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INTRODUCERE 

 

Fenomenul migraționist, deși prezent de-a lungul întregii istorii a omenirii, 

a ajuns la începutul acestui secol la valori foarte ridicate, atât ca urmare a perpetuării 

sau apariției unor situații generatoare de insecuritate pentru locuitorii din anumite 

regiuni ale globului, cât și a menținerii discrepanței semnificative dintre economiile 

statelor și nivelul de trai al persoanelor. 

Acesta nu este numai unul demografic, social sau economic, ci o realitate 

istorică care îmbracă fațete multiple, având etape şi caracteristici diferite, cu impact 

direct asupra securității statelor și siguranței persoanelor. În prezent, una dintre 

principalele cauze, cu impact major asupra evoluției acestuia la nivel european, este 

reprezentată de instabilitatea din mai multe regiuni ale lumii, în special din Orientul 

Mijlociu. 

Situația actuală, coroborată cu efectele globalizării care facilitează 

deplasarea persoanelor, dar și existența diferențelor mari ale nivelului ridicat de trai 

și securitate din Europa față de țările de pe continentele din proximitate, precum și 

principiile și valorile care promovează libertatea, securitatea, egalitatea și justiția 

pentru fiecare persoană, determină alegerea spațiului comunitar de către valurile de 

migranți care au ca destinație finală, în special țări din vestul și nordul continentului. 

În ultimele decenii, migraţia a rămas un fenomen actual, în continuă 

dezvoltare, fiind preconizat că, până în anul 2050, populația mondială de migranți 

internaționali să ajungă la 405 milioane de persoane în condițiile în care în anul 2000 

era de aproximativ 173 milioane. 

Cercetarea abordează fenomenul din prisma instituțiilor cu responsabilități 

în domeniul securității naționale și a siguranței publice, în contextul tensionării 

mediului securitar din proximitatea continentului european, concomitent cu 
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schimbarea paradigmei de desfășurare a conflictelor, respectiv derularea acestora de 

o manieră asimetrică specifică războiului  hibrid. 

Demersul științific subliniază necesitatea înțelegerii dimensiunii 

fenomenului pentru continentul european în strictă corelare cu valorile înregistrate 

la nivel mondial și contextul general de derulare al acestuia, sens în care prin această 

lucrare s-a urmărit abordarea sa de o manieră multidisciplinară.  

În ceea ce privește România, pe lângă analizarea migrației persoanelor, 

pentru oferirea unui caracter aplicat al tezei, s-a avut în vedere și radiografierea 

principalelor sisteme naționale cu responsabilități directe sau indirecte în gestionarea 

crizelor. Totodată, s-a avut în vedere faptul că gestionarea oricărei provocări 

naționale sau instituționale trebuie să aibă în vedere exploatarea mecanismelor 

formale de lucru instituite și evitarea reevaluării acestora pe durata manifestării unei 

situații de criză. În acest context, lucrarea a ținut cont de tendințele înregistrate la 

nivelul Organizației Atlanticului de Nord (N.A.T.O.), alianță care este preocupată 

de câteva decenii de extinderea propriului domeniu de acțiune și gestionarea unei 

palete largi de crize. 

Cercetarea a pornit de la premisa că fenomenul migraționist nu va înceta 

niciodată, nefiind nevoie ca statele şi alianțele, indiferent de caracterul acestora, să 

caute soluții pentru stoparea lui, ci mai degrabă pentru menținerea sa sub control, 

atât în beneficiul ţărilor de origine şi de destinație, cât şi al migranților și populației 

locale.  

Aceasta a avut în vedere analizarea principalelor date statistice publicate 

de organismele internaționale cu reponsabilități în domeniu, evaluarea pozițiilor 

exprimate în lucrările de specialitate de către experţi din domeniu și formatori de 

opinie, percepția populației statelor europene afectate, respectiv coroborarea 

acestora cu cele mai semnificative evoluții ale situației de securitate din Europa și 

principalele regiuni de origine sau tranzitate de către migranți în deplasare către 

continentul european. 

Totodată, s-a urmărit aprofundarea acelor caracteristici ale fenomenului 

care sunt de natură a veni în sprijinul instituțiilor naționale de aplicare a legii în 
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scopul înțelegerii evoluției, caracteristicilor și tendințelor evolutive ale acestuia, 

precum și a mecanismelor naționale aplicabile. 

În același timp, s-a urmărit prezentarea unor prognoze cu privire la evoluţia 

fenomenului coroborând estimările organismelor internaţionale în domeniul 

demografiei cu dinamica imigraţiei înregistrată în ultimul deceniu la nivelul U.E.  

Prin abordarea critică a studiilor şi a materialelor utilizate, cercetarea a 

scos în evidență faptul că, în ciuda evoluției negative a demografiei la nivel 

european, soluția imigrației masive fără adoptarea unui complex de măsuri 

corelative cu privire la integrarea reală a imigranților, concomitent cu stimularea 

natalității printre femeile europene, este una eronată care, pe termen lung, va aduce 

mai multe provocări decât beneficii. 

Considerăm că cercetarea subliniază prin rezultatele sale necesitatea 

adoptării de măsuri proactive la nivel internaţional şi naţional pentru gestionarea 

oricărui tip de criză şi necesitatea simplificării mecanismelor de luare a deciziilor şi 

de coordonare a efortului instituţiilor naţionale responsabile, în scopul asigurării 

unui nivel ridicat de interoperabilitate între acestea. 

