
 

Migrația majoră și paradigma securității în secolul XXI 
 

 

Introducere  

 

Interesul pentru studierea problematicii migraţiei majore a pornit de la vizita de 

documentare realizată în anul 2010 în Ucraina în cadrul cursului „Managementul 

strategic al afacerilor interne”, organizat de către Colegiul Naţional de Afaceri 

Interne, la biroul EUBAM1 din Odessa.  

Urmare a expunerii la o serie de informaţii în materia securităţii frontaliere s-a 

născut o multitudine de întrebări legate de chestiunea migraţiei majore: cine sau ce 

anume ar putea determina decizia de deplasare a unui mare număr de persoane în 

teritoriu? Pe ce distanţă, pe ce durată, în ce condiţii? Care sunt implicaţiile şi 

impactul asupra securităţii şi a apărării naţionale a statelor generate de aceste 

deplasări masive de populaţii? Cum pot fi aceste lucruri previzionate pentru a fi 

contracara efectele? În contextul  desfiinţării frontierelor după intrarea în spaţiul 

Schengen vor creşte riscurile şi ameninţările la care va fi România (mai) expusă? 

Cine sau ce trebuie securizat? 

La momentul inițierii acestui demers academic, scopul era inventarierea şi 

clarificarea liniilor de demarcaţie ale acestor interacţiuni complexe, în scopul de a 

substanţia o parte dintre aspectele binomului migraţie majoră – securitate, în 

condiţiile în care se evidenția faptul că migraţia masivă necontrolată depăşise 

temerile referitoare la chestiunile umanitare, legate de piaţa muncii sau de integrare 

socială, şi ridica probleme din ce în ce mai complexe şi interactive de securitate 

1 Misiunea de asistenţă a Uniunii Europene în Moldova şi Ucraina 
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pentru guvernele din ţările industrializate, pentru cele aflate în curs de dezvoltare, 

precum şi pentru organismele multilaterale.  

Discursul generalist cu privire la globalizare foloseşte ca argument central faptul că 

mişcările internaţionale masive şi dezordonate de populaţie cauzate de sărăcia 

extremă, de crize politice şi/sau naţionale, de războaie civile sau de conflicte armate 

internaţionale ori de deteriorări severe de natură ecologică, reprezintă o ameninţare 

la adresa păcii, a dezvoltării armonioase economice şi statale, a securităţii naţionale 

şi interstate, precum şi a relaţiilor internaţionale.  

Sursele non-militare de instabilitate sunt multiple și imposibil de ignorat: degradarea 

mediului, creşterea rapidă a populaţiei, creşterea şomajului şi a angajării sub 

calificări, a sărăciei, a tensiunilor etnice, a violării drepturilor omului, a terorismului 

transnaţional, fiind tot atâția factori generatori ai migraţiei internaţionale majore.  

Teza a avut ca structură inițială analizarea cadrului teoretic şi a diferitelor fluxuri 

migratorii masive din perspectiva implicațiilor de securitate atât asupra statelor 

vizate, cât și asupra migranților în sine ca actori impredictibili pe scena relațiilor 

naționale, urmând a se finaliza cu promovarea unui proiect de strategie naţională în 

domeniul securităţii în situaţii de migraţie majoră, precum şi realizarea unui proiect 

de proceduri pentru autorităţile administrative locale în situaţia confruntării cu o 

migraţie majoră din zona de est.  

Această structură era concepută în contextul evenimentelor din Crimeea și 

Transnistria la momentul 2013, care păreau a fi punctul de interes și studiul de caz 

pentru lucrare.  

Dinamica extraordinară pe care a căpătat-o situația operativă la nivel european 

raportată la fenomenul migraționist major în perioada celor trei ani a determinat însă 

modificarea planului inițial.  

Ipoteza de la care pornisem, cea a existenţei unei legături de cauzalitate între 

migraţia majoră, securitatea frontierelor și potențialul de destabilizare al statelor 
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primitoare, s-a autovalidat de o manieră categorică și astfel scopul final s-a 

transformat în a analiza în timp real această provocare cu care a fost și încă este 

confruntată construcția europeană.  

Pe de o parte, am urmărit evaluarea capabilităților statelor în ceea ce privește 

gestionarea securității frontierelor externe ale Uniunii Europene, dar și pe cele 

proprii, gradul de reactivitate și de adaptabilitate la amenințările emergente al 

instituțiilor responsabile cu implementarea politicilor de migrație și azil, iar pe de 

altă parte am vizat formularea unei serii de recomandări către factorii decidenți în 

scopul întăririi capacității de răspuns a statelor, inclusiv a României.  

Structura finală a tezei cuprinde, astfel, pe lângă partea introductivă, patru capitole 

și o secțiune dedicată concluziilor și recomandărilor.  

Metodologia cercetării a fost adecvată naturii dinamice a subiectului abordat și a 

îmbinat atât latura cantitativă, cât și pe cea calitativă, având la bază studierea 

aprofundată, selectivă, critică şi constructivă a literaturii de specialitate în 

domeniul ordinii publice şi al siguranţei naţionale, care a cuprins, conform 

bibliografiei anexate, legislaţia şi practicile naţionale şi internaţionale în domeniu, 

documente strategice, comunicările între Consiliul Europei, Parlamentul și 

Consiliul European, pagini web ale unor organizaţii şi instituţii naţionale şi 

internaţionale de referinţă în materia migraţiei, studii şi rapoarte de cercetare, 

lucrări de specialitate, articole ştiinţifice, publicaţii statistice. 

Componenta cantitativă a fost asigurată, printre altele, de datele extrase din 

rapoartele cele mai recente ale Organizației Internaționale pentru Migrație, ale 

Înaltului Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite, ale Agenţiei Europene 

pentru Gestionarea Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor 

Membre ale Uniunii Europene. 

Analiza situației din România a fost realizată, pe de o parte, prin interpretarea 

datelor statistice puse la dispoziție de către Inspectoratul General pentru Imigrări și 
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Serviciul Analiză de risc, strategii și valorificarea informațiilor din cadrul său, 

respectiv în urma participării directe la ședințele Comitetului Interministerial 

„Coaliția națională pentru integrarea refugiaților”.  

În primă fază am participat în calitate de specialist în domeniul drepturile omului 

invitat din partea societății civile, implicarea, interesul manifestat și cunoștințele 

dovedite conducând ulterior la atragerea mea în calitate de consilier pentru 

problematica refugiaților, începând cu luna februarie a anului 2016, în echipa 

Secretarului de Stat Marius Adrian Dobre din cadrul Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, coordonatorul acestei structuri special 

înființate.  

Am participat astfel la toate ședințele celor cinci grupuri de lucru tematice ale 

comitetului – logistică primară, armonizare legislativă, integrare culturală, 

integrare locală, respectiv integrare socială, concluziile desprinse în cadrul lor fiind 

parte integrantă a analizei pentru România.  

Am avut oportunitatea de a explora subiectul din perspectiva specificităţii 

activităţilor Administraţiei Prezidenţiale, a Oficiului Registrului Naţional al 

Informaţiilor Secrete de Stat, a Ministerului de Externe şi a Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, prin direcţiile sale specifice (Inspectoraul General 

pentru Imigrări, Centrul de Conducere al Situaţiilor de Criză al Sistemului de Ordine 

şi Siguranţă Publică,  Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Centrul de 

Cooperare Internaţională Poliţienească, Centrul European de Monitorizare la Marea 

Neagră SCOMAR, Garda de Coastă, Inspectoratul General al Jandarmeriei 

Române).  

De asemenea, am intervievat o gamă largă de actori instituționali, organizaționali și 

persoane beneficiare de o formă de protecție în România pentru a asigura atât 

integrarea tuturor perspectivelor în cadrul prezentei analize, dar și premisele 

generării unui punct de vedere exhaustiv și bine documentat. 
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Capitolul 1 – Migrația și securitatea. Coordonate teoretice și conceptuale 

 

Capitolul întâi este dedicat fundamentării teoretice a tezei, în cadrul lui sunt 

inventariate şi clarificate conceptual migrația și securitatea, prin prisma diverselor 

tipologii operaţionale, a modelelor şi a teoriilor, din perspective microsociale, 

psihologice, macrosociale şi integratoare, realizând în debutul lui un glosar de 

termeni pentru a asigura unitatea conceptuală a prezentului demers, în care am 

înregistrat, pe lângă terminologia consacrată, și noile adiții în materia abordată. 

Migrația este indisolubil legată de evoluția umanității și de dinamica societății și a 

oamenilor. Marile deplasări unane sunt în strânsă legătură cu evenimente 

semnificative – războaie, revoluții, mărirea și decăderea unor imperii, expansiuni 

sau depresii economice, transformări politice generate de revoluții, provocări de 

durată cauzate de persecuții și/sau de exproprieri.  

Conceptul de migrație fiind unul exhaustiv, se impunea stabilirea unei terminologii 

comune și definirea unor instrumente precise pentru a permite o abordare 

multidimensională a fenomenului.  

