CUVÂNT ÎNAINTE
Evenimentele regionale au în ziua de astăzi un impact din ce în ce mai puternic la scară globală, iar migranții sunt persoane din ce în
ce mai vulnerabile, astfel că putem afirma că trăim o perioadă dificilă în ceea ce privește migrația. Perioada actuală va fi poate considerată în viitor în aceeași linie cu situația din Ungaria din 1956, Cehoslovacia 1968, Chile 1973, Viet Nam 1975, Kuweit 1990 sau
catastrofe naturale precum tsunamiurile din Asia, cutremurul din Pakistan din 2005 sau cel din 2010 din Haiti.

Istoria României a fost conturată de asemenea de migrație, de-a lungul secolului trecut. Se estimează că în
acest moment aproximativ 3.5 milioane de români au
părăsit țara, stabilindu-se în alte state. Această mişcare a
populației generează o serie de consecinţe socioeconomice cu efecte pe termen lung, la nivelul întregii
societăţi.
Evoluţia ascedentă a economiei ţării va atrage după sine
un val de imigranţi economici, refugiaţi sau persoane
care vin din alte motive cum ar fi reîntregirea familiei.

Gestionarea realităților generate de această nouă dimensiune a
migrației are nevoie de o abordare guvernamentală holistică, în
care toate ministerele cu responsabilități în ceea ce privește fenomenul migrației să aibă un rol activ. România trebuie să facă
posibilă maximizarea beneficiilor imigraţiei şi să gestioneze
riscurile asociate cu acest fenomen.
Autorităţile locale ar trebui să îşi asume un rol activ în gestionarea acestui proces, creând oportunităţi atât pentru cetăţenii
români care doresc să se repatrieze cât şi pentru cetăţenii din
Uniunea Europeană sau cei din state terţe care doresc să numească România ACASǍ.
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Cuprins
Organizația Internațională pentru Migrație
Migrația - Contextul regional și național

Context regional

Context național – 2017 pe scurt

Tendințe ale migrației pe Marea Neagră
Facilitarea migrației - Formarea și integrarea migranților

INTERACT – Servicii integrate pentru migranți, dialog social și multicultural

INTERACT + Servicii integrate pentru migranți, dialog social și multicultural

Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protecție și pentru străinii cu ședere legală în Regiunea de Vest a României”

MigraNet - Rețea regională pentru integrarea migranților

REACT_RO: resurse educaționale pentru învățarea limbii române și acomodarea culturală a Beneficiarilor de Protecție Internațională (BPI) și
Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în România

ADMIN4All – Sprijinirea Incluziunii Active a Migranților Dezavantajați în Europa
Transferuri și gestionarea migrației de urgență și post criză

STARRT I & STARRT II – Servicii de Transfer și Asistență pentru Refugiați Relocați din Turcia

Programul de Relocare al Uniunii Europene

Programul de Relocare din Grecia – Programul pilot de evaluare a competențelor

Centrul de Tranzit în Regim de Urgență Timișoara (ETC) – Servicii de transfer și medicale – UNHCR+ OIM + Guvern
Gestionarea migrației


Programul de Sprijin pentru Repatriere Voluntară Umanitar Asistată și Reintegrare 2017 – 2020 : Prezentare generală, cifre, lecții învățate



Traficul de persoane - Tandem cu ONG-uri pentru asistența victimelor traficului de ființe umane – proiectul TaNGO



Sprijin acordat cetățenilor români, victime ale traficului de ființe umane

Asistență pentru cetățenii români
Procesare medicală (self-payers programme)
Servicii consulare (Centrul Canadian de Vize)
Alte inițiative care au în prim plan migrația

Dezvoltarea unor parteneriate puternice— ”Prietenii OIM-ului”

Pașii următori și provocări pentru 2018

ORGANIZAȚIA INTERNAȚIONALĂ PENTRU MIGRAȚIE

Fondată în 1951, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) este principala organizație interguvernamentală în domeniul migrației. OIM colaborează cu partenerii
guvernamentali, interguvernamentali și neguvernamentali
pentru:

Comunitatea internațională recunoaște din ce în ce mai mult că toți
migranții, indiferent de statutul acestora, sunt îndreptățiți în a li se
asigura respectarea și protejarea drepturilor omului.



Acordarea de asistență pentru a face față provocărilor
operaționale tot mai mari ale migrației;



Promovarea înțelegerii aspectelor legate de migrație;



Încurajarea dezvoltării sociale și economice prin intermediul migrației;

Datorită amplorii mobilității umane, OIM continuă să crească,
numărând în prezent 169 de state membre, cu încă 8 state care
dețin statut de observator, asemenea altor organizații internaționale
și neguvernamentale. Numărul birourilor și misiunilor a crescut de la
119 în 1998 la mai mult de 390 în 2017.



Asigurarea bunăstării și a drepturilor omului pentru
migranți.

Personalul operațional a crescut de la aproximativ 1100 de persoane
în 1998 la mai mult de 10.000 în decembrie 2017, cu 97% din membrii aflați pe teren.

MIGRAȚIA
CONTEXT REGIONAL ȘI NAȚIONAL

CONTEXT REGIONAL
Prezentare generală
Numărul total de sosiri către Europa, prin rutele mediteraneene (centrală, est, vest) până la sfârșitul lunii decembrie 2017, a scăzut cu 52% față de 2016 și cu
peste 80% față de 2015. Au fost înregistrate 186.768 de sosiri, în contrast cu 387.739 în 2016 și la mare distanță de 1.015.599 de sosiri în 2015.
Motivele principale pentru această scădere bruscă au fost închiderea rutei Balcanilor de Vest și semnarea Acordului UE-Turcia.
La 18 martie 2016, Uniunea Europeană și Turcia au convenit asupra unui plan pentru a pune capăt fluxurilor migratorii neregulate din Turcia către Uniunea Europeană. Potrivit documentului, începând cu 20 martie 2016, toate persoanele care nu au dreptul la protecție internațională în Grecia vor fi returnate în Turcia,
pe baza Acordului de readmisie din 2002 semnat între cele două state.

Prima țară de azil
În 2017, 92% (172.362) dintre migranți au trecut Marea Mediterană
(traseul maritim) și au fost înregistrați în Grecia, Italia, Cipru și Spania.
Restul de 8% (14.406) au ajuns în Europa pe diferite rute terestre spre
enclavele spaniole din Africa de Nord (6.293 până la Ceuta și Melilla) și
pe traseele terestre care duc din Turcia către Grecia (5.551) și Bulgaria
(2.562).
O scurtă analiză a tendințelor la nivel de țară, în cazul primelor țări de
azil, cea mai semnificativă scădere a sosirilor poate fi observată în cazul Greciei și al Bulgariei. În Grecia au sosit 35.052 de persoane (pe
uscat si pe mare) în 2017, cu 82% mai puțin față de 2016 (176.906 de
persoane) și de 20 de ori mai putine comparativ cu 2015 (857.363 de
persoane).
În cazul Bulgariei, au fost înregistrați doar 715 de noi migranți care au
sosit din Turcia. Față de aceeași perioadă a anului 2016 acest număr
reprezintă o scădere de douăzeci de ori a numărului de sosiri .

