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PROGRAMULUI NAȚIONAL 2021-2027 FONDUL AZIL, MIGRAȚIE ȘI INTEGRARE

Instituția consultată Text PN draft 2 - comentat Propunere/contribuție transmisă
Modalitatea de integrare a propunerilor /

justificarea nepreluării

Organizația Internațională

pentru Migrație (OIM

România)

mail 471235/01.09.2021

OS 1 – pag. 8 - Mai mult decât atât, RO sprijină alte

state membre UE sau CEE prin punerea la

dispoziție a Centrului de Tranzit în Regim de

Urgență Timișoara, în cooperare cu UNHCR, pentru

desfășurarea misiunilor de relocare ale acestora.

1.OS 1 – pag. 8 - Mai mult decât atât, RO sprijină

alte state membre UE sau CEE prin punerea la

dispoziție a Centrului de Tranzit în Regim de

Urgență Timișoara, în cooperare cu UNHCR, pentru

desfășurarea misiunilor de relocare ale acestora cu

sprijinul OIM.

2.Crearea unei baze de date în care să fie

înregistrați toți beneficiarii asistați de organizațiile

care vor implementa proiectul începând din etapa

procedurii de azil. În acest fel se va putea urmări

mult mai ușor ”traseul ” persoanelor care primesc

asistență și/sau accesează diferite servicii pe

termen scurt, mediu, lung indiferent de organizația

care derulează un proiect.

1. Propunere preluată

2. Propunere preluată parțial, au fost

introduse în secțiunea 1 mențiuni

privind digitalizarea unor procese
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OIM România

OS 2 -pag. 14 - facilitarea intrării și reședinței

regulamentare în Uniune, prin sprijinirea unor

acțiuni de cooperare dintre țările terțe și agențiile de

recrutare, serviciile de ocupare a forței de muncă și

serviciile de imigrație din RO.

3.OS 2 - Propunem o nouă formulare a expresiei ”o

integrare mai rapidă și mai ușoară” cu ”....plus de

valoare și conduce la la asigurarea coeziunii

socio-economice a societății în ansamblu”

4.One-stop-shop/Centre de Integrare – acestea

sunt deja funcționale și considerăm că acest aspect

ar trebui menționat în program. De asemenea, se

face referire la un număr de 12 Centre care ar urma

să fie funcționale în România. Înțelegerea noastră

este că ar fi vorba despre aceleași orașe în care

funcționează deja Centre de Integrare (CRI).

Considerăm că ar fi oportun să rezulte din conținutul

programul că există un grad de flexibilitate legat de

numărul CRI pentru a putea răspunde unor nevoi

care ar putea fi identificate în perioada de derulare

a programului.

3. Propunere preluată, text reformulat

4. Propunere preluată, text reformulat

pentru claritate
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OIM România

OS 2.2 - pag. 15

- activități care să faciliteze o integrare cât mai

rapidă, cum ar fi acțiuni de conștientizare a

societății române asupra necesității integrării RTT,

proces complex, benefic de ambele părți, în care

implicarea cetățenilor români aduce un plus de

valoare și conduce la o integrare mai rapidă și mai

ușoară.

- dezvoltarea programelor de integrare și sprijin

acordat autorităților și actorilor relevanți

implicați în procesul de integrare, în special prin

furnizarea de asistență actorilor relevanți implicați în

integrarea socială a grupurilor țintă, în principal

constând în instruiri, studii, documentări și

instrumente de evaluare, elaborare și adaptare de

proceduri în domeniul integrării, dezvoltarea de

politici și practici în domeniul integrării,

implementarea și evaluarea de măsuri de integrare,

consultări/întâlniri/campanii media de

informare/conștientizare a populației locale,

consultări și întâlniri/ între comunitățile de migranți

și actorii relevanți (ONG/OI, autorități publice cu

diferite competențe în integrarea acestora, precum

și reprezentanți ai comunității locale gazdă),

…

5.OS 2.2 - pag. 15 - activități care să faciliteze o

integrare cât mai rapidă, cum ar fi acțiuni de

conștientizare a societății române asupra necesității

integrării RTT, proces complex, benefic de ambele

părți, în care implicarea cetățenilor români aduce un

plus de valoare și conduce la asigurarea coeziunii

socio-economice a societății în ansamblu.

6.

Este vorba de activități de formare a

reprezentanților autorităților care oferă asistență

migranților? În acest caz propunem reformularea

”prin realizarea de activități menite să contribuie la

creșterea capacității administrative a actorilor

relevanți implicați în....”

Implicarea autorităților locale în sprijinirea

procesului de integrare a migranților – propunem ca

eventualele sesiuni de formare adresate

reprezentanților autorităților locale să fie definite

separat de alte acțiuni incluse în program. De

asemenea, propunerea de program include

referirea la dezvoltarea unei strategii de integrare.

Propunerea OIM este de a include mai multe

informații referitoare la aceste strategii, respectiv

dacă este vorba despre strategii locale/regionale

care ar fi complementare Strategiei naționale privind

imigrația. O altă propunere este legată de o posibilă

realizare a unui Mecanism Național /regional/local

de referire a migranților, în special a cazurilor

vulnerabile.

Sugerăm 2 acțiuni distincte pentru a putea diferenția

5. Propunere preluată, text modificat

6. Propunere nepreluată, textul din

programul național este mai cuprinzător.

Se intenționează păstrarea unui format cât

mai flexibil a PN FAMI 2021, astfel încât să

permită finanțarea  a cât mai multe

activități/acțiuni.

De asemenea, din cauza limitării numărului

de caractere, unele detalieri, menționarea

de acțiuni distincte, idei, informații

suplimentare, nu se pot efectua, dar textul

documentului este cuprinzător.,

enumerările nu sunt limitative.
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activitățile menite să contribuie la creșterea

capacității administrației locale de a sprijini

integrarea migranților, respectiv funcționarea

centrelor de integrare

OIM România

OS 2.2 - pag. 15 În vederea îmbunătățirii procesului

de integrare în societate, RO va susține din FAMI

acțiuni de cercetare și documentare care să

măsoare caracteristicile specifice integrării, să

genereze lecții învățate valoroase și idei inovatoare

pentru viitor, inclusiv să identifice un cadru de

indicatori pentru măsurarea și evaluarea politicilor

sociale vizând integrare, în special prin realizarea

de studii, sondaje de opinii, vizite de studiu,

cercetări în vederea evaluării eficacității

implementării politicilor de integrare, precum și a

gradului de integrare în societatea românească a

BPI și a RTT și pentru realizarea unor recomandări

de politici.