Cele mai importante concepte privitoare la migrație utilizate în cuprinsul tezei sunt 

prezentate sumarizat în cele ce urmează,  de referință fiind Declarația Universală a 

Drepturilor Omului care statuează în articolul 13, aliniatul 1, faptul că „oricine are 

dreptul să se deplaseze liber și să își stabilească reședința pe teritoriul oricărui stat” 

și că „oricine are dreptul să părăsească o țară, inclusiv cea de origine, și să se 

întoarcă în țara sa”. 

În sens mai larg, migrația poate fi o mișcare internațională, individuală sau de 

masă, cauzată de motive economice, sociale, politice sau determinată de conflicte, 

persecuții, evenimente revoluționare sau catastrofe naturale ori generate de om. 
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Conform Organizației Mondiale pentru Migrație, migrantul este „persoana mobilă 

care își stabilește reședința sau care rămâne pentru o perioadă mai lungă într-o 

țară străină”. 

„Orice persoană care, datorită unor temeri justificate, de a fi persecutată pe 

motive de rasă, religie, naționalitate, membru al unui grup social sau din cauza 

opiniilor politice, se află în afara țării a cărei cetățenie o are și care nu poate sau, 

datorită acestei temeri, nu dorește să solicite protecția acestei țări” poartă numele 

de refugiat, conform Glosarului de terminologie relevantă în domeniile migrației și 

azilului Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, editat de către 

reprezentanța pentru România (pagina 9).„ 

Conceptul de refugiat a fost extins prin Protocolul din 1967 la Convenția 

Națiunilor Unite cu privire la Statutul Refugiaților din 1953 și prin convențiile 

regionale din Africa și din America Latină pentru a include persoanele care s-au 

refugiat din calea războiului sau a altor violențe din țara de origine. 

Persoana care a trecut o frontieră internațională și care nu a primit încă o decizie 

privitoare la recunoașterea statului de refugiat se numește solicitant de azil.  

Deși nu toți solicitanții de azil primesc statutul de azilant, până la examinarea 

cerererii de către autoritățile competente ale statelor, aceștia nu poate fi îndepărtați 

de pe teritoriu, în conformite cu principiul non-returnării stipulat în dreptul 

internațional, azilul fiind în acest context o formă de protecție pe care un stat o 

acordă pe teritoriul său în baza principiului menționat.  

Motivele pentru care o astfel de persoană caută protecție în afara frontierelor 

statului său fac referire la temeri legitime legate de persecuție pe baza unor criterii 

raportate la rasă, religie, naționalitate, convingeri politice etc.  

Persoanele dislocate sunt acele persoane care și-au părăsit forțat și spontan 

rezidența pentru a se refugia din calea unui conflict armat sau pentru a se feri de 

anumite dezastre ori de efectele acestora. Fenomenul poate fi desfășurat în 
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interiorul granițelor statale sau persoanele pot fi dislocate peste frontierele 

naționale. 

Migranții sunt astfel persoanele care își părăsesc țările de origine, incluzând 

refugiații, dar spre deosebire de primii, refugiații nu aleg să plece și sunt subiect de 

protecție internațională. În cazul politicilor Uniunii Europene în materie, referirea 

se face la un resortisant dintr-o țară terță care intră pe teritoriul acesteia.  

Demersul de definire corectă este însă necesar în contextul în care termenii de 

refugiat, respectiv migrant, sunt utilizaţi de manieră interşanjabilă atât în discursul 

public şi cel mediatic, dar şi al autorităţilor deopotrivă, fapt care poate produce 

confuzii și genera ostilitate în rândul populației autohtone. 

Refugiatul este, astfel, acea persoană care se retrage din calea conflictelor armate 

sau a persecuţiilor de diverse tipuri şi care este protejat de dreptul internaţional 

printr-o serie de acte normative, începând cu Convenţia privind refugiaţii din 1951, 

Protocolul din 1967 şi altele.  

La finalul anului 2015 numărul acestora la nivel mondial era situat la 21,3 

milioane. În momentul în care aceste persoane părăsesc ţara de origine statutul lor 

la nivel internaţional devine unul de refugiat, fapt care le dă dreptul la asistenţă 

specifică din partea statelor şi a organizaţiilor internaţionale care activează în 

domeniu, pe paliere multiple - nu pot fi forţate a se întoarce în ţara de origine dacă 

viaţa sau libertatea le-ar fi periclitate, le este garantat accesul la proceduri de 

solicitare a azilului corecte şi eficiente, dar şi la măsuri care să le asigure 

respectarea drepturilor omului şi sprijin în găsirea de soluţii remediale pe termen 

lung, statele purtând responsabilitatea primară pentru acest tip de protecţie.   

În interiorul acestei categorii regăsim un grup aparte, cel al persoanelor 

vulnerabile,  a căror poziție este dată de faptul că persoana în cauză nu are 

alternativă fie ea reală și/sau acceptabilă de refuz al unui abuz, fiind aplicabil 

minorilor – însoțiți de părinți singuri sau neacompaniați, persoanelor cu 
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dizabilități, a celor în vârstă, femeilor însărcinate sau celor victime ale violenței 

domestice ori traficului de persoane. În această categorie sunt cuprinse și 

persoanele care au supraviețuit torturii, violului, unor forme grave de violență de 

natură fizică, psihică sau sexuală.  

Dinamica din domeniul climatologiei a introdus în discuție o serie de noi termeni, 

cum ar fi „migrația de mediu” și „migrantul de mediu”, ca urmare a existenței unei 

relații determinabile dintre factorii de mediu și migrația umană.  

Migrant de mediu este considerată orice persoană forțată să migreze sau să se 

refugieze din regiunea natală din cauza unor schimbări subte sau de lungă durată a 

condițiilor de mediu locale care îi compromit securitatea sau bunul trai.  

Secetele îndelungate, deșertificarea, creșterea nivelului aperlor, întreruperea 

tiparelor de mediu sezoniere, salinizarea pământurilor irigate, diminuarea 

biodiversității sunt tot atâtea cauze care pot determina mișcări masive de oameni, 

fie intern, fie în afara granițelor naționale.  

Ca fenomen, migrația a acompaniat societatea umană în dinamica dezvoltării ei. 

Au diferit însă motivațiile, intensitatea și formele acesteia, ceea ce a generat din 

partea statelor abordări diferite în termeni de politici și măsuri. Migrația este o 

ecuație dinamică în care este cuprinsă o serie de factori complecși care necesită o 

cunoaștere fundamentată pentru a permite rezolvarea acestei probleme de o 

manieră exhaustivă și sustenabilă pe termen lung.  

Pentru a realiza un management viabil și durabil, care să permită controlul 

fluxurilor migratorii, este necesar să înțelegem formele de manifestare ale acestui 

fenomen, factorii declanșatori și direcțiile sale  de evoluție. 

În continuarea capitolului sunt prezentate astfel formele migraţiei, guvernanţa şi 

politicile referitoare la migraţie, cu accent pe cea voluntară şi pe cea nelegală, din 

perspectiva controlului fenomenului migraționist, fiind trecute în revistă tipurile pe 
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care acest fenomen le cunoaște, factorii declanșatori, cu o scurtă evaluare a 

tendințelor migratorii actuale la nivel global. 

Binomul securitate/insecuritate este prezentat în cadrul acestui capitol, evidențiind 

multidimensionalitatea securității și natura amenințărilor la adresa ei, din perspectivă 

atât militară, cât și non-militară, inventariind amenințările de natură socială, politică, 

culturale și climatice pe care le ridică migrația raportat la conceptul de securitate.  

Se realizează treptat trecerea către fenomenul specific pe care îl reprezintă migrația 

majoră, atât cea care are loc în interiorul frontierelor statale, cât și cea 

transfrontalieră, cu detalierea dinamicii pentru anii acoperiți de prezenta teză de 

doctorat, respectiv 2013-2016 și oferirea de informații relevante despre apatridie, 

migrație climatică, state generatoare și primitoare de refugiați la nivel mondial, 

respectiv o evaluare a principalelor focare migraționiste majore care alimentează 

rutele migratorii către Europa. 

 

 

Capitolul 2 – Preocupări în gestionarea crizelor generatoare de migrație 

majoră la nivel european 

 

Numai în cursul anului 2015, conform raportului întocmit de Înaltul Comisariat 

pentru Refugiați al Națiunilor Unite, peste 59.500.000 de refugiați au fost 

înregistrați la nivel mondial, fapt care a generat mari controverse cu privire la 

paradigma securităţii şi a metodelor de gestionare a acestor fluxuri majore, 

riscurile pe care acestea le generează şi controlul lor fiind la momentul actual una 

dintre priorităţile în materie pentru statele membre, dar şi cele proxime Uniunii.  

