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CUVÂNT ÎNAINTE

România, alături de celelalte naţiuni, traversează o perioadă dificilă la nivel global, o perioadă ce necesită
răbdare, solidaritate şi putere de adaptare într-un climat aflat în continuă schimbare. Omenirea, încercată de
noi şi noi provocări, trebuie, mai mult ca niciodată, să dea dovadă de solidaritate şi empatie pentru semeni,
în special pentru cei mai vulnerabili dintre noi.
OIM îşi asumă responsabilitatea de a proteja drepturile şi valorile fundamentale ale persoanelor vulnerabile,
aflate deseori fără voia lor în situaţii critice. 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. Migraţia îmbracă
diferite forme, iar motivele pentru care oamenii ajung să migreze sunt diverse, deşi mulţi dintre cei care
ajung să îşi părăsească familia şi casele o fac din lipsa oportunităţilor de muncă din ţara de origine, în ultimii
ani, majoritatea celor ce au sosit pe teritoriul Europei își părăsesc casele din cauza conflictelor şi a
schimbărilor climatice, generând astfel crize umanitare fără precedent.
Migraţia a devenit una dintre principalele priorităţi în agenda politică a oricărui stat, legată în mod direct de
drepturile fundamentale ale omului. În acest context, OIM a dezvoltat în ultimii ani parteneriate cu diverși
actori pentru a beneficia de cunoştiinţele şi expertiza lor în încercarea de a aduce laolaltă experți din cele mai
diverse zone și de a simplifica înţelegerea unui fenomen complex precum migraţia. Astfel, OIM îşi păstrează
angajamentul de a susţine statele membre în încercarea de a formula noi politici în vederea încurajării migraţiei legale.
Ca urmare a eforturilor depuse în ultimii ani, România a devenit treptat acasă, atât pentru cetăţeni din Uniunea Europeană cât şi pentru cetăţeni din state terţe. Prin eforturi consecvente ale autorităţilor locale pentru
crearea unui climat primitor pentru cetăţenii străini, cât şi prin asumarea unui rol activ în crearea unor noi
oportunităţi pentru cetăţenii români care doresc să revină acasă, România poate deveni treptat un stat care
poate primi migranţi şi poate învăţa să maximizeze beneficiile migraţiei, proces absolut necesar pentru a
restabili un echilibru pe piaţa forţei de muncă, domeniu în care România se confruntă cu un deficit considerabil.
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CUPRINS

DESPRE ORGANIZAȚIA INTERNAȚIONALĂ PENTRU MIGRAȚIE

Fondată în 1951, Organizația Internațională pentru Migrație
(OIM) este principala organizație interguvernamentală în
domeniul migrației. OIM colaborează cu parteneri
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 173 de state membre, cu încă 8 state
care dețin statut de observator. Numărul birourilor și
misiunilor a crescut de la 119 în 1998 la 436 în 2019.

•

Asigurarea bunăstării și a drepturilor omului pentru
migranți.

Personalul operațional a crescut de la aproximativ 1100 de
persoane în 1998 la mai mult de 13.000 în iunie 2019, având
peste 160 de naționalități.

MIGRAȚIA: CONTEXT REGIONAL ȘI LOCAL

MIGRAȚIA: unul dintre cele mai importante elemente ale
secolului
272 milioane migranți internaționali în 2019*

* conform estimărilor OIM

CONTEXT REGIONAL
Ruta Mediteraneană

Principalele Rute Migratorii
Traversarea Mării Mediterane continuă să rămână principala rută de acces către teritoriul Europei, conform statisticilor furnizate de autorităţile principalelor ţări de azil cu ieşire la Marea Mediteraneană, respectiv Grecia, Spania şi Italia.