Declinul sosirilor în Bulgaria în 2017 a continuat o tendință care a început la scurt
timp după închiderea rutei Balcanilor de Vest în 2016.
Italia a înregistrat în 2017 cel mai mic număr de sosiri din ultimii 4 ani. La sfârșitul
lunii decembrie 2017, s-au înregistrat 119.310 de noi sosiri, număr care marchează o scădere cu 34% a sosirilor comparativ cu 2016 (186.436). În 2017, ruta
central mediteraneeană a fost principala rută pentru migrație, 56% dintre migranți utilizând-o pentru a ajunge în Europa, iar Italia fiind punctul principal de
intrare.
Spre deosebire de țările menționate mai sus, Spania și Cipru au înregistrat o
creștere a numărului de sosiri. Au fost 28.707 de noi sosiri în Spania (pe uscat 6.293 și pe mare - 22.414), o creștere dublă față de aceeași perioadă a anului
2016 (14.558). O creștere mai accentuată a fost înregistrată în Cipru, unde s-au
înregistrat 1.078 noi sosiri până la sfârșitul anului 2017, reprezentând de cinci ori
mai multe sosiri în comparație cu aceeași perioadă a anului 2016 (345).

Sursa: IOM Displacement Tracking Matrix – Fluxurile migrației în Marea Mediterană
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Ca urmare a acordului UE-Turcia, s-a convenit asupra unei scheme de relocare,
pentru a stabili căi sigure către țările europene. Ca atare, s-a convenit că pentru
fiecare cetățean sirian care va fi returnată în Turcia din insulele grecești, un alt
cetățean sirian va fi relocat direct în Europa din Turcia. În consecință, aceasta a
devenit singura alternativă legală pentru migranți de a intra în Europa. *
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Ca urmare a utilizării aestei metode de relocare și datorită închiderii rutei Balcanilor de Vest, fluxurile migratorii neregulate au devenit din ce în ce mai rare.
În ciuda acestui fapt, acestea au continuat să existe și în cursul anului 2017,
întrucât migranții din Africa și Orientul Mijlociu își continuă călătoria din Turcia
și Grecia către Europa de Vest. Tiparul fluxurilor migratorii și numărul de
rețineri la trecerile de frontieră din Bulgaria, România și Ungaria indică faptul că
acestea sunt țări de tranzit și nu țări de destinație pentru majoritatea migranților.

Sursa: IOM Displacement Tracking Matrix (DTM)

Odată cu fluxurile de migrație din 2016 și 2017, Ungaria,
Bulgaria și România au derulat și programe de repatriere
voluntară umanitar asistată care sprijină migranții care au
nevoie de asistență pentru a se întoarce în siguranță în țara
lor de origine.
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Sursa: IOM Displacement Tracking Matrix – Fluxurile migrației către Europa, Ianuarie 2018

În anul 2017, 2800 de migranți și solicitanți de azil au ajuns în Ungaria și au fost cazați în centrele de tranzit Röszke (1.422) și Tompa (1.378) la granița cu
Serbia. În plus, 1.626 de migranți au intrat ilegal în Ungaria în 2017 prin diferite puncte de-a lungul graniței . Aceștia au fost reținuți încercând să intre în
țară și nu și-au exprimat dorința de a solicita azil în Ungaria. În ansamblu, numărul migranților ilegali reținuți în 2017 reprezintă o scădere cu 92%, având
în vedere cei 19.221 de migranți ilegali reținuți între ianuarie și decembrie 2016.
În Bulgaria, autoritățile au reținut 715 de migranți în 2017, la intrarea dinspre Turcia. Acest număr reprezintă o scădere cu 85% a fluxurilor migratorii neregulate în Bulgaria, comparativ cu anul 2016.

Numărul total al sosirilor în Ungaria în 2017

Ungaria 2017
Numărul total al sosirilor în Bulgaria în 2017

Bulgaria 2017

Sursa: OIM Bulgaria, OIM Ungaria

RUTELE MIGRAȚIEI CĂTRE EUROPA - 2017

CONTEXTUL NAȚIONAL – 2017 PE SCURT
Migranți depistați iulie– decembrie 2017
În ceea ce privește fluxurile migratoare ilegale, conform Poliției de Frontieră
din România, în perioada ianuarie-decembrie 2017 au existat 5.846 de tentative ilegale de trecere a frontierei, pe uscat (5309) și pe mare (537). Din
aceștia, 2.840 au fost depistați la intrarea în România și 3.006 la ieșire.
Distribuția pe țări este disponibilă abia din luna aprilie 2017.
Potrivit datelor disponibile pentru perioada aprilie-decembrie 2017, majoritatea celor reținuți la trecerea frontierei au fost de origine irakiană (64%).
Cetățenii sirieni au fost cel de-al doilea cel mai mare grup de sosit în
România (15%), urmat de iranieni (5%) și afgani (4%). Cei mai mulți migranți
care au intrat pe teritoriul României (48%) au fost reținuți în zone apropiate
de granița bulgară și doar 15% la treceri de frontieră cu Serbia. Ceilalți 37%
au sosit din Turcia traversând Marea Neagră.
Deși în 2017 s-a înregistrat o creștere accentuată a tentativelor de trecere a
frontierei în mod ilegal (în comparație cu 1.624 de tentative de intrare ilegală în 2016), România a fost una dintre cele mai puțin afectate țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește fluxurile de migrație ilegală.
Alternativa de migrație legală disponibilă persoanelor care au nevoie sau
beneficiază deja de protecție internațională este relocarea, detaliată în cele
ce urmează.
Prin relocare din afara UE, în anul 2017 au fost transferate 43 de persoane
(cetățeni sirieni) în România, din Turcia. Prin relocare dintr-un stat membru
UE în altul, 174 persoane au fost transferate din Grecia și Italia.

Sursa: Poliția de Frontieră Română, IOM Displacement Tracking Matrix (DTM)

Principalele rute de intrare utilizate de migranții către România

Centre de cazare în România—informații
referitoare la capacitate și ocupare,
Decembrie 2017
Sursa: DTM Fluxuri Migratorii către Europa,
Ianuarie 2018

Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, (IGI), la sfârșitul anului 2017 au fost înregistrați 113.000 de cetățeni străini, dintre care 63.212 cetățeni
străini din afara UE și 49.697 cetățeni din unul dintre statele membre UE / SEE.
Datele disponibile arată că 4.820 de persoane au solicitat protecție internațională în România în 2017. O formă de protecție internațională a fost acordată
pentru 1.309 dintre solicitanți și 1.553 de beneficiari de protecție internațională au fost incluși în programele de integrare la nivel național, din care aproximativ 1300 au fost asistate de OIM prin programele de integrare INTERACT și INTERACT Plus.
Potrivit datelor disponibile, la sfârșitul lunii decembrie 2017, 758 de migranți și solicitanți de azil erau cazați în centrele de cazare administrate de statul
român. Numărul a reprezentat o scădere cu 10% față de noiembrie 2017, când 873 de migranți erau cazați în centre.

TENDINȚE ALE MIGRAȚIEI PE MAREA NEAGRĂ
Datele disponibile de la Poliția de Frontieră
Română arată că 537 de migranți și refugiați au
fost salvați din apele teritoriale ale României în
timpul a 7 operațiuni de căutare și salvare diferite
între 13 august și 28 noiembrie 2017. Majoritatea
celor reținuți au fost de origine irakiană și iraniană
și doar 15 migranți aveau naționalitate siriană,
afgană sau pakistaneză.
65% dintre migranții salvați au fost adulți
(aproximativ 73% bărbați și 27% femei), iar restul
de 35% au fost copii.
Operațiunile de căutare și salvare au condus, de
asemenea, la arestarea unora dintre călăuze.
Astfel, 11 persoane au fost arestate: 1 din Bulgaria, 1 din Cipru, 3 din Turcia, 3 din Irak, 2 din Iran și
1 cetățean sirian.