Astfel, afluxul de solicitanți de azil a cunoscut un trend puternic ascendent, 

dublându-se în 2015 față de 2014 și crescând aproape triplu față de 2013. Numărul 

total la nivelul anului 2015 a fost de 1.393.285 de aplicații pentru solicitare de azil, 
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mai mult de jumătate din ele fiind înregistrate în perioada cuprinsă între august și 

noiembrie 2015, un sfert fiind din partea cetățenilor sirieni. Dintre aceștia, peste 90 

de procente au obținut o formă sau alta de protecție2.  

Este evident faptul că nu se poate realiza un management viabil fără a înţelege 

modul de manifestare al fenomenului migraţionist în plenitudinea lui, cel de al 

doilea capitol tezei evidențiind complexitatea crizei migratorii majore actuale și 

preocupările în gestionarea ei la nivel european.  

Sunt prezentate în cuprinsul său dinamica evenimentelor și managementul lor, din 

triplă perspectivă: a instrumentelor de drept european și a punerii lor în aplicare, a 

acțiunilor diplomatice întreprinse, respectiv a măsurilor operative instituite de către 

agențiile specifice ale Uniunii Europene pentru gestionarea migrației majore 

neregulamentare în spațiul european.   

Capitolul prezintă maniera în care migrația majoră a afectat continentul european, 

modul în care structurile Uniunii au reacționat, precum și măsurile instituite pentru  

a adresa, pe de o parte, factorii cauzatori, pe de altă parte, politici menite a (re) 

instaura ordinea, căutând să mențină un echilibru între drepturile omului și 

siguranța statelor, respectiv stabilitatea Uniunii.  

Amenințările generate de migrația majoră în ultimii trei ani au testat la maximum 

capabilitățile statelor în ceea ce privește gestionarea securității frontierelor externe 

ale Uniunii Europene, dar și pe cele proprii.  

Dinamica fără precedent înregistrată a determinat o flexibilizare masivă din partea 

instituțiilor naționale responsabile în ceea ce privește implementarea politicilor de 

control conform Codului frontierelor Schengen, generând o schimbare de 

2 Mărgărit Dora Sonia Georgiana, Securitatea frontierelor în contextul migrației 

majorie – Provocări și posibile soluții, în Revista de investigare a criminalității, 

Anul IX, numărul 1, București, 2016, p. 635 
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paradigmă din sensul clasic de asigurare a impermeabilității granițelor, fapt care nu 

mai putea fi realizat în contextul afluxului masiv de persoane, spre o adaptare la 

amenințarea emergentă în direcția gestionării și a asigurării tranzitării spațiului 

națională către statele de destinație vizate.  

Măsurile punctuale luate de către statele cele mai afectate, mai ales cele din 

perimetrul Balcanilor de Vest, nu doar că nu au condus la stoparea fluxului 

migraționist, dar au și generat o creștere și accelerare care au relevat nevoia de 

intervenție concertată și simultană din partea statelor membre. 

În acest context, structurile Uniunii Europene s-au văzut nevoit să adreseze, în 

regim de urgenţă, maniera în care trebuie efectuată gestionarea crizei refugiaţilor, 

în termeni de măsuri operaţionale, bugetare şi juridice imediate, toate acestea în 

cadrul Agendei europene privind migraţia.  

În faţa amplorii fără precedent a strămutării populaţiilor, în contextul persistenţei 

conflictelor care le generează, Uniunea Europeană a recunoscut faptul că numărul 

mare de refugianţi şi de migranţi care ajung la frontierele sale reprezintă un test, un 

fenomen pentru a cărui gestionare se impune o abordare complexă. Au fost astfel 

realizate eforturi pe multiple paliere.  

Diplomatic, în ultimii trei ani se încearcă facilitarea procesului de pace în Siria, 

principala țară generatoare de migranți, către care se trimit ajutoare umanitare, ca și 

către celelalte țări de origine din care provin migranții  

Operativ, au fost luate măsuri pentru a întări controlul la frontierele externe ale 

Uniunii Europene, de căutare și de salvare totodată, prin operațiuni ale Organizației 

Tratatului Atlanticului de Nord și ale FRONTEX, Agenţia Europeană pentru 

Gestionarea Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre 

ale Uniunii Europene (Triton, Poseidon, EUNAFVOR), pentru a lupta împotriva 

contrabandei cu migranți prin Planul de Acțiune al Uniunii Europene.  
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Măsurile pentru gestionarea controlului la frontiere au vizat îmbunătățirea 

procedurilor de înregistrare a migranților în țările cele mai afectate și unde Codul 

Schengen pentru frontiere nu mai era respectat, prin instituirea de hotspoturi, 

măsuri de relocare din Italia, Grecia și Ungaria, de readmisie și de returnare.  

Concomitent, au fost făcute eforturi pentru îmbunătățirea situației migranților 

cantonați în număr enorm în Turcia, în încercarea de a stopa continuarea mișcării 

migratorii spre continentul european.  

Complexitatea crizei migratorii actuale, magnitudinea fluxului, compoziția diversă 

a acestuia, varietatea rutelor alese, acțiunile individuale ale statelor într-o primă 

fază, toți acești factori combinați au relevat necesitatea abordării coordonate și 

comprehensive a situației, de o manieră coerentă, deopotrivă nuanțată și adaptată 

specificității ei.   

După o scurtă trecere în revistă a principalelor evenimente petrecute în spațiul 

european în perioada 2013-2016 din perspectiva migrației majore și a acțiunilor 

întreprinse de către Consiliul European, Parlamentul, Consiliul Europei și Comisia 

Europeană, este evidențiată maniera în care au fost operaționalizate măsurile de 

gestionare a crizei migrației majore la nivel european prin intermediul agențiilor 

specifice.  

Sunt prezentate pe larg acțiunile operative și rolul jucat de către Agenţia 

Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale 

Statelor Membre ale Uniunii Europene, de către Biroul European de Sprijin pentru 

Azil, Agenţia Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii., 

respectiv de către Agenţia Uniunii Europene pentru cooperare judiciară. 

Sunt prezentate apoi mecanismele de cooperare pentru intervenții de urgență la 

nivel european, în contextul evidențierii indicatorilor relevanți pentru analiza 

situației la zi, raportat la persoanele dispărute sau decedate în încercarea de a 

ajunge pe continentul european, numărul detecțiilor cu privire la trecerile ilegale 
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prin zona frontierelor verzi, respectiv al șederilor ilegale pe teritoriul statelor 

membre, returnări și refuzuri de intrare pe teritoriul Uniunii Europene, respectiv 

date privitoare la facilitatori, contrabandiști și utilizarea documentelor 

false/contrafăcute pentru a forța intrarea pe teritoriul european.  

Ulterior sunt evidențiate provocările pe care structurile naționale de control la 

frontieră le întâmpină în actualul context, fiind imediat inventariate strategiile de 

răspuns multisectorial pentru gestionarea crizei migrației majore, cu accent pe 

planul de răspuns pentru refugiați și migranți, precum și previziunile pentru 

continentul european din această perspectivă, de o manieră aplicată pentru zonele 

cele mai afectate – Grecia, Italia, Turcia și Balcanii de Vest.  

 

 

Capitolul 3 – Preocupări în gestionarea crizei generatoare de migrație majoră 

în regiunea Balcanilor de Vest 

 

Capitolul al treilea are o structură asemănătoare cu cel precedent, dar translatează 

atenția de la nivel european la nivel regional, fiind abordată chestiunea migrației 

majore din zona Balcanilor de Vest, aflată în imediata proximitate a țării noastre. 

Amenințarea majoră pe care o presupune acest aflux de populație din state terțe 

este reprezentată de magnitudinea și de impredictibilitatea producerii ei. Niciodată 

de la terminarea celui de al Doilea Război Mondial nu a fost această zonă a 

continentului european confruntată cu un așa aflux masiv de persoane, Balcanii 

fiind în anul 2015 martorii unui exod de populație venită din state terțe care a 

depășit de nu mai puțin de 30 de ori valoarea înregistrată în anul precedent, 

respectiv de 51 de ori pe cea din 2013 raportat la detecțiile de treceri ilegale printre 

punctele de control la frontieră (2.081.366 față de 66.079, respectiv 40.027).  
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După o scurtă evidențiere a rutelor europene ale migrației majore actuale și care 

alimentează, majoritatea, regiunea care face obiectul cercetării în cadrul acestui 

capitol - ruta central-mediteraneeană, ruta est-mediteraneeană, ruta vest-

mediterareneeană, ruta Mării Negre, ruta frontierei de est, ruta circulară Albania – 

Grecia, ruta vest-africană, respectiv ruta Balcanilor de Vest, urmează o detaliere a 

cauzelor generatoare de migrație și prezentarea dinamicii fluxului migrator în 

această zonă, a amenințărilor și a vulnerabilităților pe care acesta le-a relevat, cu 

oferirea simultană de răspunsuri pentru gestionarea lor, adaptate la context, dar și 

cu previziuni pentru acest spațiu.  