Obiectivul central al lucrării este reprezentat de identificarea principalelor 

propuneri de măsuri care se impun a fi adoptate la nivelul României pentru 

gestionarea fenomenului, concomitent cu asigurarea unui nivel optim de securitate 

pentru proprii cetățeni. 

 

 

CAPITOLUL I: MIGRAȚIA. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 

 

1.1. Definirea termenilor 

Fenomenul migraţionist, născut odată cu apariţia omenirii, a cunoscut o 

evoluţie permanentă de-a lungul istoriei, fiind determinat de factori multipli de 

natură economică, militară, politică şi socială, derulându-se atât voluntar cât şi forţat. 

Practic, migraţia face parte din însăşi natura omului, care s-a manifestat prin 

ocuparea de spaţii favorabile vieţii şi propriei dezvoltări. 
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Pentru înțelegerea terminologiei utilizate în lucrările de specialitate, precum și în 

rapoartele publicate de autoritățile și organismele responsabile, în cadrul lucrării au fost 

prezentate definiții ale principalilor termeni utilizați în materie. 

În ceea ce privește termenul migrație, s-a ajuns la concluzia că fiecare dintre 

definițiile identificate, deși prezintă elemente esențiale ale acesteia, niciuna nu acoperă toate 

dimensiunile specifice fenomenului respectiv durata, cauza/cauzele și derularea în interiorul 

sau dincolo de granițele statului sursă.  

Mai mult decât atât, deși se poate aprecia că o definire a migrației este 

arbitrară şi specifică unei perioade de timp, am prezentat propria opinie cu privire la 

acest termen, precizând că migrația internațională reprezintă deplasarea voluntară 

sau forțată a uneia sau mai multor persoane dintr-o țară în alta pentru cel puțin un 

an de zile. S-a optat pentru această variantă prin prisma faptului că în prezent, termenul 

de migraţie se folosește, în general, cu conotație internațională, iar pentru persoanele care 

sunt forțate să se deplaseze în interiorul aceluiași stat este utilizat cel de dislocaţi intern. 

Consecutiv clarificării aspectelor referitoare la migrație, au fost definiți 

principalii termeni utilizați în cadrul lucrării, respectiv: țara sursă/de origine, ţara 

gazdă/de destinație, țara de tranzit, emigrant, imigrant, sold migratoriu, flux de 

migranți, migrant legal, migrant iregular, migrant voluntar și migrant forțat. 

 

1.2. Dimensiunea fenomenului migraționist la nivel mondial 

Migraţia umană a debutat cu deplasarea lui Homo erectus, dinspre Africa 

spre Eurasia, acum un milion de ani şi a continuat cu cea a lui Hommo sapiens care, 

după ce s-a răspândit în toată Africa acum 150.000 ani, a început deplasarea către 

Europa, Australia şi Asia acum 70.000 ani. Fenomenul a cunoscut evoluţii 

semnificative până în zilele noastre, când, deşi este generat în esență de aceiași 

factori endogeni şi exogeni, este facilitat de descoperirile umane şi dinamizarea 

propagării acestora ca efect al globalizării. 

Fluxurile migratorii au existat dintotdeauna şi au reprezentat adevăraţi 

vectori ai schimbărilor din punct de vedere politic, economic, securitar, social, 

identitar şi cultural asupra teritoriilor afectate. Până în prezent nu s-a putut stabili cu 
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exactitate dimensiunea fenomenului pentru fiecare moment punctual din istorie, însă 

au fost identificate dovezi palpabile ale coexistenței vieţii nomade concomitent cu 

cea sedentară, în toate perioadele istoriei.  

Până la manifestarea globalizării şi facilitarea accesului persoanelor la 

transportul internațional şi la informație, migrația avea, în general, un caracter 

regional și nu unul global, intensitatea acesteia fiind influențată de numeroși factori, 

în special crizele umanitare și conflictele armate.  

Dinamica fenomenului migraționist la nivel internațional a cunoscut o 

evoluție accentuată în ultimele două decenii, numărul migranților internaționali 

crescând de la an la an, ţările de destinație preferate fiind cele cu venituri ridicate, 

acestea ajungând în anul 2017 să găzduiască majoritatea imigranţilor. 

Procentual, din cei aproximativ 7,5 miliarde de locuitori ai planetei, 3,4% 

sunt migranţi şi 0,9% refugiați. Altfel spus, în 2017 unul din patru migranţi era 

recunoscut ca persoană dislocată forţat din cauza persecuției, violenței sau 

nerespectării drepturilor omului. 

 

1.3. Cauzele migrației 

În esenţă fenomenul migraţionist este determinat de două tipologii de 

factori, care pot fi analizaţi după modelul push – pull, respectiv factori care împing 

persoanele din regiunea de origine, respectiv care atrag în regiunea de destinaţie.  

Dacă până acum aproximativ 100 de ani aceştia erau, în principal de natură 

securitară, generați de conflicte, situații de urgență complexe sau dezastre naturale, 

tehnologice, respectiv de mediu, în perioada recentă migraţia este generată, cu 

preponderenţă, de următorii factori: 

a) economici – persoanele se deplasează pentru a găsi un loc de 

muncă mai bine remunerat sau chiar doar pentru un loc de muncă, în cazul celor care 

au dificultăţi în a-şi găsi în propria ţară, precum şi pentru a urma o anumită carieră; 

b) sociali – realizată în scop de reunire familială sau pentru un trai 

într-o ţară cu un nivel de dezvoltare sau, după caz, de civilizație superior; 
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c) politico - securitari – deplasarea în scopul evitării persecuţiei 

politice, insecurităţii de orice natură, inclusiv războiul. 