7. Acțiuni de cercetare și documentare – din ceea

ce cunoaștem există deja un set de indicatori prin

care este măsurat gradul de integrare și politicile

aplicabile la nivel național. Considerăm că ar putea

fi oportună o eventuală revizuire a acestora, cu

mențiunea că, această activitate ar putea fi mult mai

eficientă dacă ar exista un sistem agregat de

colectare a datelor, folosit de toate

organizațiile/entitățile care oferă asistență și/sau

servicii migranților.

7. Propunere nepreluată, întrucât textul din

program este suficient de cuprinzător,

acțiunile sugerate se încadrează în “acțiuni

de cercetare și documentare care să

măsoare caracteristicile specifice integrării,

să genereze lecții învățate valoroase și idei

inovatoare pentru viitor”. Enumerarea nu

este limitativă.
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OIM România

OS 2 – pag. 16 - înființarea de

one-stop-shop-uri/centre de integrare la nivel de

orașe/regiuni cu comunități importante de migranți

în care aceștia să obțină toate informațiile necesare

și sprijin cu privire la procesul de integrare, acțiuni și

alte măsuri cu caracter de noutate (inovative) care

se încadrează în obiectivul specific și conduc la

instrumente utile în integrarea grupurilor țintă.

OIM - Centre de integrare există deja, o parte dintre

acestea fiind înființate în 2010 prin PG Solid.

Propunerea este de a menționa ca acțiune distinctă

Continuarea activității centrelor de integrare și/sau

înființarea unor centre noi de integrare

8. înființarea de one-stop-shop-uri/centre de

integrare la nivel de orașe/regiuni cu comunități

importante de migranți în care aceștia să obțină

toate informațiile necesare și sprijin cu privire la

procesul de integrare, acțiuni și alte măsuri cu

caracter de noutate (inovative) care se încadrează

în obiectivul specific și conduc la instrumente utile

în integrarea grupurilor țintă.

OIM - Centre de integrare există deja, o parte dintre

acestea fiind înființate în 2010 prin PG Solid.

Propunerea este de a menționa ca acțiune distinctă

Continuarea activității centrelor de integrare și/sau

înființarea unor centre noi de integrare

9.Repatrierea voluntară umanitar asistată -

acordarea de asistență de reintegrare ar putea

include inclusiv acordarea unei sume de bani în

numerar (limitată la un anumit procent din grantul

total). Sunt situații în care acest lucru ar putea veni

în sprijinul migranților care sunt repatriați și au

nevoie de sprijin la întoarcerea în țara de origine, în

special în situații excepționale cum este perioada

pandemiei COVID 19 (ex. asistența pentru

reintegrare nu a putut fi acordată din cauză că a fost

impusă starea de urgență în țara de origine imediat

după repatrierea migranților, iar aceștia nu au putut

beneficia de sprijin prin acordarea de

servicii/achiziția de bunuri etc).

8. Propunere preluată, text modificat

9. Propunere preluată, au fost făcute unele

mențiuni în cadrul PN FAMI 2021 pentru o

înțelegere mai clară. A fost completat prin

includerea stimulentelor financiare, în

cazuri excepționale.
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OIM România

OS 2 – pag. 16

adăugare acțiune la OS2.2

10.OIM acțiune nouă  - O bază de date comună în

care să opereze toate entitățile care acordă

asistență migranților. Aceasta ar avea câmpurile

predefinite, ar permite introducerea tuturor tipurilor

de asistență acordate migranților indiferent de

statutul acestora și monitorizarea parcursului urmat

de fiecare pentru integrare. (Comentariu OIM - Din

ceea ce cunoaștem există deja indicatori pentru

măsurarea gradului de integrare. Această activitate

este deosebit de importantă, iar eficiența și

eficacitatea pot fi asigurate prin implicarea tuturor,

deopotrivă migranți și entități care oferă servicii

migranților, au atribuții în domeniul integrării).

10. Propunere preluată parțial, au fost

introduse în secțiunea 1 mențiuni privind

digitalizarea unor procese. Această

propunere se va analiza în momentul

demarării perioadei de implementare

împreună cu reprezentanții Organismului

Intermediar IGI.

OS 2 – pag. 16 11. OS 2 – pag. 16, la rezultat Consolidarea

capacității operaționale – comentariu OIM - Este

vorba despre o altă strategie în afara celei

naționale? Sau despre crearea unui mecanism de

referire a migranților care să includă atribuțiile

entităților care au responsabilități în domeniul

integrării și acordării de asistență migranților?

Un astfel de mecanism, care să includă autoritățile

centrale și locale, organizații etc ar fi util mai ales

dacă ar putea fi implementat la nivel

național/regional/local.

11. Propunere preluată, s-a reformulat

textul pentru a permite dezvoltarea de

strategii/mecanisme concrete de

cooperare, la nivel național/local.
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OIM România

OIM România

OS 2 Pag. 17

Pentru promovarea integrării socio-economice, cu

sprijinul FEDR (Programul Operațional Incluziune și

Demnitate Socială), RO are în vedere dezvoltarea

unor centre de integrare în 12 orașe ale țării,

reprezentative din punct de vedere al numărului de

migranți, prin reabilitarea și modernizarea unor

spații aflate în administrarea autorităților locale.

Complementar finanțării din FEDR, RO va susține

din FAMI activitățile desfășurate în aceste centre,

conform programelor individuale de integrare.

12. Pentru promovarea integrării socio-economice,

cu sprijinul FEDR (Programul Operațional

Incluziune și Demnitate Socială), RO are în vedere

dezvoltarea funcționarea unor centre de integrare în

12 orașe ale țării, reprezentative din punct de

vedere al numărului de migranți, prin reabilitarea și

modernizarea unor spații aflate în administrarea

autorităților locale. Complementar finanțării din

FEDR, RO va susține din FAMI activitățile

desfășurate în aceste centre, conform programelor

individuale de integrare.