Prezentare generală
Numărul migranților ce sosesc pe teritoriul
Europei se află în continuă scădere. După cum
se poate observa în graficul alăturat, în 2019
Europa a înregistrat un număr aproximativ de
46,000 de migranți, marcând astfel o scădere
considerabilă în comparație cu anul 2015 când
se înregistra un număr record de peste un
milion de sosiri.
Grecia, Spania și Italia continuă să rămână
principalele țări de destinație pentru migranții
ce sosesc pe teritoriul Europei, în timp ce Irak,
Afghanistan și Siria reprezintă principalele țări
de origine pentru cei ce sosesc în Europa.

1,885 de persoane și-au pierdut
viața în largul Mediteranei în 2019

Comparativ cu anul precedent, când
sosirile pe mare în Spania au fost cele
mai numeroase, Grecia este țara care
a înregistrat cele mai multe sosiri din
Europa în 2019.

CONTEXT REGIONAL

Sosiri pe Ruta Mediteraneană

Sursa: Fluxurile Migrației pe Ruta Mediteraneeană, Decembrie 2019

PRIMA ȚARĂ DE AZIL

Prima țară de azil
La sfârșitul anului 2019, Grecia înregistra peste 70,000
de sosiri pe teritoriul ei, o cifră cu peste 40% mai mare
decât cea înregistrată în 2018.
Peste 62,000 de persoane au sosit pe teritoriul Elen
folosind ruta maritimă, în timp ce doar 8,941 au sosit
în Grecia folosing rutele terestre.
Datele înregistrate la sfârșitul anului 2019 arată că
majoritatea celor ce au sosit în Grecia provin din țări
precum Afganistan (44%), Siria (25%) și Irak (5%).

În 2019, Spania a înregistrat peste 32,000 de sosiri pe
teritoriul ei, mai puțin de jumătate din cifrele
înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, când
Spania înregistra peste 65,000 de migranți.
Statistica arată că 80% dintre migranți au sosit în
Spania folosind ruta maritimă, în timp ce doar 20%
dintre cei sosiți au folosit granițele terestre ce leagă
Coasta de Nord a Africii de orașele Ceuta și Melilla.

Autoritățile din Italia au înregistrat la finalul anului 2019 peste 11,000 de sosiri, o scădere semnificativă în
comparație cu aceeași perioadă a anului trecut când peste 20,000 de migranți și refugiați ajungeau la granițele
Italiei.
Cei mai mulți dintre cei sosiți pe țărmurile Italiei provin din Tunisia (23%), urmat de Pakistan (10%) și Coasta de
Fildeș (10%), în timp ce restul de 57% provin din alte colțuri ale Africii și din diverse țări din sudul Asiei.

Conform Ministerului de Interne din Spania, peste 30%
dintre migranții înregistrați provin din Maroc, în timp
ce 15% provin din Algeria și 9% din Mali.
Sursa: Fluxurile Migrației pe Ruta Mediteraneeană, Decembrie 2019

CONTEXT REGIONAL
ȚĂRILE DE TRANZIT

În anul 2019 peste 29,000 de migranți au
tranzitat teritoriul Bosniei și Herțegovinei,
reușind astfel să depășească numărul de
24,067 înregistrat în 2018.
Majoritatea celor ce au trecut granița provin
din țări precum Pakistan (33%), Afganistan
(14%) și Irak (8%).

În perioada Ianuarie — Decembrie 2019,
autoritățile din Croația au înregistrat peste
19,000 de noi intrări, cu mult peste cele 8,000
înregistrate cu un an înainte.
Exact ca și în cazul Bosniei și Herțegovinei,
principalele țări de proveniență sunt Pakistan
(21%), Afganistan (17%) și Irak (9%).

Sursa: Fluxurile Migrației pe Ruta Mediteraneeană, Decembrie 2019

Programul de Repatriere Voluntară Umanitar
Asistată și Reintegrare (RVAR)
Ca urmare a evenimentelor din ultimii ani ce au rezultat
într-o creștere a fluxului de migrație, țările Europene au
desfășurat activ programele RVAR pentru a sprijinii
migranții ce au nevoie de asistență pentru a se întoarce în
siguranță în țara de origine. Tendința de scădere a
numărului beneficiarilor de RVAR în Europa este în
conformitate cu scăderea numărului de sosiri pe continent,
trend care se menține și în 2019.