Harta punctelor de intrare și ieșire identificate
Sursa: IOM DTM - Fluxurile Migratorii către Europa
Revenirea rutei Mării Negre a arătat că traficanții de persoane testează căi alternative către Europa după închiderea rutei Balcanilor de Vest.
În timp ce este încă o rută puțin utilizată, în comparație cu miile de migranți care ajungeau zilnic pe insulele grecești la apogeul sosirilor în 2015, cifra marchează o creștere bruscă față de un total de 500 de migranți care au utilizat aceeași rută pe o perioadă de doi ani în 2013-2015.
În ciuda apariției (re) apariției rutei Mării Negre, dovezi recente și interviuri cu oameni care au ajuns pe țărmurile românești trecând Marea Neagră sugerează că această rută s-a dovedit a fi prea periculoasă și din ce în ce mai nepopulară.
Potrivit Agenției UE pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), ruta Mării Negre a fost activă ultima data în 2014 și chiar și în lumina recentelor treceri, nu se așteaptă ca aceasta să fie utilizată pe scară largă din cauza condițiilor dificile de navigație.

FACILITAREA MIGRAȚIEI
FORMAREA ȘI INTEGRAREA MIGRANȚILOR

Sala de predare a limbii române, sediul Biroului OIM România
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(1) INTERACT
SERVICII INTEGRATE PENTRU MIGRANȚI, DIALOG SOCIAL ȘI MULTICULTURAL ÎN ROMÂNIA
Prezentare generală
În mai 2016, 5 proiecte de integrare pentru străinii din România au început să fie implementate în
5 regiuni diferite. * IOM România a implementat un proiect de integrare - INTERACT - servicii integrate pentru migranți, dialog social și intercultural - în regiunea 1 și a fost partener de implementare în proiectele de integrare din Regiunile 4 și 5.

Statul migranților care au primit consiliere în vederea integrării
38%- beneficiari de protecție internațională
62%- resortisanți țări
terțe

Obiective
Proiectul a avut ca scop sprijinirea integrării socio-economice și
culturale a migranților, beneficiarilor de protecție internațională
și a resortisanților din țări terțe, în societatea românească. Acest
lucru urma să se realizeze printr-o abordare integrate, de tipul
one-stop-shop (ghișeu unic), care să ofere migranților informații
și servicii de integrare necesare, precum și prin intensificarea dialogului și a cooperării cu actorii publici și privați cu atribuții în domeniul migrației.
1. Îmbunătățirea cadrului pentru furnizarea de servicii de interare migranților (atât beneficiary de protecție internațională cât și altor cetățeni din afara UE) și calității serviciilor furnizate;
2. Consolidarea capacității personalului din instituțiile cu
atribuții în domeniul integrării migranților;
3. Consolidarea mecanismelor de cooperare interinstituțională
și de consultare.
* Cele 5 regiuni sunt următoarele:
Regiunea 1 – Ilfov, Argeș, Brașov, Buzău, Călărași, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Ialomița, Gorj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea; Regiunea 2 – Galați, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea,
Constanța; Regiunea 3 - Suceava, Botoșani, Iași, Piatra Neamț; Regiunea 4 - Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Mureș, Harghita, Sibiu, Alba; Regiunea 5 - Timișoara, Arad, Bihor,
Hunedoara, Mehedinți, Caraș Severin.
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(1) INTERACT
SERVICII INTEGRATE PENTRU MIGRANȚI, DIALOG SOCIAL ȘI MULTICULTURAL ÎN ROMÂNIA
Distribuția de gen a resortisanților din țări terțe asistați

Distribuția de gen a beneficiarilor de protecție asistați

38% femei

43% femei

62% bărbați

57% bărbați

Principalale țări de origine ale beneficiarilor unei forme de
protecție

Principalale țări de origine ale resortisanților din țări
terțe

Sursa: OIM România

(1) INTERACT
SERVICII INTEGRATE PENTRU MIGRANȚI, DIALOG SOCIAL ȘI MULTICULTURAL ÎN ROMÂNIA
Rezultate principale


2.122 migranți din 72 de țări de origine au fost informați și consiliați între
mai 2016 și mai 2017, dintre care 1.151 migranți au fost consiliați între
ianuarie și mai 2017;

Ce s-a realizat?
Proiectul s-a confruntat cu două constrângeri majore în implementare:


Lipsa de conștientizare în rândul populației de migranți;



314 de migranți au participat la cursurile de limba română în perioada de
implementare, din care 119 numai între ianuarie-mai 2017;





Stabilirea unei relații de încredere între beneficiari și consilierii implicați în proiect, pentru a se asigura că așteptările lor sunt atinse.

134 de migranți au primit consiliere și informații cu privire la accesul pe
piața muncii din România, din care 81 în 2017;



1.065 de migranți au primit asistență materială, medicală și juridică în
perioada de implementare, din care 639 de migranți în 2017;

Proiectul a avut drept țintă un număr de 1.500 de migranți în decurs de
un an și să le ofere consiliere, informații și o gamă largă de servicii care
să îi sprijine pentru o mai bună integrare în România.



Din totalul de 1.065 de migranți, 620 erau beneficiari de protecție
internațională, iar 493 resortisanți din țări terțe.
 Top 5 țări de origine pentru beneficiarii unei forme de protecție au
fost Siria (53,87%), Irak (19,35%), Eritreea (6,61%), Afganistan
(4,68%);
 Pentru resortisanții din țări terțe, primele cinci țări de origine au
fost: Republica Moldova (29,85%), Serbia (10,68%), Siria (8,93%)
și Irak (7,41%).



819 de migranți au participat la diferite activități socio-culturale, între
2016-2017, din care 419 în 2017;



198 copii ai migranților au fost susținuți financiar pentru achiziționarea
de rechizite în perioada 2016-2017, din care 90 de copii în 2017.

Oricare ar fi fost provocările inițiale, activitățile de informare desfășurate în 2016, în prima jumătate a perioadei de implementare, s-au
dovedit a fi foarte eficiente, iar 2017 a înregistrat o creștere a cererilor
de asistență din partea grupurilor vulnerabile.
Informațiile despre proiect au fost diseminate în rândul comunităților
de migranți, liderilor comunităților, ambasadelor reprezentând principalele grupuri de străini din afara UE, prin desfășurarea campaniilor de
informare prin intermediul social-media și prin menținerea unei
prezențe constante în cele două centre regionale pentru solicitanți de
azil din București și Giurgiu.

Având în vedere faptul că proiectul a avut drept țintă 1.500 de persoane pe parcursul unui an (2016-2017), numărul final de 2.122 de migranți care au
beneficiat de consiliere și informare despre integrarea în România s-a dovedit a fi un succes extrem de așteptat. Un alt indicator al succesului a fost caracterul
eterogen în ceea ce privește naționalitățile grupurilor de migranți consiliați și care au beneficiat de asistență. În ceea ce privește genul, deși majoritatea
beneficiarilor care au solicitat asistență erau bărbați, femeile au fost și ele bine reprezentate - aproape jumătate dintre resortisanții din țări terțe (43%) și 38%
dintre beneficiarii de protecție internațională. Procentul ridicat de bărbați ar putea fi justificat, mai ales atunci când se ia în considerare profilul cultural al
beneficiarilor proveniți din țări din Orientul Mijlociu, Asia Centrală sau Africa de Nord.

(1I) INTERACT Plus
SERVICII INTEGRATE PENTRU MIGRANȚI, DIALOG SOCIAL ȘI INTERCULTURAL ÎN ROMÂNIA
Prezentare generală
Serviciile de integrare oferite sub umbrela proiectului INTERACT au continuat, din iulie 2017, în cadrul proiectului INTERACT +, după finalizarea
primului proiect, în mai 2017. Proiectul continuă să furnizeze toate serviciile integrate de informare și consiliere deja tradiționale în proiectul INTERACT, cu un accent mai mare pe capacitarea migranților, pregătirea pentru accesarea pieței forței de muncă și implicarea comunității.