Criza migranților în regiunea Balcanilor de Vest a fost generată de un cumul de 

factori, principalele cauze fiind starea de război prelungit din Siria, conflictele 

generate de insurgenții talibani, ascensiunea Daesh, instabilitatea din zona 

continentului african; deciziile individuale ale unor state membre situate de-a 

lungul rutelor de tranzit de a suspenda temporar legislația de control la frontiere și 

facilitarea transportului pe teritoriul lor au generat la rându-le intensificarea 

mișcării masive de oameni, vârful fiind înregistrat în luna octombrie a anului 2015, 

cu peste 577.000 de detectări de migranți non-regionali, câte 12.000 pe zi.  

Bazinul principal de alimentare a fluxului migraționist pentru ruta Balcanilor de 

Vest este și previziunile indică faptul că va rămâne în continuare aglomerarea de 

refugiați de pe teritoriul Turciei, actuali și viitori, mai ales în contextul insecurității 

generale din această țară, pe fondul escaladării situației politice tensionate din 

cauza tentativei de puci eșuată din luna iulie 2016.  

Există, de asemenea, o legătură directă între evoluția fluxului migraționist care a 

afectat frontierele externe ale Uniunii Europene pe linia Greciei, chiar dacă s-a 

manifestat în medie cu o diferență de o lună între mișcările migratorii, timpul 

necesar parcurgerii distanței între cele două zone după organizarea călătoriei și 

efectuarea propriu-zisă a deplasării.  
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Fluxul care a tranzitat această rută este totuși ceva mai scăzut decât populația 

migratorie înregistrată pe ruta est mediteraneeană care alimentează Grecia, 

diferența fiind reprezentată de refugiați care au utilizat alte rute secundare de a 

ajunge în țările de destinație propuse din țările Europei Occidentale.  

Fluxul a cunoscut o dinamică crescătoare lentă în perioada 2013-2014, la nivel de 

an 2015 fiind segmentată în două, prima parte a anului înregistrând niveluri puțin 

mai ridicate decât în lunile precedente, cu o evoluție puternic ascendentă în partea 

a doua anului, cu vârf consemnat la nivelul lunii octombrie – nu mai puțin de 

577.000 de refugiați, în primul trimestru al anului 2016 scăzând la fel de dramatic, 

cu 84%, urmare a măsurilor luate în mod concertat de statele din regiune, cele de 

destinație și cele de origine. 

Nu doar numărul mare de refugiați/migranți, dar și timpul extrem de scurt în care 

aceștia au sosit au pus presiune pe autoritățile acestor state, multe dintre ele 

complet depășite de această realitate, și care s-au văzut nevoite să se adapteze rapid 

la situație pentru a nu se confrunta cu un colaps al frontierelor naționale, de multe 

ori acest lucru rezultând în sacrificarea standardelor de control așa cum sunt ele 

impuse prin reglementările europene, cu referire directă la Codul frontierelor 

Schengen și la sistemul Eurodac.  

Dinamica fluxului migraționist a determinat o schimbare de paradigmă în sensul în 

care autoritățile naționale au decis să treacă de la acțiuni de securizare a 

frontierelor statale la acțiuni de gestionare a migrației majore cu care se confruntau 

pentru a tempera presiunea asupra granițelor proprii, acționând cu precădere asupra 

asigurării trecerii de o manieră cât mai puțin tensionată în raport cu populația 

proprie a celei alogene, menținerea ordinii publice și a securității fiind principala 

preocupare, și nu aplicarea măsurilor legale de control la punctele de trecere a 

frontierei.  
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Acest lucru s-a datorat, în principal, insuficienței echipamentelor tehnice și a 

personalului specializat pentru efectuarea controlului documentelor de călătorie, 

raportat la fluxul masiv de refugiați, a lipsei de interpreți care să asigure 

comunicarea cu migranții, a necesității procesării într-un interval extrem de scurt a 

unor documente fără elemente de siguranță care sunt extrem de ușor de falsificat 

etc.  

Una dintre primele decizii care s-a dorit a fi implementată în mod concertat de 

către statele afectate, mai precis de către Bosnia și Herțegovina, Macedonia, 

Serbia, Slovenia, a fost cea privitoare la restricționarea accesului persoanelor care 

nu au cetățenie siriană, afgană ori irakian, dar a fost și una care a înregistrat un 

eșec din cauza deficiențelor mai sus enumerate.  

Astfel, pentru aproape 38% din totalul celor care au fost detectați nu a fost putut fi 

stabilită naționalitatea ca urmare a relaxării politicii și după ce s-a schimbat 

paradigma de la controlul frontierelor la asigurarea tranzitării rapide a teritoriului 

în scopul evitării acumulării de populație alogenă pe teritoriile naționale și a 

conflictelor cu populația autohtonă.  

Ce s-a realizat, în fapt, a fost transferul de presiune de pe o zonă de frontieră pe 

alta și oferirea posibilității către migranți de a renunța la rutele periculoase alături 

de facilitatori sau riscante și cu hazard la adresa sănătății pe cont propriu și 

tranzitarea în condiții de siguranță către statele de destinație țintite, nicidecum către 

centrele de recepție, așa cum a fost intenționat de către autoritățile naționale din 

statele cel mai puternic afectate. 

O problemă majoră a apărut atunci când autoritățile au conștientizat efectul de 

bumerang al acțiunilor întreprinse, creșterea dramatică a fluxului de migranți 

forțându-le în fapt nu doar să mențină decizia de asigurare a transportului 

organizat, ci chiar de suplimentare a mijloacelor utilizate pentru a face față 
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volumului imens de oameni și a menține ordinea publică, fapt din ce în ce mai greu 

de realizat.  

Încercările de filtrare a migranților pe baza naționalității lor și a provenienței sau 

nu din țări afectate de conflicte armate, au generat acumulări masive de cetățeni din 

state considerate nepericuloase în vecinătatea punctelor de trecere a frontierei, fiind 

înregistrate multe incidente urmare a tentativei de forțare a granițelor.  

Diferența majoră dintre așteptările migranților și realitate, dintre dorințele 

proiectate și întreținute de media generală, dar mai ales de rețelele de socializare, și 

obstacolele întâlnite în cale, frustrările generate de oboseală, melanjul de 

naționalități, religii, culturi, refuzul de a se conforma controalelor și cerințelor 

autorităților, confruntările cu accesele xenofobe ale populației locale, toate acestea 

combinate au exercitat o presiune suplimentară imensă pe autoritățile naționale și 

așa depășite de migrația majoră cu care se confruntau, lipsa unei politici coerente, 

unitare și adaptată la aceste dimensiuni din legislația europeană complicând 

situația.  

Vulnerabilitățile identificate ale autorităților naționale cu mandat pe zona de 

control a frontierelor, securitate și asigurarea ordinii publice în raport de (in) 

capacitea lor de gestionare a amenințărilor identificate sunt direct legate de 

permeabilitatea frontierelor datorată unui cumul de factori - fluxul masiv de 

oameni, capabilitățile limitate în termeni de infrastructura tehnică și umană, nivelul 

de pregătire, specificități ale terenului, interoperabilitate, capacitate de coordonare 

și contramăsuri luate individual de statele afectate etc.  

Toate acestea reprezintă un risc la adresa securității statelor situate de-a lungul 

rutei Balcanilor de Vest, atât la nivelul frontierelor, cât și în termeni de securitate 

internă, având simultan impact asupra drepturilor omului refugiaților, dar și a 

capacității de gestionare a fluxului la frontieră, fie el legal sau reprezentat de 

mișcarea neregulată de migranți.  
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Într-o primă fază măsurile individuale luate de către țările situate de-a lungul rutei 

Balcanilor de Vest au fost punctuale, chiar și contradictorii, influențând puternic 

volumul și ritmicitatea fluxului migrator.  

Au fost state care au adoptat o politică extrem de restrictivă, construind obstacole 

tehnice de-a lungul frontierelor pentru stoparea intrărilor necontrolate pe teritoriul 

lor (cazul Ungariei la frontierele cu Serbia, respectiv Bosnia și Herțegovina), altele 

care au avut tentative de închidere a granițelor (situația Greciei la frontiera cu 

MDK, respectiv a acestui din urmă stat cu Serbia), unele care au deschis noi centre 

de recepție – cazul Serbiei, la Presevo), altele care au facilitat tranzitarea 

teritoriului național pe baza unor măsuri de organizare a transportului prin punerea 

la dispoziție de mijloace de deplasare diverse (trenuri, autobuze).  

Aceste politici contradictorii, precum și preluarea mesajelor alarmiste de către 

mass media generală și, mai ales, de către cea virtuală, au avut inițial o influență 

diferită decât cea scontată de către statele inițiatoare, ducând la accelarea fluxului 

de refugiați care au încercat să profite la maximum de fereastra de oportunitate 

deschisă pentru tranzitarea rapidă a acestei regiuni balcanice.  