Sursa: Repatriere Voluntară Umanitar Asistată și Reintegrare, Raport Lunar, Decembrie 2019

CONTEXT NAȚIONAL

137.600 străini cu ședere legală au fost înregistrați la sfârșitul anului 2019 (cu 14% mai mult decât
la sfârșitul anului 2018)


137.600

În 2009 erau 58.000 de străini în România

Resortisanți țări terțe: 84.000 (top 4: Moldova, Turcia, China) aflați în țară pentru angajare,
rațiuni de familie, pentru studii sau cu drept de ședere permanentă.

Străini cu ședere legală în România

2600

Republica Moldova

Turcia

China

Cereri de azil înregistrate. Cu 21% mai multe decât
în 2018
Top 3: Irak, Siria, Afganistan

Cetățeni UE / SEE/ CH: 50.000 (top 4: Italia, Germania, Franța), aflați pe teritoriul României în
scopul de a lucra, studii și cercetare.

1.183
Cereri de protecție internațională
287 au primit statut de refugiat și 276 protecția subsidiară

Resurse disponibile: http://igi.mai.gov.ro/sites/default/files/
MA51final.pdf

Italia

Franța

Germania

Sursa: Evaluarea Activității Inspectoratului General pentru Imigrări în anul 2019

FACILITAREA MIGRAȚIEI

INTERACT PLUS
Servicii integrate pentru
migranți, dialog social și
intercultural

Serviciile de integrare oferite în cadrul proiectului INTERACT (2016—2017) au continuat, din iulie
2017, în cadrul proiectului INTERACT +. 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.
Furnizarea de servicii complete de

Implicarea comunității prin dialog și

informare și consiliere printr-o rețea de

interacțiune directă între migranți și

centre tip ‘’one‐stop‐shop‘’ în București,

comunitățile gazdă prin programe de

Craiova și Brașov

mentorat și implicarea voluntarilor.

DURATĂ
Iulie 2017– iulie 2019

Migrant empowerment și pregătirea pentru piața muncii prin implicarea sectorului privat din
România.

PARTENERI

Cu sprijinul EDENRED și MASTERCARD au fost create două produse personalizate pentru
migranți: un card pe care poate fi transferat direct sprijinul material și tichete sociale pentru
cumpărături.

AIDROM București
Fundația Schottener București
Global Help Craiova
ARPCPS Brașov

FINANȚARE
Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare
(FAMI)
prin Inspectoratul general
pentru Imigrări, din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne al României

Cu spriinul ARAMT s-au identificat oportunități pentru plasarea pe piața muncii pentru
migranți.
Creșterea numărului beneficiarilor interesați
de cursuri de limba română, activități socioculturale 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.

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.

Principalele servicii oferite beneficiarilor

INTERACT PLUS

Aproximativ 685 de persoane au beneficiat de asistență prin intermediul proiectului Interact

Servicii integrate pentru
migranți, dialog social și
intercultural
Limba română

PLUS.
În ceea ce privește localizarea beneficiarilor Interact PLUS, cele 3 Centre Regionale de Integrare
au continuat să funcționeze în București, Brașov, Craiova și Giurgiu.

Sprijin medical

Asistență socială

Sprijin material

Acces la educație

Activități socio-culturale

Orientare culturală

Activități recreaționale

Sprijin psihologic
Informații juridice

Cele mai accesate forme de sprijin au fost: cursuruile de limba română (17%), activitățile socio-culturale (44%) și cele
de orientare culturală. (14,3%)

INTERACT PLUS
Beneficiari de protecție
internațională

Servicii integrate pentru
migranți, dialog social și
intercultural

În ceea ce privește țările de origine putem menționa

52%

48%

cele mai importante dintre acestea: 48,75% dintre
aceștia provin din Siria, 10% din Irak și 3,71% din
Afganistan.