Aceşti factori sunt de natură obiectivă şi subiectivă. Cei obiectivi sunt 

reprezentaţi de conflicte, situaţii de urgenţă complexe sau dezastre naturale, 

tehnologice, respectiv de mediu, precum și de lipsa serviciilor, nivelul ridicat al 

criminalităţii, nivelul scăzut de trai şi al securității, sărăcia și războiul.  

Factorii de natură subiectivă vizează percepţia individului asupra 

dimensiunii problemei din ţara de origine, respectiv propria imagine cu privire la 

viața care îl așteaptă în țara de destinație. Astfel, țara de destinație este percepută ca 

una cu un nivel superior față de cea din țara de origine pe majoritatea palierelor, 

respectiv securitar, economic, social şi politic.  

Indiferent de natura lor, factorii nu pot fi priviţi individual ci analizaţi de 

o manieră interdependentă fiind extrem de importanţi nu doar pentru înţelegerea 

analitică a fenomenului migraţionist, ci mai ales pentru stabilirea corectă a politicilor 

naţionale şi internaţionale în materie şi implicit a măsurilor care se impun a fi 

adoptate de instituţiile de aplicare a legii responsabile. 

 

1.4. Impactul migrației internaționale asupra țărilor sursă 

Migraţia persoanelor produce efecte atât asupra ţărilor receptoare cât şi 

asupra celor de tranzit şi de proveniență, care sunt, de regulă bipolare, respectiv 

negative şi pozitive, amploarea acestora fiind, de cele mai multe ori, legată de 

dimensiunea fenomenului.  

În ciuda existenței unor modele matematice care stabilesc impactul 

migrației asupra statului gazdă, acesta poate fi mai degrabă coroborat cu evoluţia 

nivelului economiei, investiţiilor, şomajului, pieţei de consum şi pieţei muncii. 

Având în vedere eterogenitatea caracteristicilor statelor de provenienţă ale 

migranților din punct de vedere cultural, istoric, al dimensiunii şi structurii 

populaţiei, procentului persoanelor care emigrează, categoriilor de vârstă, nivelului 

de educaţie, pregătirii, sexului emigranţilor, nivelului imigraţiei, mişcării propriei 

populaţii în interiorul graniţelor şi chiar evoluţiei situaţiei securitare şi economice, 
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evaluarea dimensiunii impactului fenomenului migraționist pe termen mediu și lung 

reprezintă o provocare extrem de mare pentru analiști. 

Pe termen scurt migraţia internațională produce efecte pozitive din punct 

de vedere economic. Majoritatea migranților trimit sume de bani importante 

familiilor rămase acasă, iar la revenirea în țară aceștia au un nivel superior de 

pregătire, o experiență mai bogată și, de regulă, își păstrează și contactele realizate 

pe durata șederii în străinătate. Mai mult decât atât, odată reveniți acasă, migranții 

devin mult mai activi din punct de vedere politic și social, exploatează relaţiile 

interumane stabilite peste hotare şi urmăresc transformarea societăţii din ţara de 

origine.  

În ciuda efectelor pozitive pe care sumele de bani trimise acasă de către 

cei care emigrează, absenţa acestora de lângă propriile familii, rude sau prieteni 

produce efecte negative, dificil de cuantificat.  

Deloc de neglijat este impactul politic asupra statului sursă pe care îl poate 

produce fenomenul migraţionist. Pe lângă transferul de idei și influențarea 

alegătorilor din țara de proveniență, emigranții își păstrează în cele mai multe situații 

dreptul de a vota în propriul stat, contribuind la influențarea rezultatelor alegerilor. 

Impactul asupra culturii și a vieții sociale are un caracter bivalent între statele de 

origine și cele de destinație, se realizează cu caracter continuu și depinde de 

amploarea fenomenului migraționist. 

 

1.5.  Concluzii 

Migrația persoanelor nu este un fenomen nou apărut în istoria umanității 

și nici nu va înceta odată cu trecerea timpului, indiferent de evoluția situației de 

securitate sau de dezvoltarea economică din diferite regiuni ale globului, omul prin 

natura sa fiind mereu în căutarea unui nivel superior de securitate și noi oportunități 

pentru sine și propria familie.  

În ciuda eforturilor de stabilire a unor delimitări conceptuale în domeniu, 

dinamismul fenomenului, numărul extrem de ridicat al persoanelor care se 
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deplasează dintr-o regiune în alta și eterogenitatea actorilor implicați în gestionarea 

acestuia alterează procesul de evaluare a migrației.  

Deși nu se dețin date foarte riguroase cu privire la dimensiunea 

fenomenului de-a lungul istoriei, se poate aprecia că acesta s-a derulat, în principal 

din rațiuni economice și securitare, producând efecte semnificative atât în zonele de 

destinație cât și în cele sursă.  

Dimensiunea migrației în anul 2017 a cunoscut o creştere cu 45% față de 

anul 2000, proces similar pentru toate regiunile globului, continentul european 

nefăcând excepție, evoluții semnificative fiind înregistrate de către statele cu 

veniturile cele mai ridicate. 

Pentru Europa fenomenul este unul de o maximă importanță prin prisma 

valorilor stocului migratoriu pe care îl are de gestionat, precum și din perspectiva 

intensității ridicate a fluxurilor migratorii din ultimii ani, care au adus o serie de 

provocări pentru construcția europeană și statele afectate nevoite să gestioneze un 

număr foarte ridicat de imigranți într-un interval de timp foarte redus. 