12. Propunere preluată, text modificat

…, RO are în vedere asigurarea

funcționării celor 6 centre existente și

dezvoltarea a 6 noi centre de integrare, în

total fiind vizate 12 orașe ale țării,

reprezentative din punct de vedere al

numărului de migranți, prin reabilitarea și

modernizarea unor spații aflate în

administrarea autorităților locale.

pag. 18 Indicatori – OI 1- Numărul de persoane care

au participat la măsuri anterioare plecării –

13. pag. 18 – OI 1- Numărul de persoane care au

participat la măsuri anterioare plecării – Comment:

Ce fel de măsuri sunt avute în vedere și cine este

responsabil de realizarea acestora?

13 O măsura anterioară plecării este o

măsură orice sprijin pentru integrare care

este realizat într-o țară terță înaintea

migrării în UE în conformitate cu aquis-ul

UE privind migrația legală (cum ar fi:

cursuri de limbă, furnizarea de informații

privind viitoarea țară gazdă sau alte măsuri

cu privire la situația unei persoane și căile

legale de a fi folosite- reunificarea familiei,

muncă, studii, etc.). Responsabilul de

realizarea acestui indicator este

beneficiarul proiectului de finanțare.

OI 3.1 - Numărului de participanți care au urmat un

curs de limba

14. OI 3.1 - Numărului de participanți care au urmat

un curs de limba română

14. Propunere nepreluată, indicatorii au

fost incluși conform traducerii oficiale în

limba română a Regulamentului UE

1147/2021 FAMI.

O1 3.2 - Numărului de participanți care au urmat un

curs de orientare civică

15. O1 3.2 - Numărului de participanți care au urmat

un curs de orientare civică și/sau orientare culturală

15. Propunere nepreluată, indicatorii au

fost incluși conform traducerii oficiale în

limba română a Regulamentului UE
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1147/2021 FAMI.

OI 3.3. - Numărului de participanți care au beneficiat

de orientare profesională personalizată

16. OI 3.3. - Numărului de participanți care au primit

beneficiat de orientare profesională personalizată

16. Propunere nepreluată, indicatorii au

fost incluși conform traducerii oficiale în

limba română a Regulamentului UE

1147/2021 FAMI.

OIM România

OI 6 – Comment 17. OI 6 – Comment: Este vorba despre mobilitate

pe piața muncii? Este puțin clar cărei activități i-ar

corespunde acest indicator

17. Prin schemele de mobilitate se înțelege

programele care furnizează oportunități

pentru persoanele cu reședința într-o țară

terță de a veni în UE cu scopul de a studia,

a se instrui sau a munci. Acestea includ

schemele pentru migrația temporară și pe

termen lung, precum și migrația circulară.

OI 7 -Comment 18. OI 7 -Comment - Este vorba despre proiecte de

formare a reprezentanților autorităților locale, de

amenajarea de spații pentru funcționarea centrelor

de integrare? In acest caz sugeram reformularea

indicatorului.

18. Indicatorii nu pot fi reformulati, ei sunt

stabiliți conform Anexei VIII din

Regulament și au fost incluși conform

traducerii în limba română a

Regulamentului 1147/2021 FAMI.

OS 2 – IR 1 Comment 19. OS 2 – IR 1 -Comment: Cum si cine va realiza

aceasta evaluare?

19. Evaluarea se va realiza în cadrul

schemelor de grant de către contractant

(beneficiarul grantului), nu de către

beneficiarii cursurilor.

OS 2 – IR 2 Comment 20. OS 2 – IR 2 – număr 15.000– Comment: Este

vorba despre toate activitățile (cursuri de limba

română, orientare, asistență juridică)?

20. Da.

OS 2 – IR 3 – Comment 21. OS 2 – IR 3 – număr 700 – Comment: Din

experiența proiectelor implementate prin PG Solid și

AMIF acest indicator pare dificil de atins. Atingerea

acestui indicator implică și modificarea actualului

cadru de recunoaștere și evaluare a competențelor,

în special în cazul BPI.

21. Se vor avea în vedere lecțiile învățate,

în faza de implementare a programului.
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Pag. 19 Tabelul 3 – Tip de intervenție – 004 22. Tabelul 3 – Tip de intervenție – 004 - cursuri de

limba română si 005- cursuri de educație civică,

orientare culturală și alte cursuri.

22. Propunere nepreluată, tipurile de

intervenții au fost incluse conform

traducerii oficiale în limba română a

Regulamentului 1147/2021 FAMI.

OIM România

OS 3 – pag. 22 – repatriere voluntară în loc de

returnare – în tot textul.

23. OS 3 – pag. 22 – repatriere voluntară în loc de

returnare – în tot textul.

23. Propunere nepreluată, noțiunea folosită

este conform traducerii oficiale în limba

română a Regulamentului 1147/2021

FAMI.

OS 3 – pag .22. la acțiunea asistență pentru

repatriere returnare.... confecționarea de

documente de călătorie.

24. OS 3 – pag .22. la acțiunea asistență pentru

repatriere returnare.... emiterea documentelor de

călătorie.

24. Propunere preluată, text modificat

OS 3 – pag. 23 - Îmbunătățirea accesului la

asistență specifică..... cât și în pre și post returnare;

25. OS 3 – pag. 23 - Îmbunătățirea accesului la

asistență specifică..... cât și în etapele pre și post

returnare;

25. Propunere preluată, text modificat.

OS 3 – pag. 26 – Comment OI 3 26 OS 3 – pag. 26 – Comment OI 3 - Din

documentele UE și implicit ale OIM, prioritate are

repatrierea voluntară. Diferența între repatrierile

voluntare și cele forțate este destul de mare.

26. În continuare prioritatea o are

returnarea voluntară, dar acestea sunt

estimările rezultate în urma aplicării

algoritmului de stabilire a numărului de

returnări forțate/voluntare (media anuală a

anilor 2018-2020).

OS 3 – pag. 26 – Comment IR 2 - Este vorba de

Numărul persoanelor cu decizie de returnare

îndepărtate?