Pentru a contracara toate aceste provocări, a fost realizat plan operațional zonal 

punctual menit a reinstaura ordinea la granițe și a asigura implementarea corectă și 

coordoantă a procedurilor comunitare de control a frontierelor conform 

standardelor europene în vigoare.  

Totul a culminat cu decizia de închidere a coridorului la debutul lunii martie 2016. 

Totodată, acest lucru a semnificat și reintroducerea standardelor de control și de 

securitate pe care le presupune Codul Schengen, fapt care a determinat scăderea 

dramatică a numărului de migranți de-a lungul acestei rute și aglomerarea lor în 

zona inițială de intrare pe teritoriul Uniunii Europene, Grecia. 
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Capitolul 4 – Gestionarea securității naționale din perspectiva migrației 
majore 

 

Cel de al patrulea capitol îngustează și mai mult aria de cercetare, fiind centrat pe 

gestionarea securității naționale din perspectiva migrației majore. În prima parte 

am realizat o evaluare a sistemului de protecție și azil din România, cu analizarea 

dimensiunilor legislative și instituționale, respectiv a tipului de asistență pe care 

statul român o furnizează în materie.  

Este prezentată astfel asistența administrativă pe linia procedurilor de azil, cea 

guvernamentală în programele de integrare a beneficiarilor unei forme de protecție, 

respectiv asistența complementară programului guvernamental de integrare e 

beneficiarilor unei forme de protecție în România. 

După o analiză a dinamicii și a profilului solicitanților de azil, respectiv a 

persoanelor beneficiare de o formă de protecție din țara noastră, am prezentat în 

cuprinsul celui de al patrulea capitol riscurile și amenințările de securitate pe care 

migrația majoră le prezintă la adresa României în actual context. 

Am continuat cu evidențierea măsurilor instituționale și operative instituite pentru 

managementul integrat al unei potențiale situații de criză datorate migrației majore 

pe teritoriul național.  

Am detaliat activitatea Comitetului Interministerial Coaliția Națională pentru 

Integrarea Refugiaților, structură care are ca obiectiv integrarea refugiaţilor, 

conform obligaţiilor pe care România le are în calitate de stat membru al Uniunii 

Europene și care a fost învestită cu o serie de atribuții care vizează, pe de o parte, 

măsuri în vederea asigurării integrării și a adaptării refugiaţilor în societatea 

românească, fapt care ar contribui substanțial la respectarea şi la îndeplinirea de 

către țara noastră a obiectivelor şi a responsabilităţilor asumate în materie, urmând 
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a fi în permanență asigurată comunicarea și colaborarea cu Parlamentul European, 

Comisia Europeana, Consiliul European, respectiv unitățile subordonate.  

Am rafinat concluziile din cadrul celor cinci grupuri de lucru tematice create 

pentru abordarea chestiunilor care ţin de armonizare legislativă, logistică primară, 

integrare locală, socială şi culturală în vederea îmbunătăţirii situaţiei refugiaţilor şi 

a migranţilor şi a respectării angajamentului României de a prelua solicitanţi de 

azil înregistraţi în Italia şi Grecia, dar şi migranţi, pentru a contribui activ la 

îmbunătăţirea situaţiei lor.  

În continuare am inventariat măsurile operative întreprinse de structurile specifice 

din România pentru managementul integrat al unei potențiale situații de criză 

datorate migrației majore pe teritoriul național, fără a pierde însă din vedere 

posibilitatea semnificativă ca unii dintre migranţi să fie vectori ai organizaţiilor 

islamiste sau ale grupărilor de criminalitate organizată.  

Ca stat membru al Uniunii Europene, România și-a modificat cadrul legal intern în 

vederea transpunerii standardelor și a garanțiilor nou instituite la nivel european 

pentru realizarea unui Sistem european comun în materie de azil, prin adoptarea 

Strategiei Naționale privind Imigrația pentru perioada 2015-2018.  

După preluarea în legislație a noilor reglementări, s-a introdus flexibilitatea 

necesară care să asigure adaptarea la modificarea dinamică a situației operative, 

structura specifică din cadrul ministerului, Inspectoratul General pentru Imigrări, 

elaborând un „Plan de măsuri pentru gestionarea situației în care sistemul 

național de azil se va confrunta cu o creștere semnificativă a numărului de cereri 

de azil depuse de cetățeni sirieni”, subsumat celui general – „Planul integrat de 

acțiune al Ministerului Afacerilor interne pentru pregătirea în vederea participării 

la gestionarea unui eventual aflux mare de solicitanți / imigranți ilegali pe 

teritoriul României”.  
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Au fost create instrumente de coordonare integrată a acțiunilor autorităților cu 

atribuții în domeniu pentru stabilirea  unor măsuri aplicabile în cazul apariției la 

frontiera de stat a României a unui flux masiv de imigranți, prin care Inspectoratul 

General al Poliției de Frontieră poate înființa, în cazul materializării unui asemenea 

scenariu, unul sau mai multe centre integrate care să asigure desfășurarea de o 

manieră coordonată și complementară a activităților din zona de control a 

frontierelor, de asigurare a protecției sănătății publice și individuale, respectiv de 

înregistrare, de procesare și de clarificare a situației migranților. 

La momentul februarie 2016 se afla în curs de elaborare un Plan de acțiune pe 

termen scurt, care viza prioritizarea domeniilor de acțiune în ceea ce privește 

integrarea refugiaților sau a persoanelor beneficiare protecție subsidiară, în care 

sunt subsumate concluziile grupurilor de lucru tematice la Comitetului 

Interministerial Coaliția națională pentru integrarea refugiaților. 

Aceste documente cuprind etapizarea pașilor și a procedurilor de urmat în 

eventualitatea unei migrații majore, precum și distribuirea între ministere și 

instituții centrale a atribuțiilor și a responsabilităților care revin fiecărui actor statal 

implicat în efortul de gestionare a unei eventuale migrații majore pe teritoriul 

României.  

Aceste prime inițiative vin în completarea celor asumate politic prin instituirea 

Comitetului interministerial Coaliția națională pentru integrarea refugiaților. 

Ministerul Afacerilor Interne a delegat coordonarea măsurilor operative către 

Centrul Național de Monitorizare a Situațiilor Operative.  

Au fost prevăzute măsuri pentru augmentarea capacității de procesare a cererilor de 

azil atât în faza administrativă, cât și în cea judiciară, în acest sens fiind prevăzută 

suplimentarea resurselor de natură financiară, umană și logistică a structurilor 

specifice.  
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Au fost operaționalizate două tabere temporare de primire a migranților, a fost 

realizat un exercițiu de simulare în cadrul căruia au fost replicate toate fazele 

primirii și ale înregistrării de migranți într-un ritm alert, care ar corespunde lucrului 

sub presiunea unui flux migrator masiv în scopul desfășurării cu celeritate a 

activităților specifice, pentru pregătirea personalului de execuție din cadrul 

Centrelor regionale de cazare și proceduri de azil și a ofițerilor din structurile de 

imigrări aflate în raza de competență, să își îmbunătățească astfel nivelul practic și 

teoretic de pregătire. 

Ultima parte a capitolului a fost dedicată direcțiilor de acțiune în privința integrării 

refugiaților în societatea românească, care ar trebui circumscrise celor europene, 

dar adaptate la specificul țării noastre. 

Resursele statului român sunt limitate și ar trebui direcționate astfel încât să 

asigure recuperarea cheltuielilor efectuate în timpul procesului de integrare, prin 

consultarea şi colaborarea între actorii interesaţi pentru a se realiza adaptarea și 

ajustarea instrumentelor și a politicilor care asigură statutul şi drepturile 

migranţilor umanitari, astfel încât să fie oferite  programe integrate care să 

furnizeze sprijin şi acces la serviciile esenţiale.  

Comitetul Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor a făcut 

exact acest lucru, prin aducerea la aceeași masă a reprezentanţilor organismelor 

guvernamentale centrale cu mandat pe zona de refugiaţi şi politici de integrare; a 

ministerelor şi a departamentelor responsabile de educaţie, de sănătate, de ocupare 

şi de securitate socială, împreună cu autorităţi locale şi regionale în care sunt 

primiţi migranţii umanitari, furnizori de servicii specializate de recepţie şi 

integrare, dar şi a celor generale în domeniile enumerate mai sus, inclusiv 

reprezentanţi ai societăţii civile și membrii ai grupurilor etnice şi/sau lingvistice de 

care refugiaţii aparţin. 
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Scopul acestui demers aflat încă în desfășurare în țara noastră este de a modifica 

instrumentele legislative și de a crea politici publice pentru a putea fi creat creionat 

un program de integrare asumat, fezabil şi sustenabil care să conducă finalmente 

spre includerea şi valorificarea noilor veniţi în societate prin intervenţii şi abordări 

care să ia în considerare marea diversitate a persoanelor care formează aceste 

fluxuri migratorii şi care să aibă flexibilitatea necesară pentru adaptarea la această 

varietate.  