Rezultate principale (iulie-decembrie 2017)



817 de beneficiari de protecție internațională și cetățeni
din afara UE și SEE au fost consiliați și au primit
informații cu privire la programul de integrare;



45 de țări de origine ale migranților sprijiniți;



19 beneficiari au participat la sesiuni de educație
financiară organizate de OIM România și partenerii săi;



63 de beneficiari au beneficiat de rambursări de servicii
medicale și de tratamente, precum și de asigurare
medicală;



116 beneficiari vulnerabili au primit asistență materială;



36 de beneficiari copii au beneficiat de sprijin în
procurarea de rechizite;



382 de beneficiari au participat la sesiuni de orientare
culturală și lecții de limbă română;



565 de beneficiari au participat la activități socioculturale și recreative

© OIM România

(II) INTERACT Plus
SERVICII INTEGRATE PENTRU MIGRANȚI, DIALOG SOCIAL ȘI INTERCULTURAL ÎN ROMÂNIA

Distribuția privind statutul migranților care au primit asistență pentru integrare în cadrul proiectului
INTERACT plus

Distribuția de gen a resortisanților din țări terțe asistați

Distribuția de gen a beneficiarilor de protecție asistați

159 femei

168 femei

141 barbați

231 bărbați

Principalale țări de origine

(II) INTERACT Plus
SERVICII INTEGRATE PENTRU MIGRANȚI, DIALOG SOCIAL ȘI INTERCULTURAL ÎN ROMÂNIA
De-a lungul istoriei, România nu a fost extrem de expusă fenomenului
migrației ca țară de destinație, astfel că există un grad scăzut de
familiarizare referitoare la fenomenul migrație în rândul autorităților și
al populației generale. Acest lucru a avut un impact direct asupra
calității și tipului de servicii disponibile pentru migranți. Proiectul
INTERACT a acoperit aceste nevoi și a oferit o bază pe care viitoarele
programe de integrare ar putea construi mai departe și îmbunătăți.
Bazându-se pe lecțiile învățate din implementarea proiectului
INTERACT, inițiativa INTERACT + s-a dovedit a fi un efort cu o abordare
mai eficientă. Spre deosebire de proiectul anterior, care a avut o
perioadă de implementare de 1 an, inițiativa INTERACT + are o
perioadă de implementare de 2 ani, ceea ce permite mai mult timp
pentru a ajunge la cât mai mulți migranți.
În primele șase luni de implementare, aproape același număr de
persoane au beneficiat de informare și consiliere ca în ultimele șase
luni de implementare a proiectului anterior de integrare. În ceea ce
privește lecțiile de limbă română, mai multe persoane s-au înscris și au
participat activ la cursuri de limbă în primele șase luni ale proiectului
INTERACT + decât în întregul an al proiectului anterior. De asemenea,
mai mulți migranți au participat la activități socio-culturale în perioada
iulie - decembrie 2017, semnalând un interes sporit față de integrare
de către beneficiarii protecției internaționale, dar mai ales din partea
resortisanților din țări terțe.

Creșterea numărului beneficiarilor interesați de cursuri de limba
română, activități socio-culturale și asistență materială, asistență
medicală sau juridică trebuie privită și în contextul campaniilor de
informare desfășurate în cadrul proiectului precedent în rândul
societății civile, autorităților și comunităților de migranți.

Pe de o parte, asistența pentru integrare a fost îmbunătățită, actorii
implicați în furnizarea unor astfel de servicii având mai multă experiență
în comunicarea cu migranții și comunitățile acestora.

Mai mult, activitățile de informare realizate în trecut au făcut OIM o
entitate mai vizibilă și au adus-o mai aproape de migranți. Pe de altă
parte, migranții și-au dat seama din ce în ce mai mult că, dacă decid să
facă din România noua lor casă, trebuie să devină o parte a societății
românești prin învățarea limbii și culturii ei.

(III) SERVICII DE INTEGRARE PENTRU BENEFICIARII UNEI FORME DE PROTECȚIE ȘI PENTRU
STRĂINII CU ȘEDERE LEGALĂ ÎN REGIUNEA DE VEST A ROMÂNIEI”
Prezentare generală
În efortul de a oferi autorităților locale posibilitatea consolidării capacității
instituționale și organizațiilor nonguvernamentale sprijin, OIM România a
participat în calitate de partener în cadrul proiectului FAMI finanțat la nivel
național: Servicii de Integrare pentru beneficiarii unei forme de protecție și străinii
cu ședere legală în Regiunea Vest a României, în regiunea 5. * Coordonarea
generală a proiectului a fost realizată de Asociația Ecumenică a Bisericilor din
România (AIDRom). Acesta a fost implementat între mai 2016 și mai 2017.
Proiectul a urmărit atingerea următoarelor obiective majore:
 Consolidarea capacității autorităților locale cu responsabilități în domeniul
integrării în partea de vest a României;
 Creșterea încrederii și îmbunătățirea mecanismelor de cooperare între
autoritățile locale, ONG-urile active în domeniul integrării migranților și a
comunităților de migranți prezente în regiunea Vest.
Responsabilitățile OIM au vizat:
Elaborarea unui curriculum și organizarea unei sesiuni de formare pentru 10
mediatori interculturali pentru a acționa ca legături între comunitățile de
migranți și autoritățile locale;
Dezvoltarea unui curriculum și desfășurarea a două sesiuni de formare pentru
autoritățile publice locale din Timișoara și Oradea, cu responsabilități în
procesul de integrare a migranților (de exemplu, Inspectoratul General pentru
Imigrări, Primării și Casele Județene de Asigurări de Sănătate, Agențiile
Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Universitățile din regiunea Vest,
Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane și altele)
Elaborarea unui manual de orientare pentru străinii din afara UE și beneficiarii
unei forme de protecție care să îi ajute să se adapteze societății românești și
stilului de viață local.

* Regiunea 5 - județele Timișoara, Arad, Bihor, Hunedoara, Mehedinți, Caraș Severin.

© OIM România - Sesiuni de formare pentru autoritățile
publice din Timișoara

Rezultate principale
 Îmbunătățirea capacității de gestionare a migrației a

instituțiilor și autorităților locale din județele din regiunea
de vest din România;
 Creșterea

conștientizării, în cadrul instituțiilor și
autorităților locale, a imperativelor de integrare ale
migranților, prin:
 Interacțiunea directă cu migranții;
 Implicarea în rezolvarea unora dintre problemele cu

care se confruntă migranții în procesul de integrare
în regiunea de vest a României;
 Crearea de oportunități de dialog și cooperare între

autoritățile locale, echipa de proiect
reprezentanții comunitățiilor de migranți.

și

(IV) MigraNET
Rețea regională pentru integrarea migranților
Prezentare generală
Bazându-se pe experiența proiectelor de integrare implementate în regiunile 1 și
5, MigraNET a vizat îmbunătățirea condițiilor de trai ale migranților și
consolidarea capacității instituțiilor locale din 9 județe din nord-vestul României:
Maramureș, Satu-Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Mureș, Harghita, Sibiu, Alba.
Perioada de implementare a proiectului a fost 2016 - 2017.
Printre obiectivele proiectului s-au regăsit:

Realizări principale



Facilitarea integrării a cel puțin 120 de imigranți;



Consolidarea capacității instituțiilor locale în cele 9 județe de implementare;



Crearea de punți de legătură între diferitele instituții cu atribuții în domeniul
migrației.