În ceea ce privește țările de origine: 17% dintre aceștia sunt din Republica
Moldova, Siria 8,17% și 6,68% din Serbia.

53%

47%
Resortisanți țări terțe
Activitate de Ziua națională
BENEFICIARII CENTRULUI REGIONAL DE

REACT_RO
Resurse educaționale
pentru orientarea în
societate

DURATĂ
Iulie 2017– ianuarie 2019

PARTENERI
Institutul Intercultural Timișoara
Fundația Schottener București

FINANȚARE
Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare
(FAMI), prin Inspectoratul General pentru
Imigrări, din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne al României
RESURSE DISPONIBILE
www.romaniaeacasa.ro

Proiectul a contribuit la dezvoltarea unui pachet coerent de resurse educaționale pentru
învățarea limbii române ca limbă străină și orientare în societate care să țină cont de nevoile
beneficiarilor unei fome de protecție și a resortisanților tărilor terțe din România.

Pachetul de resurse educaționale a inclus realizarea unui cadru curricular, a unor manuale de
limba română pentru adulți și copii, dezvoltate pe nivele de competențe (nivelul începător A1A2.1, intermediar A2.2 – B1.1 și avansat B1.2-B2.1.) însoțite de caiete specifice de lucru pentru
profesori de limba română și cursanți și de materiale necesare evaluării competențelor.

Proiectul a răspuns nevoii de coerență și
uniformizare în ceea ce privește materialele
disponibile și tipul de informații prezentate.

În realizarea acestor resurse au fost implicați
experți ai Ministerului Educației Naționale,
dar și experți străini.

Proiectul a format, de asemenea, grupuri de
formatori, atât pentru învățarea limbii
române, cât și pentru acomodare culturală
care au testat timp de 6 luni resursele
elaborate.

ADMIN4ALL
Sprijinirea incluziunii
active a migranților
dezavantajați din Europa

OIM România s-a alăturat eforturilor altor 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 4 state membre UE (Italia, Austria,
Polonia, România) 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 cu cei dezavantajați.

În etapa a II-a a fost extins numărul de țări și municipalități partenere (incluzând Atena,
Madrid, Valetta) și consolidarea capacității de furnizare de servicii a celor care sunt
implicate deja în program.
DURATĂ
Martie 2016—decembrie 2017 (etapa I)
Iunie 2018 – iunie 2020 (etapa a II-a)
PARTENERI
OIM Italia (coord.), OIM Austria, OIM Polonia
(etapa I)
OIM Grecia, OIM Spania, OIM Malta (etapa a II-a)
FINANȚARE

Comisia Europeană, Direcția Generală Migrație și
Afaceri Interne, Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (FAMI)
RESURSE DISPONIBILE
www.admin4all.eu/

OBIECTIVE ETAPA II
Consolidarea capacității managerilor și
a personalului din domeniul asistenței
sociale care lucrează în prima linie cu
migranți și refugiați

Promovarea incluziunii, a diversității,
a angajamentului și coordonării prin
creșterea cooperării între autorități
la nivel local, regional și național

Consolidarea schimbului de experiență și diseminarea de bune practici și abordări în
privința incluziunii sociale la nivel european
Reuniunea de coordonare de la Milano, din toamna anului 2019 a facilitat întrunirea
reprezentanților autorităților locale care lucrează în mod direct cu migranți, din toate
statele participante la proiect. Cu această ocazie participanții au împărtășit bune practici și
provocări în lucrul cu migranții și persoane vulnerabile și s-au pus bazele vizitelor de schimb
de experiență care vor urma.