 

 

CAPITOLUL II: CRIZA DIN ORIENTUL MIJLOCIU CA FACTOR 

DETERMINANT AL FENOMENULUI MIGRAȚIEI 

  

2.1 Retrospectivă a evenimentelor din Orientul Mijlociu 

 

2.1.1 Considerații generale 

Cu o populație de peste 370 de milioane de locuitori, repartizați în 17 țări, 

în care se vorbesc 60 de limbi, Orientul Mijlociu reprezintă „cea mai veche regiune 

a civilizației umane”1, cuprinsă între Nordul Africii și Vestul Asiei.  

Deși se află la o distanță de peste două mii de kilometri, evoluțiile 

situațiilor din această regiune au influențat, din totdeauna, țara noastră atât din punct 

                                                           

1 Peter Mansfield, O istorie a Orientului Mijlociu, Editura Humanitas, București, 2016, p. 13. 
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de vedere securitar cât și din punct de vedere economic. În contextul în care atât 

Levantul cât și Balcanii au fost parte din Imperiul Otoman, politicile provinciilor au 

fost de natură a se influența în mod direct, domnitorii români exploatând momentele 

vulnerabile ale sultanatului. Prin urmare, evoluțiile situației din Orientul Mijlociu au 

influențat și vor continua să influențeze în mod direct și serios România pe toate 

planurile, în special în domeniile: securitar, economic, social și cultural. 

Regiunea a fost marcată, de-a lungul istoriei sale, de violențe, de dispute 

ideologice, sociale și economice atrăgând ca un magnet interesul marilor puteri, care, 

în încercarea de identificare a unor soluții pentru asigurarea stabilității în regiune, au 

ajuns să-l subordoneze propriilor interese, uneori fără a le avea în vedere pe cele ale 

populației locale. 

 

2.1.2 Divergențe de natură religioasă în Orientul Mijlociu 

În ultimii o sută de ani, istoria Orientului Mijlociu a fost marcată de 

acțiunile derulate de marile puteri pentru controlul regiunii atât din punct de vedere 

militar, cât și economic, concomitent cu manifestarea, mai mult sau mai puțin 

accentuată, a visului de refacere a vechilor hotare ale Califatului. 

Începuturile perioadei de glorie sunt asociate de cele mai multe ori cu 

nașterea, la Mecca, în anul 570 d.Cr., în sărăcita peninsulă Arabică, a Profetului 

Mohamed. Bărbat de geniu, acesta a pus fundamentele unei noi puteri care avea să 

le domine pe cele mai importante din regiune, respectiv Bizanțul și Persia și să 

schimbe profund omenirea până în zilele noastre, fapt demonstrat de cele peste 1,5 

miliarde de persoane care îi practică și azi religia. 

Perioada de glorie din timpul profetului Mohamed a fost urmată de o luptă 

îndelungată pentru supremația în lumea arabă, cauzată de singura schisma produsă 

în islam, respectiv cea dintre șiiți și sunniți, care a  modelat pentru totdeauna viitorul 

islamului. 

Principala problemă a zilelor noastre nu este reprezentată de disputa dintre 

exponenții principalelor culte, ci mai degrabă de eterogenitatea religioasă a statelor 

sau a regiunilor.  
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Deși neluat în seamă foarte serios de către statele europene care au avut 

interese diverse și s-au implicat în evoluția, atât pe plan intern cât și internațional, a 

statelor din Orientul Mijlociu, factorul religios a rămas unul din motoarele mișcării 

renascentiste a ideologiei islamiste, indiferent de filonul principal al acesteia.  

 

2.2 Formarea și ascensiunea Statului Islamic 

 

2.2.1 Primăvara arabă 

Până în anul 2010, comunitatea internațională privea, în general, Orientul 

Mijlociu ca pe o zonă sensibilă din punct de vedere securitar, cu multiple probleme 

interne de natură a evolua spre conflicte violente, care însă se puteau limita numai 

la acest spațiu geografic. 

Mișcarea populară inițiată la sfârșitul anului 2010, cunoscută și sub numele 

de Primăvară arabă, s-a finalizat cu plecarea de la putere a unor lideri arabi puternici 

din regiune, ce păreau de neclintit. Ca majoritatea mișcărilor sociale din istorie și 

acestea au vizat înlocuirea vechilor regimuri, pe care populația le suspecta de 

corupție și incompetență, cu altele mai deschise, care să fie în măsură să conducă de 

o manieră democratică statul, să acorde mai multe drepturi şi libertăți persoanelor și 

să aducă un nivel de trai superior pentru întreaga populație. 

Situația care a urmat căderii acestor regimuri a fost una mult mai proastă 

decât cea de dinainte, căci înlocuirea unui regim totalitar cu un haos generalizat și 

chiar violență extremă pentru supraviețuire aduce mai mult rău şi face, de cele mai 

multe ori, mult mai multe victime. Această situație a favorizat dezvoltarea rețelelor 

de criminalitate organizată și teroriste, respectiv declanșarea violențelor extreme 

comise la scară largă, în special ca urmare a faptului că regimurile dominate de acești 

conducători nu au fost înlocuite de unele stabile.  

De la aceste prime efecte şi până la generalizarea şi propagarea în rândul 

unei importante părți a populației a sentimentului de insecuritate, dezamăgire și 

pierderea speranței cu privire la un viitor decent, nu a mai fost decât un pas. Drept 

urmare, parte din aceasta a căutat să identifice modalități concrete pentru a emigra 
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către alte spații. Altă parte a populației, pentru a putea supraviețui, s-a adaptat prin 

radicalizare şi convertirea la ideologii extremiste. 