Este imperios necesar să existe o responsabilitate clar delimitată în furnizarea 

tuturor acestor servicii şi în implementarea acţiunilor, să existe mecanisme bine 

puse la punct de accesare a lor de către refugiaţi, dar şi o finanţare continuă astfel 

încât între procesul să fie unul sustenabil.  

Pentru a asigura sustenabilitatea, măsurile trebuie să se bucure de sprijin politic şi 

popular, să fie flexibile şi adaptate nevoilor  specifice şi extrem de dinamice ale 

migranţilor, să reducă discrepanţele şi dezavantajele existente dintre ei şi populaţie, 

iar aceasta să fie educată în spiritul toleranței și al nediscriminării prin campanii 

specifice. Aceste campanii ar avea menirea de elimina posibilele anxietăți care ar 

putea fi resimțite în societatea românească prin sosirea bruscă pe teritoriul național 

a unor grupuri masive de migranți cu altă religie, alte cutume, nevorbitori de limbă.  

Eforturile ar trebui de asemenea direcționate către eliminarea posibilelor tensiuni 

care ar putea apărea în contextul accesului la resurse și a presiunii suplimentare 

asupra economiei românești care ar putea fi slăbită sub această povară bruscă, dar 

predictibilă în acest context.   

Acest fapt se traduce prin asigurarea sprijinului popular, fapt pentru care 

politicienii ar trebui să își adecveze discursul și să renunțe la dimensiunea 

xenofobă, inflamatoare, și să pună accent pe beneficiile pe care multiculturalitatea 

și diversitatea le pot avea pe termen lung.  
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Canalele media ar trebui să fie un partener în acest demers, prin intermediul lor 

putând fi influențată decisiv opinia publică în direcția dorită, prin evidențierea 

eforturilor pe care statul român le depune în scopul asigurării securității la 

frontiere, al ordinii publice și al siguranței cetățeanului, dar și pentru respectarea 

drepturilor omului migranților. Acest lucru ar putea pe termen lung să conducă la 

dezamorsarea situațiilor de criză sau care au potențial conflictual.  

Statul român este obligat să își adecveze politica în domeniu și să o adapteze astfel 

încât să fie asigurată cât mai rapid integrarea în societatea românească a 

migranților pentru minimizarea costurilor, cu asigurarea securității, a protecției și a 

coeziunii sociale, maximizând simultan potențialele beneficii pe care migrația 

majoră le poate aduce.  

Securizarea frontierelor statului român nu poate fi realizată fără o cooperare cu 

statele vecine și cele care alimentează focarul migraționist actual, în sensul 

minimizării sale și a temperării efectelor negative asupra securității naționale.  

Abordarea trebuie să fie holistică, racordată la cea internațională, conjugată cu 

eforturile statelor vecine și care să permită menținerea atât a suveranității statului, 

cât și realizarea unui management umanitar la frontiere prin respectarea și 

protejarea drepturilor migranților.  

Pentru ca acest lucru să poată fi realizat, statul român trebuie să asigure că 

instituțiile sale au capacitatea necesară să își exercite atribuțiile în domeniu, 

flexibilitatea și dimensionarea corectă din punct de vedere financiar, al resurselor 

umane și materile raportate la dinamica migrației majore.  

Este evident faptul că soluțiile vor fi adaptate în funcție de specificitatea 

provocărilor la momentul respectiv, dar ele trebuie să aibă la bază setul de 
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standarde comune agreate la nivel european pentru operaționalizarea măsurilor în 

domeniul azilului și al migrației3.  

Asigurarea gestionării eficiente a frontierelor va fi în continuare o provocare și 

pentru statul român în contextul dinamicii fluide a conflictelor mondiale și a 

menținerii trendului crescător al migrației, România fiind obligată de realitatea 

operativă să își adapteze în permanență sistemele de securitate și de răspuns la 

fluxul migraționist major care afectează continentul european în această perioadă.  

 

 

Concluzii și recomandări 

 

Partea finală a tezei prezintă concluziile și recomandările formulate către factorii 

decidenți în sensul securizării efective a frontierelor prin implementarea unor 

politici integrate, cu buget adecvat, care să asigure sustenabilitate pe termen lung, 

standardizate la nivel paneuropean, realizate pe baza implicării active a tuturor 

actorilor relevanți, adaptate principiilor bunei guvernări și a respectării drepturilor 

omului, dar și schimbărilor constante ale realității pentru a putea contracara 

eficient terorismul, migrația iregulară, contrabanda și traficul de persoane, de arme 

și de droguri, precum și alte tipuri de activități de crimă organizată.  

Migrația majoră este la acest moment un fenomen global, în care la nivelul anului 

2015 erau antrenate nu mai puțin de 59.500.000 de persoane în toată lumea, 

potrivit raportului Înaltului Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite. 

Războaie, crize profunde de natură politică, pauperitate extremă, conflicte etnice 

3 Mărgărit Dora Sonia Georgiana, Securitatea frontierelor în contextul migrației 

majorie – Provocări și posibile soluții, în Revista de investigare a criminalității, 

Anul IX, numărul 1, 2016, p. 634 

25 
 

                                                           



și/sau religioase, toate acestea sunt cauzele care au generat acest aflux migraționist, 

persoanele fiind obligate să caute adăpost fie în interiorul granițelor propriului stat, 

fie traversând frontierele altora.  

Fenomenul nu a ocolit nici continentul european, niciodată în ultima jumătate de 

secol Europa nu a mai fost confruntat cu un val migrator de asemenea amplitudine. 

Dar în acest spaţiu accentul a fost multă vreme pus pe migraţia economică şi pe 

reglementarea acesteia, precum și pe lupta împotriva traficului de persoane, lăsând 

neacoperită din punctul de vedere al cercetării şi al previzionării dimensiunea majoră 

a migraţiei din afara celor două contexte menţionate.  

Acest lucru a generat riscurile notabile, atât prin prisma dimensiunii, cât mai ales a 

instabilității sociale pe care a provocat-o actuala mișcare masivă de persoane cu care 

se confruntă Europa. Statele membre au fost forțate să răspundă rapid acestui 

fenomen, dar acțiunile inițiale au expus vulnerabilitățile statelor în ceea ce privește 

asigurarea eficientă a securității frontierelor, eforturile de gestionare a fenomenului 

și de implementare integrată a măsurilor operaționale decise la nivel comunitar.  

Rapiditatea cu care s-au precitat evenimentele, creșterea dramatică a numărului de 

migranți care s-au îndreptat spre spațiul european au obligat statele să își revizuiască 

abordarea și să răspundă de o manieră coerentă și adaptată acestui context 

extraordinar, având în vedere trei dimensiuni simultan: salvarea de vieți omenești, 

oferirea de protecție internațională celor aflați în nevoie, respectiv gestionarea 

eficientă a frontierelor și a fluxului migrator. 

Capacitatea de asigurare a managementului la frontiere, de securizare a granițelor 

și cea de implementare a politicilor migraționiste și de azil a fost puternic testată în 

ultimii trei ani, populația statelor membre cele mai afectate manifestând, pe de o 

parte, din ce în ce mai mult lipsă de încredere în capacitatea sistemelor naționale de 

gestionare a fenomenului, pe de altă parte o nemulțumire în creștere față de 

maniera în care Uniunea Europeană a înțeles să abordeze situația.  
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Temerile cele mai mari ale populației au fost legate de riscurile de securitate pe 

care migrația pe scară largă le importă, cu referire nu doar la contrabanda și la 

traficarea de migranți, la traficul de arme și/sau la cel cu droguri, cât mai ales la 

pericolul reprezentat de terorism, seria de atentate din ultimii ani alimentând 

puternic sentimentele xenofobe.  

Dar asigurarea securității frontierelor în contextul migrației majore comportă o 

serie de măsuri active și integrate care depășesc sfera doar a controlului. Sunt 

factori care influențează direct capacitatea unui stat de a securiza granițele, fie ei 

interni sau externi, pornind de la caracteristicile instituțiilor care gestionează 

procesul, continuând cu normele sociale și/sau slăbiciunea lor în termeni de resurse 

și nivel de corupție. Un element important în acest sens este gestionarea 

percepțiilor referitoare la capabilitățile statului și la buna guvernare, inclusiv prin 

comunicare eficientă și transparentă și aderarea la principii care au potențialul de a 

întări încrederea populației cu privire la potențialul de asigurarea a securității și de 

răspuns la criză. 

Forțele globale exterioare (războaie, conflicte religioase sau etnice, sărăcie externă, 

factori de mediu externi), conjugate cu rețele de traficare și/sau contrabandă cu 

migranți, necesită o abordare holistică din partea statelor, care să țină în echilibru 

suveranitatea statului și protecția drepturilor migranților.  

Pentru o creștere a eficienței securității la frontieră sunt imperios necesare o bună 

cooperare bilaterală și regională între state, simultan cu asigurarea întăririi 

capacității instituționale ale structurilor cu atribuții în domeniu, inclusiv a 

capabilităților fizice acolo unde acest lucru este deficitar, continuând expansiunea 

controlului la frontiere către exterior. 