LINK-IT
Conectarea etapelor pre și
post relocare pentru
facilitarea integrării socioeconomice a refugiaților

LINK IT este un proiect inovator menit să asigure rezultate mai bune pentru integrarea
refugiaților sirieni relocați din Iordania, Liban și Turcia în Germania, Portugalia, România și
Regatul Unit.
Proiectul se concentrează pe consolidarea legăturii dintre sprijinul pentru integrare înainte
de plecare și după integrare pentru refugiați.
OBIECTIVE

ACTIVITĂȚI ÎN ROMÂNIA

Organizarea de sesiuni de
informare pentru
comunitățile gazdă.

Aprilie: întâlniri cu migranții din București pentru o
sesiune interactivă de evaluare a nevoilor în
contextul integrării în România.

Producerea unor materiale
video care să relateze
experiența de relocare în
diferite state.

Mai-iunie: întâlnire cu angajatori din București,
Brașov și Craiova pentru a identifica modalități de
acces la piața muncii pentru refugiați și migranți în
general, dar și procesul de integrare a acestora în
societate.

DURATĂ
Ianuarie 2018 — iulie 2019
PARTENERI
International Catholic Migration Commission
(ICMC), British Refugee Council (RC), Asociatia
Serviciul Iezuitilor Pentru Refugiatii Din
Romania (JRS Romania), Caritasverband Fur Die
Diozese Hildesheim E.V (Caritas Friedland) and
Conselho Portugues Para Os Refugiados CPR
(CPR).
FINANȚARE
Comisia Europeană, Direcția Generală Migrație
și Afaceri Interne, Fondul pentru Azil, Migrație
și Integrare (FAMI)

Dezvoltarea și pilotarea
unui instrument pre
relocare de evaluare a
competențelor pentru
determinarea profilului
refugiaților sirieni relocați.

Mai– iunie: întâlniri cu autoritățile locale din
București și Brasov

TRANSFERURI ȘI GESTIONAREA MIGRAȚIEI DE URGENȚĂ

CENTRUL DE TRANZIT ÎN
REGIM DE URGENȚĂ
TIMIȘOARA

DURATĂ
2008 — prezent

Centrul de Tranzit în Regim de Urgență din Timisoara reprezintă una dintre principalele contribuții
ale OIM România în ceea ce privește facilitarea migratiei.
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.

3300

Anul 2019 va marca atingerea a peste 3300 de beneficiari ai
Centrului de Tranzit în Regim de Urgență din Timișoara, asistați de
Guvernul României, UNHCR și OIM, în strânsă colaborare cu alte
autorități publice, cum ar fi Poliția de Frontieră.

PARTENERI
Guvernul României, prin Inspectoratul General
pentru Imigrări
UNHCR România

Peste 550 de refugiați au tranzitat centrul în 2019.
Cele mai multe relocări au fost către Norvegia și Regatul Unit

550

STARRT III
Servicii de transfer și
asistență pentru refugiații
relocați din Turcia și
Iordania

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.

In 2018 OIM a sprijinit relocarea a 81,719
oameni la nivel global.

La fiecare 5 minute o
persoană este
transferată cu ajutorul
OIM dintr-o parte a
lumii în alta.

DURATĂ
Ianuarie 2018 — iulie 2019
PARTENERI
Fundația Schottener București
FINANȚARE
Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare
(FAMI) prin Inspectoratul General pentru Imigrări,
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al
României

In 2019 OIM a ajutat la relocarea a 30,264 de
refugiați în Spatiul Economic European,
comparat cu 26,852 in 2018.
În 2017, OIM 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.
STARRT III reprezintă continuarea acestor transferuri, în conformitate cu angajamentele
României.

Obiectiv 2019-2020: Asigurarea transferului în condiţii de siguranţă a 109 refugiați sirieni
(69 din Turcia și 40 din Iordania), reprezentând cotele de relocare ale României pentru anii
2018 - 2019, din localitățile în care se află în Turcia și Iordania până la destinația finală în
România, Bucureşti, posibil şi în alte localităţi din ţară.