Responsabilitățile OIM în acest proiect au inclus:



Schimbul de expertiză și bune practici în gestionarea migrației și integrarea
migranților.



Elaborarea unui curriculum de
reprezentanților autorităților locale.




Implementarea sesiunilor de formare pentru autoritățile locale.



Participarea la întâlniri de coordonare privind metodologia proiectului,
instrumentele de lucru, bunele practici, condițiile de raportare, comunicarea în
echipă și procedurile financiare.



Realizarea procedurilor de achiziție pentru servicii și bunuri (materiale
informative, servicii de contabilitate).



Realizarea evaluării finale a proiectului pentru a determina măsura în care au
fost atinse obiectivele planificate.

formare

pentru

sesiunile



O rețea de 5 centre one-stop-shop (ghișee unice)



2 Centre de Integrare Regională în Cluj-Napoca și
Baia Mare;



3 puncte de consiliere în Sibiu, Tg. Mureș și
Somcuta Mare.



Îmbunătățirea accesibilității și calității serviciilor
oferite migranților.



O capacitate sporită de gestionare a migranților a
instituțiilor și a autorităților responsabile în
Regiunea 1



Îmbunătățirea mecanismelor de cooperare și de
consultare interinstituționale. În acest context, 25
de voluntari și 10 mediatori interculturați au contribuit la accesarea comunităților de migranți și la
crearea unei punți de legătură între ei și
autorități și instituții locale precum și ONG-uri.

destinate

Organizarea unei sesiuni de formare pentru 10 mediatori interculturali pentru a
acționa ca legături între comunitățile de migranți și autoritățile locale;

(V) REACT_RO: Resurse educaționale pentru învățarea limbii române și acomodarea culturală
a Beneficiarilor de Protecție Internațională (BPI) și Resortisanților Țărilor Terțe (RTT)

Prezentare generală



Proiectul REACT_RO oferă un nou set de instrumente care să faciliteze integrarea în România a beneficiarilor unei forme de protecție, precum și a
cetățenilor din afara UE (resortisanți din țări terțe) care locuiesc în prezent în
România.



Proiectul vizează consolidarea capacității României de a asigura adaptarea și
integrarea cu succes a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor din
afara UE. În acest scop, urmărește dezvoltarea unui curriculum pentru cursurile de limbă română și acomodare culturală, instrumente care au fost testate intensiv pe o perioadă de 6 luni de către 100 de migranți.



În ceea ce privește instrumentele de lucru pentru predarea și învățarea limbii
române și acomodarea culturală a migranților, a fost identificată o nevoie de
coerență și uniformitate în ceea ce priveșt materialele disponibile și tipul de
informații prezentate. Proiectul REACT_RO a urmărit să răspundă tuturor acestor nevoi și să ofere un cadru cuprinzător pentru lecțiile de limbă română și
acomodare culturală.



Proiectul este implementat sub coordonarea Institutului Intercultural din
Timișoara, cu participarea OIM România și a Fundației Schottener.

OIM România a avut printre responsabilități:



elaborarea unui curriculum de orientare post-sosire;



elaborarea unui manual de formare a formatorilor;



elaborarea unui manual de orientare post-sosire pentru migranți;

Obiective:



colaborarea cu alți experți OIM în domeniu;





desfășurarea cursurilor.



Dezvoltarea resurselor pentru cursurile de limba română și
acomodare culturală
Creșterea capacității formatorilor

(VI) ADMIN4ALL
Sprijinirea Incluziunii Active a Migranților Dezavantajați în Europa
Prezentare generală
Amploarea fenomenului de migrație după anul 2015 a
evidențiat necesitatea consolidării capacităților tuturor actorilor prezenți în domeniul migrației atât la nivel național, cât și
la nivel internațional.
Ca atare, îmbunătățirea înțelegerii fenomenului migrației și
facilitarea unei abordări mai eficiente a migrației de către instituții a devenit din ce în ce mai importantă. În acest context,
procesul de integrare a migranților - în special al celor
dezavantajați - a fost în centrul atenției în majoritatea țărilor
europene.
În 2017, OIM România s-a alăturat eforturilor altor patru state
membre ale UE în implementarea unui proiect menit să consolideze capacitatea autorităților locale de a dezvolta strategii
mai eficiente pentru integrarea cu succes a migranților.
Proiectul a fost implementat în 14 municipalități din cele 4
state membre UE, între 2016 și 2017. În România, Admin4All
a fost implementat în București și Cluj-Napoca în cadrul instituțiilor care lucrează cu migranți (atât rezidenți pe termen
lung cât și refugiați), în special cei dezavantajați.

©OIM România

Activități principale în România



Mese rotunde și evaluări ale nevoilor de formare ale funcționarilor din
municipiile București și Cluj-Napoca;



O sesiune de formare de 3 zile pentru autoritățile publice din București în
februarie 2017;



O sesiune de formare de 3 zile pentru autoritățile publice din Cluj-Napoca
în martie 2017.



O vizită de schimb de bune practici pentru reprezentanții municipalităților din București și Cluj-Napoca, în noiembrie 2017;



O vizită de schimb de bune pratici la Viena, în noiembrie 2017.

TRANSFERURI ȘI GESTIONAREA MIGRAȚIEI DE URGENȚĂ ȘI POST CRIZĂ
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RELOCARE INTRA-UE ȘI DIN TURCIA CĂTRE ROMÂNIA ÎN 2017*
Prezentare generală

Context internațional
Relocarea a fost una dintre activitățile de bază ale OIM de la
înființarea sa în 1951. Utilizat inițial pentru a asigura sprijinul
cetățenilor strămutați de cel de-al Doilea Război Mondial, acest
program a oferit asistență de bază pentru următoarele șase decenii
refugiaților și persoanelor vulnerabile din toata lumea. Beneficiarii
au fost întotdeauna oameni care nu au putut să se întoarcă în țara
de origine din cauza temerilor de persecuție continuă, dar care nu
aveau nici opțiunea de a rămâne în statul care le acordase azil.
În perioada 2007-2016, OIM a organizat gestionat relocarea a peste
1,13 milioane de persoane vulnerabile din 186 de locații din
întreaga lume. Datele statistice disponibile la nivelul OIM pentru
anul 2016 arată că la fiecare 5 minute 1 persoană a fost transferată
cu ajutorul OIM dintr-o parte a lumii în alta.

Context național
În 2017, OIIM România a implementat două proiecte finanțate de
FAMI, STARRT I și STARRT II, prin care 43 de cetățeni sirieni au fost
relocați în România din Turcia, conform cotei naționale de relocare
2015 și 2016/2017.
Proiectele
au
fost
implementate
în
parteneriat
cu
Fundația Schottener România și au beneficiat de sprijin din partea
autorităților Turciei, UNHCR și Inspectoratului General pentru
Imigrări.

©IOM international (stânga)
OIM România (dreapta)

Relocarea intra-UE este transfer persoanelor care care au nevoie sau beneficiază deja de o formă de protecție într-un stat membru al UE către alt stat membru al UE în care ar beneficia de o protecție similară.
Relocarea din afara UE este transferul resortisanților din țări terțe sau al apatrizilor care au fost identificați ca având nevoie de protecție internațională către un stat al UE în care acestora li se oferă drept de intrare
din motive umanitare sau statut de refugiat.

(I) STARRT I and STARRT II
Servicii de Transfer şi Asistenţă pentru Refugiaţi Relocaţi din Turcia
Prezentare generală
43 de refugiați au sosit în România, prin cele 2 proiecte de relocare, până la
sfârșitul anului 2017:


Prin STARRT I au sosit 11 persoane;



Prin STARRT II au sosit 32 de persoane.