În acest sens au fost adoptate și/sau modificate la nivel unional o serie de acte 

normative în domeniul recepției, al procesării migranților și al oferirii de protecție 

internațională, cu prioritizarea acțiunilor de urmat și a măsurilor operaționale 
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stabilite în interiorul Uniunii în cadrul eforturilor de a gestiona fenomenul de o 

manieră comprehensivă și pentru a evita acțiunile individuale ale statelor ale căror 

efecte secundare au potențialul de a adânci criza, așa cum a fost în cazul celor din 

regiunea Balcanilor de Vest din anul 2015. 

Comisia Europeană și agențiile coordonate de ea au întreprins o serie concertată de 

măsuri pentru gestionarea fenomenului migrator și asigurare a securității, 

prioritizate în funcție de necesități și rezumate în cele ce urmează: în ceea ce 

privește coordonarea la fața locului - instituirea unor echipe mobile care să sprijine 

efortul de gestionare a migrației în teren în punctele cele mai sensibile; a fost 

instituit un mecanism european privind transferul și relocarea; au fost puse în 

comun resurse umane și de natură tehnică în vederea consolidării capacității de 

răspuns a structurilor statelor celor mai afectate; a fost menținut în permanență 

contactul cu statele membre pentru a clarifica orice chestiune de ordin practic în 

ceea ce privește procedurile de transfer și relocare; au fost instituite și consolidate 

treptat operațiuni comune sub coordonarea FRONTEX, pentru implementarea 

abordării de tip hotspot, dar și pentru extinderea componentei maritime; au fost 

monitorizate în permanență capacitatea și condițiile de primire din statele membre 

și au fost inițiate proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor atunci când 

acest lucru s-a petrecut; a fost creată platforma JOT MARE pentru gestionarea 

informațiilor din zona traficării de migranți și sprijinirea statelor membre în ceea 

ce privește activitatea de cercetare și de urmărire penală a traficanților; au fost 

luate măsuri pentru asigurarea implementării în condiții optime a mecanismului de 

protecție civilă la cerere; au fost realizate intervenții rapide la frontieră în cazul 

statelor care au cerut acest lucru, în contextul în care se confruntau cu o presiune 

bruscă a fluxului migrator la frontierele externe; a fost consolidată sprijinirea din 

punct de vedere financiar a procesului de gestionare a fenomenului migrator pentru 
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toate componentele sale – de control la frontieră, de recepție și de returnare; au fost 

consolidate resursele umane și financiare ale agențiilor Uniunii Europene.  

Simultan a fost declanșată o ofensivă diplomatică în ceea ce privește fenomenul 

migrației majore, readmisia în țările terțe prin instituirea unui mecanism de 

consolidare a capacităților de readmisie și a fost atent gestionată partea legată de 

finanțarea asistenței umanitare. 

În interiorul acestui tablou complicat statele trebuie să aibă capacitatea de a 

gestiona toate aceste forțe și dezechilibre, inclusiv să separe refugiații cu drept la 

protecție internațională de migranții economici care nu se califică pentru o formă 

sau alta ca beneficiari, principiul respectării drepturilor omului fiind obligatoriu.  

Acest lucru este imperios necesar în contextul în care în anul 2014, de exemplu, 

mai puțin de patruzeci de procente dintre migranții care nu îndeplineau condițiile 

necesare și față de care au fost adoptate decizii de returnare s-au întors efectiv în 

statele de origine, acest lucru însemnând nu doar un efort suplimentar pus pe 

sistemul statelor membre în cauză, dar și un risc de securitate adăugat.  

În acest sens, a fost adoptat un program european dedicat, al cărui scop principal 

rămâne creșterea eficienței sistemului european de returnare a migranților nelegali, 

cu accent pe returnarea voluntară. În această direcție, eforturile trebuie îndreptate 

înspre asigurarea credibilității acestei scheme, în caz contrar returnarea 

impunându-se a fi realizată forțat.  

Acțiunile în acest caz ar trebui să fie imediate, în sensul unei atente monitorizări a 

efectelor pe care le au dezechilibrele dintre diferitele scheme naționale  de 

returnare voluntară și asigurarea finanțării lor adecvate, dar ar trebui să fie și 

previzionate pe termen mediu, în sensul promovării celor mai bune practici 

identificate și al implementării de programe proiecte comune prin intermediul 

Rețelei europene pentru migrație, prin care se pot oferi returnaților sprijin în 

vederea reintegrării în țara de origine prin oferirea de ajutor social și în vederea 
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angajării. Acest lucru ar degreva sistemele de azil ale statelor membre, ar 

detensiona situația la nivel regional prin reducerea acumulărilor masive de 

migranți de la zonele de frontieră și ar fi realizate importante economii raportat la 

costurile administrative și umane pe care le presupune gestionarea unui număr atât 

de mare de persoane. 

O opțiune pe care statele membre ar trebui să o ia în considerare în vederea 

eficientizării sistemului de returnare este aplicarea cu mai multă disciplină și 

consecvență a regulamentelor în materie, mai ales a directivei europene cu privire 

la returnare, cu respectarea managementului umanitar, inclusiv în contextul 

folosirii detenției ca ultimă măsură legală atunci când se impune controlarea 

mișcărilor migratorii secundare în interiorul statelor membre.  

Această chestiune este cu precădere delicată, măsurile coercitive fiind de dorit a fi 

cât mai puțin utilizate. Propunerile în acest sens vizează explorarea de alternative 

pentru detenție, care ar putea include supravegherea cu ajutorul brățărilor 

electronice, așa cum este obișnuit în cazul persoanelor aflate sub incidența unui 

ordin de restricție, sau cazarea migranților în facilități semi-deschise care să nu le 

îngrădească la modul absolut libertatea de mișcare, dar care să le permită 

autorităților controlarea lor de o manieră eficace și permanentă. 

La momentul actual practica statelor este neunitară, fapt care reduce din eficiența 

la nivel general a sistemului de returnare. A fost realizat în anul 2015 un manual 

care să ghideze autoritățile naționale în acest proces, implementarea procedurilor 

cuprinse în interiorul lui și a celor din cadrul mecanismului Schengen de evaluare 

putând asigura o optimizare în această direcție, inclusiv în ceea ce privește 

identificarea și remedierea chestiunilor deficitare.  Sistemele de azil ale statelor 

membre ar trebui să fie mai flexibile, capacitatea lor de funcționare necesită 

îmbunătățire imediată în sensul însușirii bunelor practici identificate și a rezolvării 

operative a chestiunilor disfuncționale înregistrate în perioada 2014-2015. 
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Nimic din toate aceste lucruri nu poate fi realizat fără o îmbunătățire substanțială a 

sistemelor de gestionare a informației la nivel european, indiferent dacă discutăm 

de cel Schengen, de cel al vizelor sau de Eurodac, în contextul în care practica 

actuală nu presupune o partajare a informațiilor privitoare la deciziile de returnare 

sau a interdicțiilor, vulnerabilitate care este speculată de către migranți prin 

traversarea ilegală spre teritoriu altui stat membru. Acest lucru nu ar mai fi posibil 

dacă bazele de date existente ar fi îmbunătățite în sensul preluării tuturor 

informațiilor de acest gen și dacă ar fi creat un sistem special, dedicat identificării 

amprentelor de o manieră automată. 

Experiența ultimilor ani a demonstrat și o lipsă de coordonare și de comunicare 

între statele membre și a autorităților cu responsabilități în materia securității la 

frontiere, a migrației și a azilului, chestiune care ar putea fi rezolvată prin existența 

unei rețele dedicate de ofițeri de legătură, care să suplinească platforma informatică 

comună. 

Propunerea Comisiei Europene privitoare la programul de Frontiere inteligente din 

cadrul Agendei europene pentru migrație este, de asemenea, un element care ar 

trebui luat în considerare în sensul explorării posibilității de a crea o bază de dată 

comună privitoare la toate mișcările peste frontiere ale cetățenilor statelor terțe, 

fapt care ar impacta pozitiv asupra ratei de returnare. 

Sistemele ţărilor gazdă, fie că sunt de azil, de asistenţă socială, servicii medicale, 

educaţional, piaţa muncii, se confruntă cu o presiune enormă în încercarea de a 

face faţă noilor provocări, a gestionării în condiții de securitate a fluxului migrator, 

de a oferi refugiaţilor şi a celor aflaţi sub alte forme de protecţie internaţională nu 

doar chestiuni minime de subzistenţă într-o primă fază, ci posibilitatea de a deveni 

membri activi ai societăţilor care i-au primit ulterior deciziilor favorabile în cazul 

aplicanților admiși.  
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Uniunea Europeană este forțată astfel să dezvolte instrumente și să implementeze 

mecanisme viabile, procedurate, pentru a gestiona corespunzător toate provocările 

pe care acest aflux masiv de migranți le generează, inclusiv strategii pe termen 

lung pentru asigurarea integrării acestora în statele membre după relocare. 