27. OS 3 – pag. 26 – Comment IR 2 - Este vorba de

Numărul persoanelor cu decizie de returnare

îndepărtate?

27. Da

PAG. 28 - Cu finanțare din FAMI2014, Centrul de

Tranzit în Regim de Urgență (CTU) Timișoara a fost

extins cu 200 de locuri noi de cazare pentru

primirea și cazarea refugiaților recunoscuți sub

mandat UNHCR în vederea evacuării temporare în

România și relocării ulterioare.

28. - Cu finanțare din FAMI2014, Centrul de Tranzit

în Regim de Urgență (CTU) Timișoara a fost extins

cu 200 de locuri noi de cazare pentru primirea și

cazarea refugiaților recunoscuți sub mandat

UNHCR în vederea evacuării temporare în România

și relocării ulterioare cu sprijinul OIM.

28. Propunere preluată, text modificat.
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Coaliția pentru Drepturile

Migranților și Refugiaților

(CDMir)

mail 471297/03.09.2021

Sectiunea 1 pg 5

În plus, menținerea unei rate ridicate de aprobare a

cererilor de azil în fază administrativă, de

aproximativ 86%, a condus la creșterea numărului

de persoane cu o formă de protecție.

1. Așa cum este prezentată, informația nu reflectă

modificările din ultimii trei ani, inclusiv anul curent.

Din informațiile noastre, acest trend nu s-a menținut

în anii 2019,2020,2021.

1.Comentariu preluat, informațiile statistice

au fost clarificate.

CDMir

Pag. 5 - Integrarea socio-economică a străinilor

care au dobândit protecție internațională sau un

drept de ședere în România se realizează prin

includerea la cererea acestora într-un program

individual de integrare, conform prevederilor

Ordonanței nr. 44/2004 privind integrarea socială a

străinilor care au dobândit protecție internațională

sau un drept de ședere în România, precum și a

cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene,

Spațiului Economic European și a cetățenilor

Confederației Elvețiene.

2. Integrarea socio-economică a străinilor care au

dobândit protecție internațională sau un drept de

ședere în România este facilitată printr-un set de

măsuri, care cuprind și se realizează prin includerea

la cererea acestora într-un program individual de

integrare, conform prevederilor Ordonanței nr.

44/2004 privind integrarea socială a străinilor care

au dobândit protecție internațională sau un drept de

ședere în România, precum și a cetățenilor statelor

membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic

European și a cetățenilor Confederației Elvețiene.

2. Propunere preluată, text clarificat.

10
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1.2 Pag. 6 PN se va axa în principal pe îndeplinirea

unor direcții de acțiune din SNI, cum ar fi:

continuarea derulării programelor de integrare

pentru persoanele care au dobândit o formă de

protecție în RO și a celor cu ședere legală;

îmbunătățirea mecanismului de cooperare

interinstituțională a autorităților și instituțiilor

implicate în procesul de integrare RTT; promovarea

unei educații favorabile incluziunii sociale prin

adaptarea cadrului legal la specificul elevilor

migranți și eliminarea obstacolelor din calea

participării la educația preșcolară și școlară prin

adaptarea la nevoile specifice acestora;

promovarea condițiilor de intrare, ședere și ieșire

din RO.

3.PN se va axa în principal pe îndeplinirea unor

direcții de acțiune din SNI, cum ar fi: continuarea

derulării programelor de integrare pentru

persoanele care au dobândit o formă de protecție în

RO și a celor cu ședere legală; îmbunătățirea

mecanismului de cooperare interinstituțională a

autorităților și instituțiilor implicate în procesul de

integrare RTT; promovarea accesului la educație

unei educații favorabile incluziunii sociale prin

adaptarea cadrului legal la specificul elevilor

migranți și eliminarea obstacolelor din calea

participării RTT și refugiați minori la educația

preșcolară și școlară prin adaptarea la nevoile

specifice acestora; promovarea condițiilor de

intrare, ședere și ieșire din RO.

3.Propunere preluată, text modificat și

sintetizat:

PN se va axa în principal pe îndeplinirea

direcțiilor de acțiune din SNI, cum ar fi:

continuarea derulării programelor de

integrare; îmbunătățirea mecanismului de

cooperare interinstituțională; promovarea

accesului la educație a RTT și refugiați

minori; promovarea condițiilor de intrare,

ședere și ieșire din RO.

CDMir

1.2 Una din provocăriile RO este instituirea unor

proceduri de azil adaptate minorilor, care să asigure

protecția acestora pe tot parcursul procedurilor și

aplicarea principiului interesului superior al copilului,

în corelare cu recomandările din Ghidul EASO

privind interesul superior al copilului în procedurile

de azil.

4. Una din provocările RO o constituie asigurarea

respectării tuturor garanțiilor și drepturilor

procedural pentru minori în cadrul procedurii de azil.

În vreme ce cadrul legal conține prevederi

referitoare la reprezentarea legală a minorilor

neînsoțiți, sunt necesare adaptări ale practicii, astfel

încât să fie este instituirea unor proceduri de azil

adaptate minorilor, care să asigure protecția

acestora pe tot parcursul procedurilor și aplicarea

principiului interesului superior al copilului, în

corelare cu recomandările din Ghidul EASO privind

interesul superior al copilului în procedurile de azil.

4. Propunere preluată, text modificat și

sintetizat:

Una din provocări o constituie asigurarea

respectării tuturor garanțiilor și drepturilor

procedurale pentru minori în cadrul

procedurii de azil. Cadrul legal conține

prevederi referitoare la reprezentarea

legală a minorilor neînsoțiți, dar sunt

necesare adaptări ale practicii la nivel

instituțional și administrativ, astfel încât să

fie asigurată protecția acestora pe tot

parcursul procedurilor și aplicarea

principiului interesului superior al copilului,

în corelare cu recomandările din Ghidul

EASO privind interesul superior al copilului

11
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în procedurile de azil.