37% femei

În cadrul programului de relocare, în cadrul ambelor proiecte, beneficiarii au
fost asistați în fiecare etapă a procesului, după cum urmează:


Asistență înainte de plecare: evaluare și asistență medicală, documente
de călătorie, orientare culturală;



Transferul sigur din Turcia în România;



Servicii de recepție furnizate de OIM la aeroport și transferul către
locuință, odată ajunși în România;



Activități de integrare. Pentru o perioadă de 45 de zile, refugiații au fost
incluși în diverse activități socio-educaționale, cursuri de limba română,
activități culturale, precum și o serie de alte activități sau facilitarea
accesului la servicii.

63% bărbați

Distribuția pe vârste

Așa cum se poate observa în graficul din dreapta, majoritatea celor relocați
sunt tineri, în vârstă de până la 30 de ani. Ei au găsit un nou cămin în România
și au reușit să se integreze destul de bine.

Rezultate principale



29 de beneficiari au fost examinați din punct de vedere medical și
niciunul dintre aceștia nu a prezentat risc pentru sănătatea publică din
țară;



2 sesiuni de orientare în Istanbul, Turcia, înainte de plecare;



2 ateliere de lucru cu autoritățile publice din Brașov și București.

Sursa: OIM România

(II) PROGRAMUL DE RELOCARE INTRA-UE DIN GRECIA ȘI ITALIA
2015-2017
Principalele date:
Prezentare generală
Ca urmare a deciziei (UE) 2015/1601 a Consiliului Uniunii Europene
din 22 septembrie 2015 și a Deciziei (UE) 2016/1754 a Consiliului din
29 septembrie 2016, beneficiarii prevăzuți să fie transferați din Grecia
și Italia în alte state membre ale UE, la data de 31 decembrie 2017,
erau:


63.302 de solicitanți de protecție din Grecia către celelalte state
membre ale UE, între 1 noiembrie 2015 - 31 octombrie 2017;



34.953 de solicitanți de protecție din Italia către celelalte state
membre ale UE, între 9 octombrie 2015 și 31 decembrie 2017.

(Sursa: activitățile OIM în cadrul sistemului de relocare al UE)
Sursa: Fluxurile de migrație către Europa, OIM

Cum funcționează?

Sursa: Biroul Regional OIM pentru Spațiul Economic European, UE și NATO
* Raportul Comisiei Europene privind relocarea, Anexă , Bruxelles, COM (2017) 405 final, din 26.07.2017, anexele 1 și 2. Angajamentele prevăzute în mod legal pentru România în deciziile
Consiliului din 2015 și 2016 au fost cumulate la 4.180 migranți, dintre care 2.572 să fie transferați din Grecia și 1608 din Italia.

Naționalitatea beneficiarilor relocați în România din Grecia și Italia în 2017
“To catch the reader's attention, place an interesting sentence or quote from the story here.”

Siria– 65%

Irak– 33%

Apatrizi– 2%

Eritreea—2 persoane

Distribuția pe vârste

71% femei

29% bărbați

(III) PROGRAMUL DE RELOCARE DIN GRECIA
Programul pilot de evaluare a competențelor
Noua Agendă pentru Competențe în Europa, adoptată de Comisia Europeană la 10
iunie 2016, a lansat o serie de acțiuni pentru a oferi cetățenilor din UE formarea,
competențele și sprijinul adecvat.
Luând în considerare această inițiativă în cadrul programului UE de relocare, Biroul
Regional al OIM de la Bruxelles a inițiat un proiect-pilot care vizează identificarea
competențelor solicitanților de azil și beneficiarilor unei forme de protecție
(refugiați, statut de protecție subsidiară care au fost relocați din Grecia către mai
multe state membre ale UE, printre care și România. Proiectul este finanțat din
fonduri europene prin intermediul Fondului pentru azil, migrație și integrare.
Ca instrument de lucru pentru identificarea competențelor și pentru elaborarea
profilului solicitanților de azil sau al beneficiarilor unei forme de protecție, OIM a
furnizat un instrument elaborat de Comisia Europeană în 2016 cu scop similar, dar
adresat unei game mai largi de beneficiari - Instrumentul UE de evaluare a competențelor.

Scopul principal al instrumentului are 3 componente:


Creșterea vizibilității și a posibilității de analizare și comparare a aptitudinilor;



Identificarea nevoilor de formare sau educaționale;



Obțineținerea de informații cu privire la abilitățile și competențele pe care beneficiarii le dețin și care le permit acestora
să-și aleagă mai bine cariera și să-și îmbunătățească mijloacele de trai.

În 2017, doar 16 beneficiari au fost relocați din Grecia, dintr-un
total de 112 pentru anul 2017 și au primit consiliere cu privire la
piața muncii din România și înregistrare în programul pilot.

Distrubuția de gen a beneficiarilor incluși în programul pilot

25% femei

75% bărbați

© OIM internațional

Sursa: OIM România

(III) CENTRUL DE TRANZIT ÎN REGIM DE URGENȚĂ DIN TIMIȘOARA
Prezentare generală
Centrul de Tranzit în Regim de Urgență din Timisoara reprezintă
una dintre principalele contribuții ale OIM România în ceea ce
privește facilitarea migratiei, centrul intrând în cel de-al IX-lea an de
activitate în 2017. Funcționând în baza unui acord tripartit semnat
în 2008 între Guvernul României, UNHCR și OIM, centrul este proiectat să ofere o plasă de siguranță pentru până la 200 de refugiați
pe an, în așteptarea relocării sau tranzitării către alte state.
Începând cu anul 2008, un număr total de 2416 refugiați au fost
asistați și înregistrați în centru.
2017 în cifre:



246 refugiați au tranzitat centrul



207 refugiați au fost asistați la tranzitul către centru din Siria,
Iran, Somalia și Irak



Top 3 țări către care au fost realizate relocările: Marea Britanie
(76 de refugiați), SUA (60 de refugiați) și Franța (20 de refugiați)



5 refugiați au beneficiat de escort medicală din România în țara
de relocare

Top 3 naționalități ale refugiaților asistați în centru în 2017

Sursa: OIM România

Ce face OIM?

GESTIONAREA MIGRAȚIEI

©OIM România

(I) PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU REPATRIERE VOLUNTARĂ UMANITAR
ASISTATĂ ȘI REINTEGRARE 2017-2020 (RVAR)
Prezentare generală
Fiind una dintre activitățile principale ale OIM, programul AVRR
sprijină migranții din afara UE care aleg să se întoarcă voluntar
acasă. OIM România sprijină migranții să se întoarcă în țările lor de
origine de peste două decenii, iar în ultimii 10 ani, am funcționat
în cadrul Fondului European de Returnare (2008-2013), iar din
2014 prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrarre. În 2017, cu
sprijinul Guvernului României, a fost semnat un nou acord pentru
un nou program de returnare de 3 ani.

Cum asistă OIM România migranții care se califică pentru
programul RVAR?