Procesul de integrare este unul complex, de durată, care trebuie să ia în considerare 

toate variabilele şi specificităţile, atât ale ţării gazdă, cât şi ale persoanei refugiate, 

pe toate palierele – economic, social, cultural. Având în vedere că niciunul dintre 

statele europene nu are previzionate şi dimensionate sistemele de integrare pentru 

un asemenea aflux de persoane, necesitatea identificării bunelor practici şi a 

modalităţilor celor mai eficiente şi puţin costisitoare de integrare în scopul 

asigurării participării active a noilor membrii la „viaţa cetăţii” este imperios 

necesară.  

Eforturile statelor se direcţionează de cele mai multe ori către persoanele care au 

cele mai mari şanse de a rămâne pe teritoriul lor pentru a evita risipirea resurselor 

oricum puţine sau insuficiente, pentru maximizarea şanselor de integrare, respectiv 

de recuperare a cheltuielilor efectuate în timpul acestui proces. Acţiunile pe care 

statele ar trebui să le desfăşoare sunt variate, dar toate pornesc de la această 

premisă, a focusării pe migranţii care au cele mai mari şanse de a rămâne şi de a 

întoarce resursele investite în serviciile de integrare, oricare ar fi acestea.  

Deşi sistemele politice, administrative, economice şi culturale diferă substanţial de 

la ţară la ţară, există câteva elemente comune în ceea ce priveşte asigurarea 

integrării: instrumente şi politici care să asigure statutul şi drepturile migranţilor 

umanitari, consultarea şi colaborarea între actorii interesaţi, programe integrate 

care să furnizeze sprijin şi acces la serviciile esenţiale.  

Aceşti actori de care se face vorbire sunt reprezentanţi de organismele 

guvernamentale centrale care sunt responsabile de refugiaţi şi de politicile de 

integrare - ministerele şi departamentele responsabile de educaţie, de sănătate, de 
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ocupare şi de securitate socială; autorităţi locale şi regionale în care sunt primiţi 

migranţii umanitari; furnizorii de servicii specializate de recepţie şi integrare, dar şi 

a celor generale în domeniile enumerate mai sus; reprezentanţi ai societăţii civile, 

inclusiv membrii ai grupurilor etnice şi/sau lingvistice de care refugiaţii aparţin. 

Cele mai mari şanse de succes le au intervenţiile şi abordările care iau în 

considerare marea diversitate a persoanelor care formează aceste fluxuri migratorii 

şi care au flexibilitatea necesară pentru adaptarea la această varietate.  

Pentru a fi cât mai de succes, în realizarea lor trebuie consultaţi şi implicați toţi 

actorii cheie interesaţi şi/sau responsabili, să fie modificate dacă este cazul 

instrumentele legislative şi de politici publice, să fie creionat un program de 

integrare asumat, fezabil şi sustenabil care să conducă finalmente spre includerea şi 

valorificarea noilor veniţi în societate.  

Recomandările pentru România se circumscriu asigurării participării active la 

eforturile europene de identificare a unor soluții durabile atât pentru gestionarea 

fenomenului migrator, dar și pentru integrarea socială a cetățenilor țărilor terțe care 

primesc o formă de protecție internațională în țara noastră. Se impune continuarea 

îmbunătățirii sistemului național de azil pe toate palierele sale, prin asigurarea nu 

doar a accesului deplin la procedura de azil și a respectării principiului nereturnării, 

dar și prin consolidarea practicii judiciare unitare la nivel național în ceea ce 

privește procesarea cererilor de azil.  

România și-a asumat o serie de angajamente în cadrul mecanismului de relocare și 

de transfer al refugiaților. Pentru respectarea lor țara noastră trebuie să își dezvolte 

capabilitățile de gestionare a problematicii azilului prin implementarea și prin 

adaptarea instrumentelor puse la dispoziție de către Biroul european de sprijin 

pentru azil, dar și prin asigurarea pregătirii profesionale continue, îmbunătățirea 

cunoștințelor și a expertizei resursei umane din structurile specifice. Sistemul 

EURODAC trebuie upgradat, ca și cel privitor la informațiile din țările de origine.  
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În ceea ce privește managementul umanitar al migranților, România prin structurile 

specifice trebuie să își optimizeze infrastructura de primire prin realibitarea și 

dotarea corespunzătoare și prin asigurarea de spații suplimentare care să fie 

utilizate în caz de necesitate, să asigure pregătirea personalului din punctul de 

vedere al drepturilor omului și al respectării nevoilor grupurilor vulnerabile, dar și 

să dimensioneze corespunzător capacitatea de asistare a grupurilor țintă în 

ansamblu.  

Privitor la domeniul migrației legale și al integrării, principala direcție strategică de 

urmat de către factorii decizionali ar fi, pe de o parte, includerea aspectelor legate 

de acestea și armonizarea cu toate politicile relevante, dar și consolidarea 

capacității actorilor relevanți, respectiv dezvoltarea cooperării interinstituționale în 

vederea susținerii procesului de integrare socială adaptat nevoilor specifice ale 

beneficiarilor de protecție internațională în România.  

Procesul trebuie să fie unul exhaustiv, fundamentat pe date statistice, cercetări, 

informări, consultări între actorii statali, cei ai societății civile și ai migranților 

deopotrivă.  

Aceste eforturi trebuie susținute prin activități de comunicare publică, inițiative 

culturale, informări și campanii de conștientizare, adresate atât populației 

migratoare, cât și cetățenilor români, pentru a minimiza riscul generării de tensiuni 

sociale raportat la sosirea unui nu atât de impredictibil flux migrator masiv pe 

teritoriul țării noastre în viitorul apropiat.  

Pentru a putea analiza și monitoriza impactul unui astfel de fenomen, este imperios 

necesară crearea unui sistem de management al informației care să cuprindă 

instrumentele necesare pentru colectarea, analizarea și diseminarea în cel mai scurt 

timp a datelor statistice către structurile relevante, pentru interpretare și luarea de 

decizii operative.   
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În domeniul returnării, prin programul național al Fondului Azil, Migrație și 

Integrare România trebuie să se orienteze către sprijinirea programelor de returnare 

voluntară asistată ca alternativă la returnarea forțată, cu luarea în considerare a 

situațiilor specifice în cazul persoanelor vulnerabile.  

Pentru ca acest lucru să fie posibil, se impune o consolidare a cooperării între 

autorități și organizațiile dedicate, dar și a celei bilaterele cu țările de origine, 

simultan cu îmbunătățirea infrastructurii de cazare, consolidarea capacității 

administrative și operaționale prin pregătirea personalului și prin asigurarea 

echipamentelor specializate.  

Dilema care rămâne, atât în cazul României, cât și al celorlalte state membre ale 

Uniunii Europene, este dată de alegerea pe care trebuie să o facă între a întări și 

extinde controlul la graniță sau a extinde controale interne de o manieră mai 

intruzivă.  

Nu există răspunsuri simple sau standardizate la această întrebare, soluțiile trebuie 

adaptate în funcție de structura de guvernare a fiecărui stat în parte și de 

provocările specifice cu care acesta se confruntă, pornind de la standarde comune, 

agreate la nivel european și consistente cu reglementările internaționale în materie. 

Deși au fost înregistrate progrese notabile în ceea ce privește crearea unui sistem 

european de azil comun, cu standarde comune de protecție a refugiaților la nivelul 

Uniunii Europene, în contextul actualei migrație majore și a crizei induse de 

aceasta, încă mai există obstacole majore în operaționalizarea lui deplină. 

Asigurarea gestionării eficiente a frontierelor va fi în continuare o provocare în 

contextul dinamicii fluide a conflictelor mondiale și a menținerii trendului 

crescător al migrației, Statele Membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, 

fiind obligate să își adapteze în permanență sistemele de securitate și să își 

adecveze acțiunile fluxurilor migratorii de o manieră concertată pentru a evita 

erorile recente. 
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„Sunt chestiuni politice pe care le poți vedea că vin, dar pe care nu le realizezi ca 

atare la acel moment - iar în Germania am ignorat problema prea mult timp și am 

blocat nevoia de a găsi o soluție paneuropeană. Pe atunci am respins de asemenea 

distribuția proporțională a refugiaților. Am spus că ne vom ocupa de problemă la 

aeroporturile noastre, din moment ce nu avem graniță externă a Uniunii 

Europene. Însă acest lucru nu funcționează. Nu am abordat problema în mod 

corespunzător. Asta este valabil și în privința protecției graniței externe a spațiului 

Schengen"4. 
 

 

 

 

 

 

 

4 http://www.mediafax.ro/externe/merkel-a-admis-ca-germania-si-ue-au-facut-
greseli-in-ceea-ce-priveste-criza-refugiatilor-15633872 
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