 

2.2.2 Relația dintre ISIS și al-Qaida 

Statul Islamic (alternativ: Statul Islamic din Irak și Levant sau Statul 

Islamic din Irak și Siria, abreviat: IS, SI, ISIL și ISIS) este o grupare sunnită 

percepută ca una dintre cele mai dure și performante organizații teroriste care au 

existat vreodată. 

Formarea organizației este strâns legată de viața și acțiunile lui Abu Musab 

al-Zarqawi, un militant islamist recunoscut la nivel mondial pentru multitudinea și 

atrocitatea violențelor comise, care în anul 2000 începea colaborarea cuOsama bin-

Laden, liderul celei mai puternice organizații teroriste de la acea vreme. Deși 

nerelevantă la prima vedere, perioada de debut a colaborării dintre cei doi, respectiv 

pregătirea şi comiterea celui mai cunoscut atentat terorist din istorie, din 11 

septembrie 2001, reprezintă momentul de cotitură atât pentru reforma luptei 

împotriva terorismului cât și a acțiunilor formațiunilor extremiste din Orientul 

Mijlociu.  

După dispariția lui al-Zarkawi, cea mai prolifică perioadă, din punct de 

vedere strategic, este cea în care organizația este condusă de Abu Bakr al-Baghdadi. 

Mai mult decât oricare dintre liderii de dinaintea sa, acesta a readus pe tapet chestiuni 

simple de religie și temele conflictuale care existau cel puțin în formă latentă în 

rândul islamiștilor, respectiv disputa dintre sunniți și șiiți, supremația religiei 

islamice și respingerea în totalitate a principiilor de viață ale altora, în special ale 

celor din Europa Occidentală și S.U.A.  

Al-Baghdadi a înțeles că a avea forță nu este suficient, important era să 

obțină un sprijin real din partea populației civile aflate în aria sa de influență și să 

atragă adepți care să creadă cu tărie în valorile pe care organizația le promova. 

Totodată, a urmărit permanent să își extindă aria teritorială de influență și a transmis 

un mesaj clar referitor la nașterea Califatului și renunțarea la valorile efemere 

promovate de al-Qaida, prezentând o alternativă palpabilă, respectiv un stat.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sunnism
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2.2.3 ISIS și alte organizații teroriste 

În comparație cu alte organizații teroriste, a urmărit obținerea unui rezultat 

palpabil imediat în urma fiecărei acțiuni, ISIS venind cu un proiect utopic pentru 

aproape întreaga omenire, acela al constituirii propriului stat, trecând la cucerirea de 

teritorii, asemenea practicilor din Evul Mediu. În același timp, pe lângă sprijinul 

acordat băștinașilor, a căutat să încheie alianțe cu liderii locali și, numai în situația 

în care acest lucru nu a fost posibil, a procedat la anihilarea lor. Aceste alianțe 

încheiate de al-Baghdadi cu triburile sunnite, i-au asigurat, pe lângă controlul 

populației și a teritoriului, și accesul la resurse importante.  

Acțiunile lui al-Baghdadi au demonstrat că acesta a privatizat terorismul 

pentru a-şi asigura veniturile necesare, fără să fie nevoie să jefuiască populația 

locală, așa cum au procedat alte grupări. Totodată, acesta a înțeles că trebuie să lupte 

împotriva corupției din interiorul propriei organizații având exemplul elocvent al 

situației din regimurile totalitare răsturnate în urma Primăverii arabe.  

Liderii ISIS au reușit realizarea unor ierarhii administrative și militare bine 

puse la punct, cu reguli foarte stricte, stabilirea unor responsabilități concrete și 

obiective, limitând astfel riscul ca structurile militare să devină grupări criminale sau 

miliții independente, concomitent cu instruirea psihologică a luptătorilor.  

Prin acțiunile sale, în comparație cu situația de securitate din proximitate, 

Statul Islamic a dat impresia că reprezintă o adevărată insulă de stabilitate într-o 

regiune măcinată de conflicte și corupție. 

Diferența semnificativă constă în faptul că ISIS a înțeles și exploatează 

mediului online şi impulsul oamenilor de a reacționa irațional în fața unor fapte de 

o violență extremă. Totodată, le-a folosit în încercarea de a realiza o comparație cu 

societățile occidentale pe care la cataloghează drept disfuncționale și decadente, 

transmițând astfel mesaje atât populației țărilor dezvoltate și a celei aflate sub propria 

dominație, cât și popoarelor musulmane care încearcă să le imite pe cele dintâi.  
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2.2.4 Influențarea și exploatarea fluxurilor migratorii de către 

Statul Islamic 

Dacă Primăvara arabă a avut rolul generării unui aflux de migranți către 

Europa, acțiunile ISIS au fost de natură a contribui masiv la explozia acestuia. 