Prin AVRR sunt asistați:


Migranții cărora le-a fost respinsă solicitarea de azil sau cărora le-a fost
refuzată o formă de protecție;



Migranții care decid să pună capăt procesului de obținere a unei forme
de protecție sau să renunțe la forma de protecție acordată;



Migranții care au primit sau sunt în măsură să primească o decizie definitivă de a părăsi țara.
Asemănător anilor precedenți, migranții care vin în România continuă să
considere țara ca una de tranzit și nu o țară de destinație finală. Cu toate
acestea, în 2017, peste 75% dintre cei 814 de migranți care erau parte a
procesului de consiliere RVAR erau în curs de a solicita protecție o
formă de protecție. Dintre toți migranții care au beneficiat de sesiuni de consiliere, 80% au intrat ilegal în țară. Comparativ cu anul
2016, numărul migranților ilegali în România a crescut cu 355%,
majoritatea provenind din Irak, Siria, Afganistan, Pakistan și Iran.
În timp ce majoritatea migranților au declarat unica intenție aceea
de a tranzita România, în comparație cu ultimii doi ani, a existat, de
asemenea, o creștere de 31% a numărului de femei care au primit
consiliere și informare referitoare la programul RVAR, reflectând
tendințele migraționiste care indică faptul că femeile migrante își
însoțesc familiile pe ruta migrației către țările din Europa de Vest.

(I) PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU REPATRIERE VOLUNTARĂ UMANITAR
ASISTATĂ ȘI REINTEGRARE 2017-2020 (RVAR)

Top 5 naționalități ale migranților repatriați prin RVAR

De unde provin majoritatea migranților?

(I) PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU REPATRIERE VOLUNTARĂ UMANITAR
ASISTATĂ ȘI REINTEGRARE 2017-2020 (RVAR)
Centrul de Cazare a Străinilor luați în
Custodie Publică
Arad
Otopeni

Centre Regionale de Cazare și
Proceduri pentru Solicitanții de Azil

Timișoara
Maramureș
Rădăuți
Galați
Bucharest
Giurgiu
©OIM România

Programul se desfășoară în 6 Centre Regionale de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil în București, Galați, Giurgiu, Rădăuți, Maramureș și
Timișoara și în 2 Centre de Custodie Publică din Otopeni și Arad. OIM implementează programul în parteneriat cu Serviciul Iezuiților pentru Refugiați
România și cu sprijinul Inspectoratului General pentru Imigrări, Ministerului Afacerilor Externe, Ambasadelor / Consulatelor Țărilor Terțe din România
și Misiunilor OIM din țarile de origine.

(II) TANDEM CU ONG-URI PENTRU ASISTENȚA VICTIMELOR TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE
PROIECTUL TANGO

PREZENTARE GENERALĂ
În octombrie 2017, OIM România a început implementarea unui proiect
de 22 de luni care vizează asistarea directă a 100 de victime ale
traficului intern și internațional de ființe umane printr-o abordare axată
pe victimă și consolidarea Mecanismului Național de Identificare și
Referire (MNIR).
Proiectul este finanțat prin Fondului Tematic Elvețian—Securitate în
cadrul Programului de Cooperare Elvețiano–Român destinat Uniunii
Europene extinse. Proiectul este implementat în parteneriat cu 3 ONGuri românești care ajută direct victimele traficului de ființe umane:
ADPARE, Fundația Micu Bogdan și Fundația People to People.

2017 ÎN CIFRE


10 victime ale traficului s-au întors în România cu ajutorul OIM și au fost referiți către partenerii noștri de
implementare a proiectului pentru sprijinul pentru reintegrare



24 de victime ale traficului de ființe umane au fost incluse în programele de asistență personalizate realizate
în comunitățile lor de origine prin partenerii de implementare



1 eveniment de lansare a proiectului

Pentru informații suplimentare, vizitați:
http://www.oim.ro/attachments/article/617/
brosura_ro2.pdf

(II) TANDEM CU ONG-URI PENTRU ASISTENȚA VICTIMELOR TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE
PROIECTUL TANGO
Ce implică o abordare completă de asistență?

SĂNĂTATE
Evaluarea stării de
sănătate
Tratament

CAZARE

SPRIJIN PSIHOLOGIC
Consiliere

Adăpost

Terapie

Locuințe (chirie și utilități)

Sprijin emoțional

Îmbunătățirea condițiilor de
viață (reparații, mobilier)

EDUCAŢIE

OPORTUNITĂȚI PROFESIONALE

Taxe de școlarizare

Plasarea pe piața forței de
muncă

Dezvoltarea abilităților pentru
o viață independentă

Formare profesională

Gestionarea unui buget și a
unei locuințe

Materiale educaționale
Educație non-formală și informală

Înființarea de microîntreprinderil

PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI A
FAMILIEI
Îngrijirea copiilor
Consiliere socială
Gnerarea de venituri familiale
Dezvoltarea sprijinului comunității

CAPACITARE

Protectie propriei persoane

ASISTENȚĂ JURIDICĂ
ASISTENȚA MATERIALĂ
Consiliere juridică
Alimente si îmbrăcăminte
Reprezentarea în procese
Resurse pentru îngrijirea
personală

Sprijin pentru solicitarea de
despăgubiri

(III) SPRIJIN ACORDAT CETĂȚENILOR ROMÂNI, VICTIME ALE TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE

15 femei
PREZENTARE GENERALĂ
România este a treia țara de origine a victimelor traficului de ființe
umane în Uniunea Europeană.
* Conform Studiului regional 2016: Asistența OIM acordată victimelor
traficului de ființe umane în UE, Norvegia și Elveția.

12 bărbați

OIM sprijină victimele traficului de persoane din România prin intermediul sistemelor de referire ale OIM din țările din Uniunea Europeană și
din Spațiul Economic European.
Victimele beneficiază de asistență în caz de repatriere pentru care OIM
acoperă costurile de transport, evaluările medicale și serviciile medicale
de escortă, după caz. Odată întoarse în România, victimele beneficiază
de o subvenție de asistență pentru reintegrare și se pot adresa ONGurilor naționale cu experiență în domeniul asistenței pentru victim ale
traficului de ființe umane.

Asistență pentru călătorie

2017 în cifre

Evaluare medical și escortă medicală în funcție de
necesitate

În 2017, IOM România a susținut un număr de 27 de victime ale traficului de
persoane din România (15 femei și 12 bărbați), o scădere din 2016, când au
fost asistate 51 de persoane (18 femei și 33 bărbați).

Asistență materială

5 victime au fost asistate medical, inclusiv 3 care au beneficiat de servicii
medicale de escorta;
Victimele traficului au fost asistate din Suedia, Belgia, Irlanda, Norvegia și
Olanda.

Consiliere psihologică și asistență pentru
cheltuielile de cazare, educație și asistență medicală

ASISTENȚĂ PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI

© OIM internațional

(I) PROCESARE MEDICALĂ
SELF-PAYERS PROGRAMME
PREZENTARE GENERALĂ

2017 ÎN CIFRE

OIM România s-a implicat în furnizarea de servicii de evaluare a sănătății
pentru migranți de aproape două decenii. În cadrul Programului Global de
Evaluare a Sănătății asistăm solicitanții de viză de emigrare care doresc să
emigreze în Canada, Australia sau Noua Zeelandă. Evaluăm starea de
sănătate fizică și psihică a solicitanților înainte de a începe călătoria în țara lor
de destinație. Plasăm nevoile medicale ale solicitanților în centrul serviciilor
noastre, identificând și abordând orice problemă specifică de sănătate care
ar putea prezenta un risc pentru sănătatea publică în timpul deplasării sau la
sosirea la destinația finală.

În 2017 am asistat un număr de 775 de cetățeni români și am
lucrat pentru îmbunătățirea asistenței noastre, dezvoltând un
instrument de programare online care completează sistemul
nostru telefonic.
De asemenea, a fost creat un chestionar de satisfacție a clienților,
pentru a permite utilizatorilor serviciului să furnizeze feedback, pe
baza evaluărilor lunare.