Pag. 9 Aplicarea și dezvoltarea mecanismelor

pentru identificarea și asistența solicitanților de azil

cu nevoi procedurale specifice (inclusiv cooperarea

cu alte entități cu competențe specifice), utilizarea

măsurilor alternative luării în custodie publică a

solicitanților de protecție internațională

5. - Aplicarea și dezvoltarea mecanismelor pentru

identificarea și asistența solicitanților de azil cu

nevoi procedurale specifice (inclusiv cooperarea cu

alte entități cu competențe specifice), utilizarea

măsurilor alternative luării în custodie publică a RTT

identificați ca având ședere ilegală solicitanților de

protecție internațională ,

5. Propunere nepreluată, măsurile

alternative luării în custodie publică pentru

RTT cu ședere ilegală sunt finanțate din

OS 3.

Pag. 10 Îmbunătățirea condițiilor de primire, inclusiv

prin dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii de

primire pentru asigurarea condițiilor adecvate

grupului țintă (solicitanții de azil) și personalului

(condiții de muncă), prin modernizarea, extinderea,

reabilitatea, renovarea și dotarea centrelor existente

la nivel național/regional/local, inclusiv cu mijloace

de mobilitate pentru transportul grupurilor țintă și

alte activități specifice.

6. - Îmbunătățirea condițiilor de primire, inclusiv prin

dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii de

primire pentru asigurarea condițiilor adecvate

grupului țintă (solicitanții de azil) și personalului

(condiții de muncă), prin modernizarea, extinderea,

reabilitatea, renovarea și dotarea centrelor existente

la nivel național/regional/local, inclusiv cu mijloace

de mobilitate pentru transportul grupurilor țintă,

mijloace de asigurare a securității beneficiarilor și

lucrătorilor din centre și alte activități specifice.

6.Propunere preluată parțial,  au fost

incluse clarificări conform cărora sunt

incluse toate achizițiile necesare.

CDMir

Pag. 11 Îmbunătățirea capacității de reacție în

situații de criză, în caz de aflux masiv de imigranți și

forță majoră, conform noului pachet legislativ

european privind migrația și azilul.

7. Îmbunătățirea capacității de reacție în situații de

criză, în caz de aflux masiv de imigranți și forță

majoră, conform noului pachet legislativ european

privind migrația și azilul.

7. Propunere preluată parțial, text modificat

prin includerea consultărilor periodice.
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Se vor desfășura, de asemenea, consultări

periodice cu participare din partea autorităților

publice, ONG-urilor/OI și altor actori relevanți,

acestea având scopul de a încuraja comunicarea

interinstituțională și dintre autorități și societatea

civilă, precum și de a furniza informații din teren cu

privire, de exemplu, la acțiunile întreprinse,

eventuale obstacole sau oportunități apărute în

implementare și propuneri de modificare,

demografia beneficiarilor, etc.

Se vor constitui grupuri de consultare, alcătuite din

reprezentanți ai autorității competente (IGI) și ai

organizațiilor neguvernamentale:

- La nivel de policy – în cadrul cărora să fie

discutate strategii, obiective, direcții de acțiune.

Participanții vor fi din partea managementului

societății civile.

- La nivel tehnic-cu focus pe implementarea

proiectelor, managementul de proiect, indicatori,

evaluare rezultate, activități.

13
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CDMir

Pag 17 - În vederea îmbunătățirii procesului de

integrare în societate, RO va susține din FAMI

acțiuni de cercetare și documentare care să

măsoare caracteristicile specifice integrării, să

genereze lecții învățate valoroase și idei inovatoare

pentru viitor, inclusiv să identifice un cadru de

indicatori pentru măsurarea și evaluarea politicilor

sociale vizând integrare, în special prin realizarea

de studii, sondaje de opinii, vizite de studiu,

cercetări în vederea evaluării eficacității

implementării politicilor de integrare, precum și a

gradului de integrare în societatea românească a

BPI și a RTT și pentru realizarea unor recomandări

de politici.

8. În vederea îmbunătățirii procesului de integrare în

societate, RO va susține din FAMI acțiuni de

cercetare și documentare care să măsoare

caracteristicile specifice integrării, să genereze lecții

învățate valoroase și idei inovatoare pentru viitor,

inclusiv să identifice un cadru de indicatori pentru

măsurarea și evaluarea politicilor sociale vizând

integrare, în special prin realizarea de studii,

sondaje de opinii, vizite de studiu, cercetări în

vederea evaluării eficacității implementării politicilor

de integrare, precum și a gradului de integrare în

societatea românească a BPI și a RTT și pentru

realizarea unor recomandări de politici.

Se vor desfășura consultări periodice cu

participare din partea autorităților publice,

ONG-urilor / OI și altor actori relevanți, acestea

având scopul de a încuraja comunicarea

interinstituțională și dintre autorități și societatea

civilă, precum și de a furniza informații din teren cu

privire, de exemplu, la acțiunile întreprinse,

eventuale obstacole sau oportunități apărute în

implementare și propuneri de modificare,

demografia beneficiarilor etc.

Se vor constitui grupuri de consultare, alcătuite din

reprezentanți ai autorităților competente și ai

organizațiilor neguvernamentale:

la nivel de politici – în cadrul cărora să fie

discutate strategii, obiective, direcții de

acțiune.

la nivel tehnic – cu focus pe implementarea

8.Preluat parțial, text modificat, prin

includerea consultărilor periodice.
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proiectelor, managementul de proiect,

indicatori, evaluare rezultate, activități.

CDMir

Pag. 18 Nu au fost identificate acțiunile care să fie

finanțate din sprijin operațional în cadrul acestui

obiectiv specific

9. Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) este

instituția de specialitate a administrației publice

centrale cu personalitate juridică, în subordinea

Ministerului Afacerilor Interne, care exercită conform

prevederilor HG nr. 639/2007 atribuțiile date prin

lege pentru implementarea politicilor României în

domeniile migrației, azilului și al integrării străinilor,

precum Legea nr. 122/2006 privind azilul în

România. Ordonanța de urgență 194/2002 privind

regimul străinilor din România și Ordonanța nr.

44/2004 privind integrarea social a străinilor care au

dobândit protecție internațională sau un drept de

ședere în România, precum și a cetățenilor statelor

membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic

European și a cetățenilor Confederației Europene.

Sprijinul operațional în materie de integrare se va

referi, mai ales, la acoperirea unor cheltuieli precum

angajarea interpreților pentru sprijinirea capacității

procesului de integrare.