Începând cu anul 2010 nici U.E. și nici Statele Membre luate în mod 

individual, nu au avut o reacție consistentă în fața fenomenului migraționist, pe de o 

parte ca urmare a faptului că exista o nevoie acută de resursă umană pentru 

acoperirea deficitului demografic, iar pe de altă parte prin prisma faptului că 

mecanismele comunitare sunt complexe şi implică procese laborioase de luare a 

deciziilor. Înțelegând sau nu aceste vulnerabilități, din nevoia stringentă de resurse 

financiare, organizațiile islamiste au început să exploateze rutele migraționiste spre 

Europa, atât dinspre Africa subsahariană și Africa de Nord, cât și din Peninsula 

Arabiei și Asiei de Sud. Ar fi parțial corect să se acorde un credit foarte mare 

organizațiilor extremiste, care la nivel strategic ar fi avut capacitatea de a înțelege 

foarte bine și de a iniția demersurile necesare exploatării vulnerabilităților 

mecanismelor comunitare, ci mai degrabă trebuie văzută nevoia profundă a acestora 

de obținere a resurselor financiare necesare finanțării propriilor acțiuni.   

Ținând cont de nevoia acută de resurse financiare, pe de o parte, și de 

nevoia de epurare pe criterii confesionale a regiunii, pe de altă parte, se poate aprecia 

că această organizație a depins de fenomenul migraționist și chiar a încercat să îl 

stimuleze atât cât i-a convenit. În același timp, l-a exploatat pentru infiltrarea 

propriilor exponenți în scopul deplasării în Europa.  

 

2.3 Importanța politicilor Turciei în regiune 

La mai mult de 100 de ani de la încheierea, cu aprobarea Rusiei, a acordului 

Sykes–Picot în 1916, dintre Franța și Marea Britanie, care viza împărțirea sferelor 

din influență din Orientul Mijlociu și Nordul Africii, în urma destrămării Imperiului 

Otoman, Turcia joacă un rol semnificativ, în special în ecuația fenomenului 

migraționist. Acest stat reprezintă o platformă stabilă în mijlocul haosului, în 
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condițiile în care zona Balcanilor și a Caucazului, respectiv lumea arabă sunt 

instabile. 

La începutul anului 2016, la mai puțin de un an distanță de momentul de 

maximă intensitate al fenomenului migraționist și mai puțin de doi ani de la 

declararea Califatului, Turcia a fost nevoită să facă faţă crizelor care marchează atât 

Orientul Mijlociu cât și Europa.  

În chestiunea migrației, relevanța Turciei rezidă pe de o parte din faptul că 

această țară găzduiește pe teritoriul său cel mai mare număr de refugiați, aproximativ 

3 milioane, în condițiile în care țara aflată pe locul doi, Pakistan ajunge la mai puțin 

de jumătate din acest număr, iar pe de altă parte Siria, unul dintre vecinii săi 

înregistrează cei mai mulți refugiați, respectiv 5,5 milioane de persoane2.  

Totodată, prin politica derulată în ultimii ani și interesele diverșilor actori 

regionali sau globali, Turcia trebuie să facă față uneia dintre cele mai complicate 

situații de securitate, în comparație cu majoritatea statelor membre N.A.T.O. 

În tot acest context complicat, Turcia a rămas în multe situații țara care a 

trebuit să facă față singură unor provocări mai mari decât cele care au fost puse în 

fața întregului continent european. 

 

2.4 Concluzii 

Evoluția mediului securitar din ultimele decenii, caracterizat de 

impredictibilitate şi dinamism, a surprins multe dintre marile agenții de intelligence 

și a demonstrat marilor puteri economice și militare că limitele conflictelor nu au 

fost încă atinse și au capacitatea de a influența facil viața unui întreg continent.  

În același timp, imigrația persoanelor a forțat limitele mecanismelor 

europene și ale statelor afectate, punând în discuție realitatea existenței coeziunii 

europene și a capacității instituțiilor de aplicare a legii de a asigura protecția 

propriilor cetățeni. 

                                                           

2 http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html, accesat pe 02.09.2017. 

http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
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Referitor la lupta împotriva terorismului, cu siguranță cea mai eficientă 

organizație va rămâne N.A.T.O., care este obligată să trateze acest fenomen ca pe o 

amenințare la adresa securității statelor, provocare extrem de complexă din două 

motive majore. Pe de o parte fenomenul este unul complex și cu implicații 

importante în plan securitar, iar pe de altă parte atât Alianța cât și instituțiile militare 

care contribuie la aceasta sunt gândite pentru acțiuni militare. Totodată, trebuie ținut 

cont de faptul că terorismul reprezintă o acțiune asimetrică specifică războiului 

hibrid, care este în responsabilitatea materială a instituțiilor de aplicare a legii de tip 

poliție și jandarmerie.  

În ceea ce privește Orientul Mijlociu, puțini experți au anticipat că bucuria 

popoarelor care au luat parte la lupta pentru schimbarea regimurilor totalitare, 

manifestată pe timpul sau imediat după Primăvara arabă, va fi urmată de o 

adevărată dramă a spulberării tuturor visurilor, cauzată de pierderea speranței la o 

viața mai bună într-un sistem democratic similar celui din Occident. 

Situația din Orientul Mijlociu este departe a fi rezolvată, iar aceasta va 

afecta atât evoluția fenomenul terorist cât și al migrației cu impact direct asupra 

lumii în general și a continentului european, în special.  

 

 

CAPITOLUL III: FLUXUL IMIGRAȚIONIST IREGULAR DIN 

PERIOADA 2010-2017 

 

3.1. Repere cronologice recente în evoluția fluxului imigraționist 

 

3.1.1. Fluxul înregistrat în anul 2010 

Începând cu anul 2010, U.E. a început să se confrunte cu o ușoară 

dinamizare a fenomenului imigraţionist iregular, fiind înregistrate primele semnale 

ale unei posibile creșteri ale fluxurilor, de natură a determina statele să privească cu 

mai mare preocupare evoluția acestuia. 
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Anul de referință nu a cunoscut evoluții semnificative față de anul 2009, 

numărul imigranților iregulari reprezentând un procent redus din numărul 

persoanelor care au traversat granițele Statelor Membre ale U.E. 

