații realizate atât de medici 
OIM, cât și de medici ai clinicilor private pertenere.  

În anul 2016 au fost procesate 1266 de dosare 
medicale, preponderent pentru Canada.  

Programul adresat refugiaților include evaluarea stării 
medicale a refugiaților care tranzitează CTU din 
Timișoara, conform cerințelor țărilor de relocare. 
Programul are, de asemenea, un rol important în 
prevenția și tratamentul bolilor transmisibile înainte și 
după călătoria migrantului, înainte și după sosirea în 
CTU. 

3. Fenomenul migrației forțate  
 
Centrul de Tranzit în Regim de Urgență (CTU) 

Centrul de Tranzit în Regim de Urgență (CTU), prima 
facilitate europeană de acest gen, a fost înființat în 
conformitate cu un acord tripartit, încheiat între 
Guvernul României, UNHCR și OIM în 2008.  

Această facilitate, cu o capacitate de găzduire de până la 
200 de persoane, oferă adăpost temporar refugiaților 
aflați în nevoie urgentă de evacuare din prima țară de 
azil. Astfel de evacuări au loc atunci când refugiații se 
confruntă cu situații care le pot pune viața în pericol: 
riscul de a fi returnați forțat în zonele în care s-ar 
confrunta cu grave persecuții (fenumen numit 
refoulement), sau traiul în condiții instabile, inumane sau 
periculoase.  Aranjamentele pentru transport dinspre și 
înspre CTU sunt realizate de OIM care furnizează și 
servicii de control medical înainte de transport și formare  
pentru acomodare culturală. Pe durata șederii temporare 
la CTU, refugiații beneficiază de servicii de îngrijire a 
sănătății, asistență medicală și psihologică, activități 
recreative și educaționale.  

In 2016 la CTU au sosit 405 refugiati si au plecat 454, 
principalele țări de destinație fiind Marea Britanie, State-
le Unite ale Americii  și Franta. 

Preponderent, țările de proveniență ale migranților care 
au tranzitat centrul au fost R.D. Congo, Afganistan și  Irak.  

 
Relocarea refugiaților 

În anul 2016, OIM a sprijinit relocarea în România a 546 

de refugiați din Grecia și Italia, ca parte a schemei de 

relocare intracomunitare. Odată ajunși în România, 

refugiații au fost cazați în centrele Inspectoratului 

General pentru Imigrări  și au intrat în programele de 

integrare derulate de IGI, OIM și ONG-uri la nivelul 

întregii țări. Țările de origine ale refugiaților sosiți în 

România sunt Siria, Irak și Eritrea.  

În anul 2016 OIM România a semnat două contracte de 

finanțare nerambursabilă (FAMI) pentru relocarea în 

România, începând cu 2017, a 100 de refugiați sirieni.  



 

 

ADMin4ALL Sprijinirea Incluziunii Active a Mi-
granților Dezavantajați în Europa  

Proiectul ADMin4ALL -  Sprijinirea Incluziunii Active a 
Migranților Dezavantajați în Europa este o inițiativă 
care se desfășoară în Italia, Austria, Polonia și România 
și își propune creșterea capacității autorităților locale 
de a dezvolta strategii solide pentru integrarea socială 
și economică cu succes a migranților vulnerabili.  

București și Cluj-Napoca sunt două dintre orașele 
reprezentative care au devenit o nouă casă pentru 
migranți.  

Integrarea acestor persoane este o prioritate pentru 
autoritățile publice locale, în sprijinul cărora vor fi 
organizate sesiuni de formare pentru o mai bună 
înțelegere a nevoilor migranților și gestionarea 
așteptărilor acestora.  

Astfel, pe parcursul anului 2016, a fost realizată o ana-
liză în toate ţările partenere pentru a identifica nevoile 
de formare ale personalului din municipalităţi care se 
află în interacţiune directă cu migranţi, persoane vul-
nerabile. De asemenea, au fost dezvoltate module de 
formare pentru funcționari publici locali pentru a le 
creşte capacitatea de livrare a serviciilor şi de interacţi-
une interculturală.  

În anul 2017, sunt prevăzute sesiuni de formare a 
funcționarilor care lucrează în primăriile din București 
și Cluj-Napoca, urmând apoi sesiuni de evaluare între 
localitățile participante din fiecare țară, precum și 
realizarea unui raport final care sintetizează 
constatările și experiența acumulate la nivelul 
parteneriatului transnațional. 

Centrul pentru primirea cererilor de viză de Canada 
(CANVAC) 

OIM România administrează Centrul pentru primirea 
cererilor de viză de Canada (CANVAC). De la deschidere 
acestuia, în August 2013, au fost procesate mai mult de 
8.700 dosare pentru viză în scop turistic, muncă și 
pentru studii.  

 

 

 

 

 

 

CANVAC este autorizat să furnizeze servicii de suport 
administrativ precum: colectarea solicitărilor de 
acordare a vizelor și a taxelor percepute; restituirea 
pașapoartelor în plicuri sigilate către solicitanți.  

În anul 2016 VAC a procesat 1339 de dosare de viză.  

6. Servicii consulare 

Transport asistat către Canada, Australia și 
SUA 

 

OIM desfășoară programul „Bon 
Voyage”, un program dedicat 
migranților care urmează să se 
stabilească definitv în Canada, 
Statele Unite ale Americii, Australia 
sau muncitorilor/studenților care 
posedă vize cu valabilitate mai mare 
de un an.  
 
În cadrul programului, în anul 2016, 
226 de persoane au beneficiat de 
asistență OIM. 

7. Alte programe 

5. Combaterea traficului de persoane  
În anul 2016 OIM a sprijinit întoarcerea acasă și 

reintegrarea a 51 de cetățeni români, victime ale 

traficului de persoane, principalele țări de trafic fiind 

Irlanda, Marea Britanie și Spania. 34 dintre victime au 

fost exploatate prin muncă, 16 sexual iar o persoană a 

fost expusă cerșetoriei. Din numărul total de victime, 

18 au fost femei iar 33 bărbați.  



 

 

IV   Resurse 



 

 

 