9. Propunere nepreluată, nu s-a stabilit

sprijin operațional pentru Obiectivul

specific 2. S-a preluat în activități

finanțabile, respectiv furnizarea de

asistență socială și servicii pentru

integrarea BPI și RTT cu ședere legală pe

teritoriul României.
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CDMir Pag. 24 Toate aceste măsuri se aplică și

resortisanților țărilor terțe care au aplicat pentru

obținerea azilului și ale căror cereri au fost respinse,

precum și celor au abandonat procedura de azil.

10.  - Dezvoltarea măsurilor de asistență socială

adaptate persoanelor aparținând grupurilor

vulnerabile;

Toate aceste măsuri se aplică și resortisanților

țărilor terțe care au aplicat pentru obținerea azilului

și ale căror cereri au fost respinse, precum și celor

au abandonat procedura de azil.

Se vor desfășura consultări periodice cu

participare din partea autorităților publice,

ONG-urilor / OI și altor actori relevanți, acestea

având scopul de a încuraja comunicarea

interinstituțională și dintre autorități și societatea

civilă, precum și de a furniza informații din teren cu

privire, de exemplu, la acțiunile întreprinse,

eventuale obstacole sau oportunități apărute în

implementare și propuneri de modificare,

demografia beneficiarilor etc.

Se vor constitui grupuri de consultare, alcătuite din

reprezentanți ai autorităților competente și ai

organizațiilor neguvernamentale:

la nivel de politici – în cadrul cărora să fie

discutate strategii, obiective, direcții de

acțiune.

la nivel tehnic – cu focus pe implementarea

proiectelor, managementul de proiect,

indicatori, evaluare rezultate, activități.

10. Propunere preluată parțial, text

modificat prin includerea consultărilor

periodice.
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Pag. 42 11. Parteneriat

În continuare, se vor constitui grupuri de consultare

alcătuite din reprezentanți ai autorității competente

(IGI) și ai organizațiilor neguvernamentale:

-La nivel de politici – în cadrul cărora să fie

discutate strategii, obiective, direcții de acțiune, etc.

-la nivel tehnic – cu focus pe implementarea

proiectelor, managementul de proiect, indicatori,

evaluare rezultate, activități.

11. Propunere nepreluată, întrucât

mecanismele de colaborare și cooperare

privind implementarea

proiectelor/programului vor fi stabilite în

etapa de implementare a programului.

Liga Apărării Drepturilor

Omului LADO CLUJ – mail nr.

471298/03.09.2021 si nr.

471299/03.09.2021

1.Să nu se neglijeze realitatea cerințelor celor

implicați, fie că vorbim de societatea

civilă sau de beneficiarii de nevoi.

1.Programul Național este un document

strategic pentru o perioada de peste 7 ani,

nu include acțiuni concrete, beneficiari

predefiniți sau măsuri privind

implementarea proiectelor. Textul

documentului este cuprinzător, acoperă

aspectele/provocările care pot apărea în

perioada de implementare, precum și

activități cu caracter de noutate (inovative).

2. Să existe cercetare. 2. Programul include activități de

cercetare-documentare.

3. Să se stabilizeze o interrelaționare concretă între

beneficiarii de nevoi și instituțiile publice.

3.Programul Național este un document

strategic pentru o perioada de peste 7 ani,

nu include acțiuni concrete, beneficiari

predefiniți sau măsuri privind

implementarea proiectelor. Textul

documentului este cuprinzător, acoperă

aspectele/provocările care pot apărea în

perioada de implementare, precum și

activități cu caracter de noutate (inovative).
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LADO CLUJ

4.Să fie asumate și receptate feed-back-urile din

partea societății civile.

4.Secțiunea Parteneriat a programului

național cuprinde astfel de mecanisme.

5.Să ia în considerare modelele de integrare ale

altor state.

5.Programul Național este un document

strategic pentru o perioada de peste 7 ani,

nu include acțiuni concrete, beneficiari

predefiniți sau măsuri privind

implementarea proiectelor. Textul

documentului este cuprinzător, acoperă

aspectele/provocările care pot apărea în

perioada de implementare, precum și

activități cu caracter de noutate (inovative).

6.Să existe o bună colaborare cu mass-media, în

vederea identificării problemelor legate de

rezultatele integrării.

6.Programul Național este un document

strategic pentru o perioada de peste 7 ani,

nu include acțiuni concrete, beneficiari

predefiniți sau măsuri privind

implementarea proiectelor. Textul

documentului este cuprinzător, acoperă

aspectele/provocările care pot apărea în

perioada de implementare, precum și

activități cu caracter de noutate (inovative).

7.Să se pună mai mult accent pe activitățile de

învățare a limbii române și de integrare pe piața

muncii.

7.Programul Național este un document

strategic pentru o perioada de peste 7 ani,

nu include acțiuni concrete, beneficiari

predefiniți sau măsuri privind

implementarea proiectelor. Textul

documentului este cuprinzător, acoperă

aspectele/provocările care pot apărea în

perioada de implementare, precum și

activități cu caracter de noutate (inovative).

8.Să existe un acces mai facil în sistemul de 8.Programul Național este un document
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sănătate. strategic pentru o perioada de peste 7 ani,

nu include acțiuni concrete, beneficiari

predefiniți sau măsuri privind

implementarea proiectelor.

9.Birocrație excesivă; bugete reduse; limitarea

capacității beneficiarilor de finanțare…

9.Programul Național este un document

strategic pentru o perioada de peste 7 ani,

nu include măsuri privind implementarea

proiectelor.

Sunt eligibile acțiuni privind consolidarea

capacității administrative a solicitanților de

finanțare.

LADO CLUJ 10. În dimensionarea indicatorilor pe proiecte de

granturi sugerăm să se țină cont de

faptul că numărul beneficiarilor care sunt eligibili în

proiectele FAMI sau sunt interesați de beneficiile

realizate de aceste proiecte pentru integrarea

migranților, este considerabil mai mic față de

populația de migranți cu ședere legală în România.

10. Programul Național este un document

strategic pentru o perioada de peste 7 ani,

nu include acțiuni concrete, beneficiari

predefiniți sau măsuri privind

implementarea proiectelor.