Țările de destinație pentru cetățenii români asistați în 2017
112 beneficiari

437 femei

744 beneficiari

338 bărbați

8 beneficiari

(II) SERVICII CONSULARE
CENTRUL CANADIAN DE VIZE (CVAC)
PREZENTARE GENERALĂ
2017 ÎN CIFRE
IOM România găzduiește Centrul Canadian de Vize (CVAC), un
furnizor exclusiv de servicii pentru Guvernul Canadei. CVAC
procesează solicitările de solicitare de viză online de la persoane
din întreaga țară, precum și gestionează cererile de viză pentru
persoane în scopuri de emigrare, de muncă sau de studii.

în 2017 CVAC A PROCESAT 1556 de cereri.

CVAC procesează, de asemenea, cereri de trimitere a
pașapoartelor în scopuri de viză și facilitează obținerea de
documente de călătorie pentru deținătorii de rezidență canadiană.
CVAC furnizează informații generale, asistență pentru procesarea
vizelor și servicii de asistență pentru documentele de călătorie
pentru:


Cetățeni români;



Cetățenii UE care au reședința în România



Cetățenii din afara UE, inclusiv deținătorii de rezidență
canadiană, care au reședința în prezent în România.

Începând cu decembrie 2017, cetățenii români care doresc să
călătorească în Canada până la 6 luni pentru afaceri, turism sau
vizite de familie nu mai au nevoie de viză de intrare. În consecință,
CVAC nu va mai prelua cereri de viză pentru cetățenii români, ci va
continua să proceseze aceste solicitări făcute fie de cetățeni ai UE
care trăiesc în România, fie de migranți din afara UE care trăiesc în
România. Toate celelalte servicii vor continua să fie furnizate



Permis de muncă— 4%



Viză turistică (max.6 luni) - 70%



Transmiterea pașapoartelor în urma aplicațiilor online—22%



Documente de călătorie (posesori permise de rezidență) - 2%



Viză de studii - 2%

ALTE INIȚIATIVE CARE AU ÎN PRIM PLAN MIGRAȚIA
În promovarea principiilor avute în vedere în Cadrul de Guvernanță al Migrației (MiGOF), OIM România a depus eforturi până în 2017 și va
continua și în viitor pentru a dezvolta proiecte care să fie conforme cu acestea și să reflecte valorile promovate în acest cadru.

Festivalul ambasadelor "One World"
Între 7 și 10 septembrie 2017, OIM
România s-a alăturat comunității
internaționale la cea de-a treia ediție a
Festivalului Ambasadelor din București.
Evenimentul, care a avut loc sub
titulatura "One World", a reunit o serie
de evenimente care prezintă bogăția
culturală a 35 de țări de pe 6 continente.
IOM Romania a participat la expozitia
World Bazaar, prezentând scurte filme
despre migratie si diverse alte materiale
informative despre migratie si migranti.

©OIM România

Sistemul de monitorizare a fluxurilor migraționiste
În iulie 2017, România a devenit a 68-a țară contribuitoare la Sistemul de monitoriizare a fluxurilor migraționiste (DTM), un sistem gestionat de la sediul
din Geneva, utilizat de OIM pentru urmărirea și monitorizarea deplasării și a mobilității populației.
Acesta este conceput pentru a capta, procesa și disemina în mod regulat și sistematic informații pentru a înțelege mai bine mișcările și nevoile în evoluție
ale populațiilor strămutate, atât pe teren, cât și pe traseu.

DEZVOLTAREA UNOR PARTENERIATE PUTERNICE— ”PRIETENII OIM-ULUI”
Parteneriatele oferă o platformă importantă pentru îmbunătățirea cooperării în domeniul migrației. OIM joacă un rol-cheie în încurajarea și sprijinirea
parteneriatelor și a mijloacelor de colaborare la nivel național, regional și global pentru o gestionare mai bună și mai eficientă a migrației.
Deși gestionarea fluxurilor transfrontaliere ale populației este o trăsătură intrinsecă a suveranității statului, multe aspecte ale migrației sunt de interes
și pentru alte tipuri de actori. Caracterul multidimensional al migrației face ca implicarea sectorului privat, a autorităților publice și a ONG-urilor să
constituie o componentă esențială a unei abordări coerente și cuprinzătoare.
În acest sens, OIM România dezvoltă parteneriate de peste două decenii, colaborând cu actori naționali sau internaționali din sectorul public și din
sectorul privat. 2017 nu a fost o excepție.

PARTENERIATE INTERNAȚIONALE

PARTENERIATE CU SECTORUL PRIVAT

PARTENERIATE CU SECTORUL PUBLIC

Guvernul
României

Ministerul
Afacerilor Interne

Agenția Națională Împotriva
Traficului de Persoane

Ministerul Afacerilor Externe

Inspectoratul General
pentru Imigrări

ORGANIZAȚII NON-GUVERNMENTALE

PAȘII URMĂTORI ȘI PROVOCĂRI PENTRU 2018
2018 este anul adoptării Pactului Global pentru o Migrație sigură,
ordonată și regulată. Acest pact va încerca să consolideze eforturile OIM
în materie de migrație ca agenție principală în domeniul migrației, să
angajeze statele membre în abordarea migrației internaționale în toate
dimensiunile sale și să sporească cooperarea internațională în materie
de migrație și mobilitate umană. În acest context, OIM România își va
continua parteneriatele cu o serie de actori naționali în domeniile
facilitării migrației, transferurilor, gestionării migrației de urgență și postcriză și reglementării migrației, în cadrul cărora experiența și expertiza
biroului din România posedă expertiză în a plasa drepturile și nevoile
migranților în centrul activității sale.
În conformitate cu Cadrul de Guvernanță al Migrației din cadrul OIM,
care ghidează activitatea agenției pentru a contribui la bunăstarea socioeconomică a migranților și a societății, răspunzând în mod eficace
dimensiunii de mobilitate a crizelor și asigurând că procesul migrației are
loc într-un mod demn, sigur și ordonat, direcțiile strategice ale OIM
pentru România pentru anul 2018 sunt după cum urmează:
• să mențină și să creeze noi parteneriate cu mediul academic, cu
organizațiile non-guvernamentale, cu sectorul privat și cu autoritățile
locale pentru a scoate în evidență activitatea intensă și expertiza, inclusiv
în cadrul Pactul Global privind Migrația, în timp ce caută să se implice în
oferirea de asistență migranților în modul cel mai practic și mai eficient
posibil
• Îmbunătățirea gestionării datelor și a expertizei acumulate și modul în
care acestea sunt comunicate și utilizate în beneficiul altor părți
interesate (Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor
Externe, Ministerul Muncii, studenți), etc.

OIM România face eforturi pentru a se asigura că migranții își asumă un
rol activ în comunitățile în care trăiesc. În domeniul activităților de
integrare a refugiaților și migranților pe care le desfășoară OIM România,
bazându-se pe parteneriatele existente cu sectorul non-guvernamental și
autoritățile locale și naționale și căutând noi parteneriate cu sectorul
privat, va crește șansele migranților de a se implica activ pe piața muncii și
să se integreze cu adevărat în societatea românească.
OIM România va continua, de asemenea, eforturile de facilitare a
implementării politicilor bazate pe dovezi. Bazându-se pe experiența sa în
domeniu, OIM România va oferi părților interesate care exercită un rol și
au un interes pentru domeniul migrației, date relevante și actualizate
pentru întreaga gamă de proiecte pe care le desfășoară, pentru a
îmbunătăți în mod constant atât asistența acordată migranților, cât și
pentru a contribui la politice naționale pentru a oferi un răspuns adaptat
nevoilor migranților, refugiaților și migranților ilegali.
OIM România va continua, de asemenea, să investească în expertiza
întregii echipe, pentru a-și spori capacitatea de reacție în fața nevoilor în
schimbare și în evoluție ale domeniului.