GESTIONAREA MIGRAȚIEI

BENEFICIARI AI PROGRAMULUI DE REPATRIERE VOLUNTARĂ UMANITAR ASISTATĂ LA CURSUL DE ORIENTARE PROFESIONALĂ

RVAR
Programul de sprijin
pentru repatriere
voluntară umanitar
asistată 2017 –2020

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. În 2017, cu sprijinul Guvernului României, a fost semnat un nou
acord pentru un nou program de returnare de 3 ani.
În anul 2018, peste 60.000 de persoane au fost sprijinite de OIM la nivel global pentru a se
întoarce acasă.

Prin AVRR sunt asistați:
•Migranții cărora le-a fost respinsă solicitarea de azil sau cărora le-a fost refuzată o formă
de protecție;
DURATĂ
Aprilie 2017 — aprilie 2020

PARTENERI
JRS Romania

•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.

CU SPRIJINUL
Inspectoratului General pentru Imigrări
Ministerul Afacerilor Externe

Principale categorii asistate în anul 2018:
•Bărbați tineri, cu educație medie;

Amabasadelor/ Consulatelor Țărilor Terțe din
România

•Femei de vârstă mijlocie, educație medie, venite în scop de muncă;

Misiunile OIM din țarile de origine

•Persoane cu experiență în muncă limitată.

FINANȚARE
Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare
(FAMI) prin Inspectoratul General pentru Imigrări,

•Familii (monoparentale) cu copii mici și foarte mici;

Centru de Cazare a Străinilor luați în
Custodie Publică

RVAR
Programul de
sprijin pentru
repatriere
voluntară
umanitar asistată
REZULTATE

62

Beneficiari ai programului

Arad
Otopeni

Centru Regional de Cazare și Proceduri
pentru Solicitanții de Azil
Timișoara
Maramureș
Rădăuți
Galați
București
Giurgiu

Programul se desfășoară în centrele marcate pe harta de mai sus și la sediul OIM din București.

591

Persoane consiliate

În anul 2019 au fost consiliate 591 de persoane, dintre care 455 de bărbați și 136 de femei;
Dintre cele 62 de persoane repatriate cu ajutorul OIM, 32 au primit ajutor de reintegrare;

32

Persoane au primit ajutor de
reintegrare

Continuând trendul din ultimii ani, în 2019, principala țară de origine continuă să fie Irak, urmată de Filipine și
Iran;
Persoanele cu statut de ședere ilegală, solicitanții de protecție internațonală și cei a căror cerere de protecție
internatională a fost respinsă, rămân principalele categorii de persoane care au nevoie să se întoarcă acasă;

TANGO
Tandem cu ONG-uri
pentru asistența
victimelor traficului de
ființe umane

DURATĂ

Proiectul 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).

Rezultate 2019:
•

OIM a continuat sprijinul victimelor traficului de persoane care s-au întors în România și a referit alți
17 beneficiari mai departe către partenerii de implementare a proiectului pentru sprijinul pentru
reintegrare

•

5 training-uri au avut loc în diferite orașe din România, pentru pregătirea reprezentanților instituțiilor
locale

•

În luna august a avut loc workshop-ul dedicat reprezentanților Poliției Locale din București

Octombrie 2017 — august 2019

PARTENERI
Asociația ADPARE
Fundația Micu Bogdan
Fundația People to People
FINANȚARE
Fondului Tematic Elvețian—Securitate în cadrul
Programului de Cooperare Elvețiano–Român
destinat Uniunii Europene extinse
RESURSE DISPONIBILE
http://www.oim.ro/attachments/article/617/
brosura_ro2.pdf

TANGO
Ce implică o abordare completă de
asistență?

TANGO

Ce implică o abordare completă de asistență?

TANGO

GRUP DE LUCRU CU REPREZENTANȚII POLIȚIEI LOCALE DIN BUCUREȚTI, AUGUST 2019/ OIM BUCUREȘTI

Sprijin acordat cetățenilor
români, victime ale
traficului de ființe umane

România este în top 5 țări de origine a victimelor traficului de ființe umane în Uniunea
Europeană. *
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 ONG-urilor naționale cu experiență în domeniul asistenței pentru
victime ale traficului de ființe umane.