Ghidurile privind solicitarea finanțărilor vor

fi suspuse unei consultari publice cu

instituțiile/persoanele interesate.

11. Propunem să fie încurajate, inclusiv financiar,

activitățile de acomodare culturală, campanii de

informare privind beneficiile migrației ca resursă de

forță de muncă și ca plus valoare culturală.

11. Programul Național este un document

strategic pentru o perioada de peste 7 ani,

nu include acțiuni concrete, beneficiari

predefiniți sau măsuri privind

implementarea proiectelor.

Astfel de acțiuni se încadrează în

obiectivele programului.

12. Propunem încurajarea, prin alocare financiari, a

formării rețelelor locale, regionale, naționale de

sprijin pe bază de program, activități concrete și

responsabilități precise.

12 Programul Național este un document

strategic pentru o perioada de peste 7 ani,

nu include acțiuni concrete, beneficiari

predefiniți sau măsuri privind
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LADO CLUJ

implementarea proiectelor.

Astfel de acțiuni de cooperare se

încadrează în obiectivele programului.

13. Propunem ameliorare legislativă privind

motivarea profesională a funcționarilor

publici, ca membri ai rețelelor locale, regionale și

naționale de sprijin în integrarea migranților, pe

baza unor performanțe cuantificabile în aceste

rețele.

13. Programul Național este un document

strategic pentru o perioada de peste 7 ani,

nu include acțiuni concrete, beneficiari

predefiniți sau măsuri privind

implementarea proiectelor.

Motivarea funcționarilor publici nu face

obiectul acestui document.

14. Propunem facilitarea accesului mediatorilor

interculturali la funcții publice.

14. Programul Național este un document

strategic pentru o perioada de peste 7 ani,

nu include acțiuni concrete, beneficiari

predefiniți sau măsuri privind

implementarea proiectelor.

Facilitarea accesului la funcții publice nu

face obiectul acestui document.

15. Propunem încurajarea angajării RTT și BPI în

funcții publice sau în cadrul

integrare FAMI.

15. Programul Național este un document

strategic pentru o perioada de peste 7 ani,

nu include acțiuni concrete, beneficiari

predefiniți sau măsuri privind

implementarea proiectelor.

Facilitarea accesului la funcții publice nu

face obiectul acestui document.

16. Propunem încurajarea cercetării, a documentării

și a culegerii de date în domeniul

inclusiv prin alocare financiară corespunzătoare.

16. Programul Național este un document

strategic pentru o perioada de peste 7 ani,

nu include acțiuni concrete, beneficiari

predefiniți sau măsuri privind

implementarea proiectelor.

Programul include activități de
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cercetare-documentare.

Inspectoratul General pentru

Imigrari IGI adresa nr.

471337/07.09.2021

Pag. 4 - 1.1. Referitor la condițiile și capacitatea

de cazare și primire a SA, la nivelul RO există 6

centre regionale, în București, Giurgiu, Galați,

Timișoara, Rădăuți, și Șomcuta Mare, care avea o

capacitate totală de cazare de 900 de persoane, iar

cu ajutorul FAMI2014, au fost extinse până la 2.028

locuri de cazare și condițiile de cazare și asistență

pentru grupul țintă a fost îmbunătățite.

1. Referitor la condițiile și capacitatea de cazare și

primire a SA, la nivelul RO există 6 centre

regionale, în București, Giurgiu, Galați, Timișoara,

Rădăuți, și Șomcuta Mare, care avea o capacitate

totală de cazare de 900 de persoane, iar cu ajutorul

FAMI2014, cu o capacitate totală de cazare de 1528

locuri (1362 locuri în spații deschise și 166 locuri în

spații închise) cu posibilitatea de extindere, în 2022,

la 2.028 locuri. au fost extinse până la 2.028 locuri

de cazare și condițiile de cazare și asistență pentru

grupul țintă a fost îmbunătățite.

1 Propunere preluată, text reformulat și

clarificat:

Referitor la condițiile și capacitatea de

cazare și primire a SA, la nivelul RO există

6 centre regionale. Cu ajutorul FAMI2014,

condițiile de cazare și asistență pentru

grupul țintă au fost îmbunătățite, iar

capacitatea de cazare a acestor centre a

fost extinsă de la 900 de locuri la 1.528

locuri (1.362 locuri în spații deschise și 166

locuri în spații închise), cu posibilitatea de

extindere, până în 2022, la 2.028 locuri.

Pag. 5 - 1.2. Integrarea socio-economică a străinilor

care au dobândit protecție internațională sau un

drept de ședere în România se realizează prin

includerea la cererea acestora într-un program

individual de integrare, conform prevederilor

Ordonanței nr. 44/2004 privind integrarea socială a

străinilor care au dobândit protecție internațională

sau un drept de ședere în România, precum și a

cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene,

Spațiului Economic European și a cetățenilor

Confederației Elvețiene

2. Integrarea socio-economică a străinilor care au

dobândit protecție internațională sau un drept de

ședere în România se realizează prin asigurarea

drepturilor sociale și organizarea de activități

specifice (cursuri de limba română, sesiuni de

acomodare culturală, consiliere, ș.a.) includerea la

cererea acestora într-un program individual de

integrare, conform prevederilor Ordonanței nr.

44/2004 privind integrarea socială a străinilor care

au dobândit protecție internațională sau un drept de

ședere în România, precum și a cetățenilor statelor

membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic

European și a cetățenilor Confederației Elvețiene.

2. Propunere preluată, text

reformulat/clarificat și sintetizat:

Integrarea socio-economică a străinilor

care au dobândit protecție internațională

sau un drept de ședere este facilitată

printr-un set de măsuri specifice, prin

includerea, la cererea grupului țintă, într-un

program individual de integrare, conform

prevederilor Ordonanței nr. 44/2004.
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Pag. 8 - 1.4 În perioada 2016 – 2020, RO a

contribuit la sporirea solidarității între statele

membre și a relocat un număr de 153 de persoane,

majoritatea refugiați sirieni în regiune, din Turcia și

Iordania și, de asemenea, a transferat un număr de

740 de persoane din Italia, Grecia și Malta.