Practic în anul 2010 autoritățile europene au depistat în situații de 

ilegalitate la frontiere spațiului comunitar sau în interiorul acestuia 566.000 

persoane, în scădere față de anii 2009 și 2008. 

 

3.1.2. Fluxul înregistrat în perioada 2011-2014 

Această perioadă nu este caracterizată de linearitate, deși valorile 

detecțiilor ilegale la granițele externe ale U.E. au cunoscut, în general o evoluție 

ascendentă față de anii anteriori.  

Astfel, din analiza datelor publicate de Frontex3, în anul 2011, a fost 

înregistrată o creștere cu 35% față de anul 2010 a numărului detecțiilor printre 

punctele de trecere a frontierelor, ca apoi în anul 2012 să cunoască o scădere cu 49% 

față de anul 2011. Ulterior, în anul 2013, se constată o creștere cu 48% față de anul 

anterior, după care, în anul 2014 se ajungea la o valoare dublă față de anul 2011. 

Variațiile fluxurilor migratorii au survenit pe fondul deteriorării situației 

de securitate din vecinătatea U.E. cauzată în principal de Primăvara arabă, care a 

creat contextul favorabil sporirii numărului de migranți iregulari către Statele 

Membre, situație care se preconiza a continua pe durata mai multor ani. În același 

timp, au fost înregistrate noi modalități de operare ale rețelelor de facilitatori, iar 

fenomenul se derula în contextul apariției unei noi amenințări, cea a luptătorilor 

teroriști, care se deplasau fie din Siria spre Europa, fie din Statele Membre U.E. în 

Siria, ca urmare a evoluției situației de conflict din această țară, pe fondul idealizării 

și radicalizării tinerilor musulmani în special. 

Datele privind fluxurile migratorii înregistrate în această perioadă, 

respectiv amploarea acestora, precum și țările de proveniență a persoanelor, corelate 

cu situația de instabilitate înregistrată, în special în Siria și Libia, dar și modificarea 

                                                           

3 Frontex, Annual Risk Analysis 2015, p. 57, accesibil și online la adresa http://Frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2015.pdf, 

accesată pe 19.03.2018.  

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2015.pdf


Teză de doctorat (rezumat)                                                                                                                                           Pag. 21 din 65 

și diversificarea modalităților de acțiune a rețelelor de facilitatori, relevau, la nivelul 

anului 2014, riscuri semnificative de continuare a creșterii numărului de imigranți 

iregulari în anii următori. 

 

3.1.3. Fluxul înregistrat în anul 2015 

Chiar dacă la sfârșitul anului 2014 datele indicau un risc serios de  

amplificare a fenomenului migraționist, reacția Statelor Membre și a U.E. a fost una 

insuficientă, demonstrând că acestea fie nu au anticipat cu adevărat amploarea 

fenomenului imigrației iregulare ce urma a fi înregistrată în perioada imediat 

următoare, fie au acceptat sosirea unui număr masiv de imigranți.  

Anul 2015 a fost caracterizat de o criză în domeniu, numărul detecțiilor de 

trecere ilegală a granițelor printre punctele de trecere a frontierelor Statelor Membre 

depășind 1,8 milioane, ceea ce a însemnat o creștere de peste 6,4 ori față de anul 

precedent și de 25 de ori față de anul 20124. 

Dimensiunea fenomenului a avut impact direct atât asupra numărului 

persoanelor implicate în activități ilicite, cât și asupra numărului persoanelor care  

și-au pierdut viața în încercarea de a ajunge în Europa.  

La toate acestea s-a adăugat valul de violențe înregistrate în rândul 

imigranților, dar și confruntările dintre aceștia și forțele de ordine, atât din țările de 

la frontierele externe ale U.E., cât și din cele de tranzit. 

Totodată, pe fondul comiterii unor atentate teroriste în Europa, percepția 

populației din Statele Membre față de imigranți a cunoscut modificări, variind de la 

atitudini de toleranță și compasiune, la neacceptare și respingere a acestora, în 

special față de cei proveniți din Orientul Mijlociu și Nordul Africii. 

Mai mult decât atât, pentru rigurozitatea analizei fenomenului, deși este 

posibil ca instituțiile de aplicare a legii din aceeași țară sau din state diferite să fi luat 

de mai multe ori în evidență aceeași persoană, care s-a aflat în multiple situații de 

ilegalitate, putem constata că, în anul 2015, peste 2,6 milioane de persoane s-au aflat 

                                                           

4 Frontex, Annual Risk Analysis for 2016, pp. 63-71, accesibil și online la adresa 

https://Frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf, accesată pe 19.03.2018.  
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în diverse situații de ilegalitate atât la frontierele Statelor Membre, cât și pe teritoriul 

acestora. 

 

3.1.4. Fluxul înregistrat în perioada 2016 – 2017 

Migrația iregulară, deși a cunoscut valori mult inferioare anului 2015, a 

continuat să forțeze și în următorii doi ani mecanismele europene de control a 

frontierelor externe și să exercite presiune asupra Statelor Membre, în special a celor 

de la frontierele externe ale U.E. 