53

2019 în cifre
•

53 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

•

Principale țări de origine: Norvegia, Danemarca, Suedia, Elvetia

beneficiari

*https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collectionstudy.pdf

SPRIJIN PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI

Procesare medicală
Self– payers program

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 anul 2019, beneficiarii serviciilor de evaluare a sănătății pentru migranți au fost după cum urmează:

438

272
Canada

102
Australia

296
28
Noua Zeelandă

ALTE INIȚIATIVE PRIVIND MIGRAȚIA

Training în domeniul sănătății pentru personalul care lucrează în prima linie cu migranți/ @ OIM BUCUREȘTI

Sesiune de formare în
domeniul sănătății

În perioada 15-17 aprilie OIM România a organizat o sesiune de formare
în domeniul sănătății migranților pentru 33 de profesioniști români care
lucrează în prima linie alături de aceștia. Sesiunea de formare a avut ca
scop consolidarea capacităților profesioniștilor din domeniul sănătății
de ale altor reprezentanți ai instituților centrale și locale care lucrează
cu migranți.

Pe parcursul sesiunii de formare, nevoile,
provocările și riscurile cu care se confruntă
populația migrantă au fost un punct central în
toate sesiunile.

O sesiune separată a fost dedicată sănătății
mintale și furnizării de prim ajutor psihologic
atunci când lucrează cu persoane vulnerabile

Programul TRAIN4 M&H face parte din planul de acțiune al UE privind integrarea resortisanților țărilor terțe
și este coordonat de GIZ International Services în colaborare cu OIM, Institutul Superiore di Sanità (ISS),
École des hautes études en santé publique (EHESP), Institutul de Sănătate Publică al Universității din Porto
(ISPUP), Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - Università Sapienza Roma și Asociația Școlilor
de Sănătate Publică din Regiunea Europeană (ASPHER).

EVENIMENTE

În promovarea principiilor avute în vedere în Cadrul de Guvernanță al Migrației (MiGOF), OIM
România a depus eforturi până în 2018 și va continua și în viitor pentru a dezvolta proiecte care să fie
conforme cu acestea și să reflecte valorile promovate în acest cadru.
Participarea echipei OIM la diverse evenimente este parte din misiunea de a promova o viziune
echilibrată asupra migrației, în special prin intermediul poveștilor și a prezentării rezultatelor
proiectelor implementate în cadrul biroului.

Festivalul Multiculturalității Craiova

Institutul Diplomatic Român

UN Summer School
Festivalul Multiculturalității Brasov

Expoziția “Portrete ale Migratiei”

Global Migration Film Festival

Festivalul de Film One World

DEZVOLTAREA UNOR PARTENERIATE PUTERNICE

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

PARTENERIATE CU SECTORUL PUBLIC

PAȘII URMĂTORI ȘI PROVOCĂRI PENTRU 2020
În anul 2019 OIM România a reuşit să pună bazele dezvoltării unor noi
parteneriate, atât în mediul academic, cât şi cu organizații nonguvernamentale, cu sectorul privat și cu autoritățile locale pentru a scoate
în evidență activitatea intensă și expertiza organizației, în timp ce s-a implicat activ în sprijinirea tuturor migranților în modul cel mai practic și mai
eficient posibil, ținând cont de posibilele vulnerabilități ale acestora și
având o abordare centrată pe drepturile omului.

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, vor 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, să investească în expertiza
întregii echipe, pentru a-și spori capacitatea de reacție în fața nevoilor în
schimbare și în evoluție ale domeniului.

Continuând modul de lucru de până acum, biroul OIM din România va
lucra în strânsă cooperare cu instituțiile și autoritățile statului, atunci când
expertiza și experiența acumulată va veni în sprijinul acestora, pentru
gestionarea migrației.