3. În perioada 2016 – 2020, RO a contribuit la

sporirea solidarității între statele membre și a

relocat un număr de 153 de persoane de origine

siriană , majoritatea refugiați sirieni în regiune, din

Turcia și Iordania și, de asemenea, a transferat un

număr de 740 de persoane din Italia, Grecia și

Malta.

3. Propunere preluată, text

reformulat/clarificat.

IGI Pag. 8 - 1.4 Relocarea refugiaților și a solicitanților

de azil și evacuarea temporară în RO a unor

persoane aflate în nevoie urgentă de protecție și

relocarea ulterioară a acestora este unul dintre

obiectivele specifice din SNI.

4. Relocarea refugiaților, transferul intra-UE al

solicitanților de azil și evacuarea temporară în RO a

unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție

în vederea relocării  ulterioare a acestora

reprezintă, de asemenea, obiective specifice în

cadrul SNI.

4. Propunere preluată, text

reformulat/clarificat.

OS1.1 5. Adăugare acțiune nouă - activități care asigură un

acces echitabil și unitar la procedura de azil precum

realizare transferurilor solicitanților între centrele și

locul depunerii cererilor de azil

5. Propunere preluată parțial, a fost

completat textul unei acțiuni existente.

Pag. 10 - OS 1.2 Suplimentarea infrastructurii de

primire se va realiza prin extinderea capacității celor

6 centre regionale existente, administrate de IGI,

prin finanțare din FAMI (900 de locuri, din care 300

pentru minorii neînsoțiți), și prin operaționalizarea

unui nou centru regional IGI cu o capacitate de 500

locuri şi crearea de spații disponibile pentru cazare

temporară în administrarea autorităților locale, prin

finanțare complementară din FEDR (POIDS)

6. Suplimentarea infrastructurii de primire se va

realiza prin extinderea capacității celor 6 centre

regionale existente, administrate de IGI, prin

crearea a 300 de locuri aflate în administrația

autorităților din domeniul protecției copilului,

destinate minorilor neînsoțiți, și prin

operaționalizarea unui nou centru regional IGI cu o

capacitate de 500 locuri şi crearea de spații

disponibile pentru cazare temporară în

administrarea autorităților locale, prin finanțare

complementară din FEDR (POIDS).

6. Propunere preluată, text

reformulat/clarificat.
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IGI

Pag. 11 - OS 2.2 7. Adăugare acțiune nouă- implementarea unor

măsuri specifice sănătății publice precum

igienizarea centrelor de azil și achiziționarea

materialelor igienico-sanitare și de protecție,

precum și testarea periodică pentru boli

infecto-contagioase a personalului IGI.

7. Propunere preluată parțial, a fost

completat textul unei acțiuni existente.

Pag. 15 - OS 2.2

Integrarea persoanelor cu o formă de ședere legală

în RO este coordonată la nivel regional, prin cele 6

Centre regionale de cazare și proceduri a

solicitanților de azil (CRCPSA).

8. Coordonarea și monitorizarea procesului de

integrare a persoanelor cu o formă de ședere legală

în RO este coordonată la nivel regional, prin cele 6

Centre regionale de cazare și proceduri a

solicitanților de azil (CRCPSA), IGI având și

atribuția de a oferi anumite servicii specifice în

scopul facilitării integrării în societatea românească

a diferitelor categorii de străini

8. Propunere preluată parțial, text

reformulat/sintetizat.

IGI Pag. 22 - OS 3.1

- punerea în aplicare a unor măsuri alternative la

luarea în custodie publică, în special servicii de

cazare pentru RTT cu statut de tolerat pe teritoriul

RO, precum și măsuri pentru persoane vulnerabile;

9. Punerea în aplicare a unor măsuri alternative la

luarea în custodie publică, în special servicii de

cazare pentru RTT cu statut de tolerat pe teritoriul

RO sau contractarea unor astfel de servicii, precum

și măsuri pentru persoane vulnerabile;

9. Propunere preluată, text

reformulat/clarificat.
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Pag. 23 - OS 3.1 - îmbunătățirea procesului de

returnare forțată, în principal prin implementarea

măsurilor de returnare forțată, măsuri pre și post

returnare, cum ar fi: asigurarea de interpretare, de

traduceri, organizarea de misiuni de intervievare

consulară în scopul identificării și obținerii

documentelor de călătorie, obținerea vizelor de

tranzit sau intrare în țările terțe, confecționarea de

documente de călătorie, vaccinuri, medicamente,

servicii medicale, transport și asistență pentru

călătorie, cheltuielile de transport până la frontiera

de stat sau până în țările de origine sau de

destinație, inclusiv prin zboruri charter sau comune,

10. Îmbunătățirea procesului de returnare forțată, în

principal prin implementarea măsurilor de returnare

forțată, măsuri pre și post returnare, cum ar fi:

asigurarea de interpretare, de traduceri,

organizarea de misiuni de intervievare consulară în

scopul identificării și obținerii documentelor de

călătorie, obținerea vizelor de tranzit sau intrare în

țările terțe, confecționarea de documente de

călătorie, vaccinuri, medicamente, servicii medicale,

transport și asistență pentru călătorie, cheltuielile de

transport până la frontiera de stat sau până în țările

de origine sau de destinație, inclusiv prin zboruri

charter sau comune, totodată avându-se în vedere

cheltuielile neprevăzute în situația în care

returnarea nu s-a putut realiza;

10. Propunere nepreluată, acest lucru

poate fi reglementată în etapa de

implementare.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene,

Ministerul Educației,

Ministerul Muncii și Justiției Sociale,

Ministerul Sănătății,

Ministerul Afacerilor Externe,

Poliția Română,

Poliția de Frontieră,

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România,

Asociația Orașelor din România,

Asociația Comunelor din România,

Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați-UNHCR România,

Organizația Salvații Copiii,

Consiliul Național Român pentru Refugiați-CNRR,

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România-AIDRom,

Centrul de Integrare pentru Migranți Brașov,

Asociația LOGS - Grup de Inițiative Sociale,

Asociația Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România - JRS,

nu au fost transmise propuneri/contribuții
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Terres des Homes,

Asociația Filantropia Oradea,

Asociația Novapolis,

Fundația ICAR
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