Dacă anul 2015 a fost, în general, unul al atitudinii reactive atât din partea 

U.E. și a Statelor Membre, fiecare dintre acestea fiind preocupate de adoptarea unor 

măsuri cu impact pe termen scurt și uneori mediu, următorii au fost dedicați 

consolidării inițiativelor anterioare și stabilirii de măsuri cu impact pe termen mediu 

și lung în domeniul imigrației iregulare și al securității.  

Ca urmare a faptului că la nivel european s-au făcut progrese semnificative 

în înțelegerea faptului că protejarea frontierelor reprezintă o responsabilitate comună 

atât pentru U.E. cât și pentru fiecare dintre Statele Membre, au fost adoptate măsuri 

de natură a dinamiza mecanismele instituite pentru protejarea frontierelor externe 

ale Uniunii. Concomitent cu aceste măsuri au fost continuate acțiunile derulate, pe 

lângă statele sursă și cele de tranzit ale fluxurilor migratorii, în scopul identificării 

unor soluții pentru desfășurarea acestora, pe cât posibil, controlat și cu respectarea 

cadrului normativ internațional aplicabil în materie. 

În urma coroborării analizelor de risc publicate de Frontex rezultă că anual, 

în perioada 2008-2017, la nivelul U.E., au fost depistate în diverse situații de 

ilegalitate atât la frontiere cât și în interiorul Statelor Membre, în medie, 917.000 

persoane.  

 

3.2. Principalele rute folosite 

Deplasarea imigranților iregulari s-a realizat pe mai multe rute care au 

înregistrat valori diferite în funcție de factori diverși, precum evoluția cauzelor 
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generatoare ale migrației, măsurile adoptate de statele de tranzit și destinație, precum 

și cele adoptate de către organismele internaționale.  

Principalele rute pe care s-au deplasat imigranții iregulari, atât pe uscat cât 

și pe mare, către U.E. au fost5: 

a) ruta Vest - Africană; 

b) ruta Vest - Mediteraneeană; 

c) ruta Central - Mediteraneeană; 

d) ruta circulară din Albania spre Grecia; 

e) ruta Balcanilor de Vest; 

f) ruta Est - Mediteraneeană. 

Dintre acestea, evoluțiile semnificative au fost constatate pe rutele Central 

Mediteraneeană, Est-Mediteraneeană și cea a Balcanilor de Vest care s-au manifestat 

premergător şi după anul 2015, an în care s-au înregistrat cele mai ridicate valori ale 

fenomenului imigraționist din ultimele decenii.  

 

3.3. Estimări 

În ciuda faptului că nu există prognoze foarte stricte cu privire la 

dimensiunea globală a fenomenului imigraționist și nici la nivel european, din 

analiza datelor publicate de organismele internaționale cu vocație europeană, se pot 

realiza o serie de simulări în acest domeniu.  

În acest context se poate aprecia că fenomenul poate avea, în principiu, în 

funcție de o serie de factori, trei nivuri evolutive respectiv minim, mediu şi ridicat.  

Luând în considerare faptul că dimensiunea fenomenului imigraționist nu 

a avut un caracter liniar, sens în care ar fi incorect să se facă o prognoză plecând 

doar de la valorile înregistrate într-un anumit an, prin prisma faptului că acesta a fost 

afectat în mod direct de factori multipli, se pot face o serie de evaluări raportat la 

dinamica fenomenului pe o perioadă de zece ani, cuprinsă între anii 2008 și 2017.  

                                                           

5 Concluzie rezultată din evaluarea datelor publicate de Frontex în analizele publicate în perioada 2011-2018. 
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Astfel, din evaluarea numărului total al imigranţilor depistați în trecere 

ilegală a granițelor printre și în punctele de trecere a frontierelor ale Statelor 

Membre6, se poate prezuma că dimensiunea fenomenului poate avea următoarele 

categorii de valori anuale7: 

a) ridicată, de 848.600 imigranţi; 

b) medie, de 352.300 imigranţi; 

c) scăzută, de 188.500 imigranţi. 

Adoptând o poziție neutră referitoare la menținerea situației actuale atât la 

nivel european, cât și în proximitate în ceea ce privește natalitatea, rata mortalității, 

situația de securitate și de mediu se poate estima că în anul 2050, la o populație a 

U.E. de 461 milioane de persoane8, 2,5%, respectiv 11,6 milioane vor fi imigranți 

sosiți începând cu anul 2018.  

Totodată, se poate prognoza că în anul 2100, U.E. va avea o populație de 

358 milioane9, iar numărul imigranţilor sosiți începând cu anul 2018, va reprezenta 

8,2% din populație, respectiv 29,2 milioane. 

 

3.4. Concluzii 

Anul 2015 a adus în fața U.E. şi Statelor Membre o provocare majoră, 

generată de nevoia gestionării unitare a unei crize fără precedent în domeniul 

imigraţiei din istoria recentă a continentului european de după Cel de-al Doilea 

Război Mondial. 

Dinamica extrem de fluctuantă a fenomenului imigraționist iregular din 

această perioadă din punct de vedere al dimensiunii, al rutelor de deplasare utilizate 

de către imigranți, al statelor de proveniență, de tranzit și destinație, precum și 

capacitatea de adaptabilitate a rețelelor criminale a demonstrat faptul că acesta are 

un nivel extrem de ridicat de reactivitate la stimulii oferiți de mediul de securitate, 

                                                           

6 Sunt avute în vedere Statele Membre ale U.E. la momentul elaborării lucrării.  
7 Pentru rigurozitate, valorile exacte sunt: 848.572, 352.284 și 188.540. 
8 A fost avut în vedere scenariul în care la nivel european nu se vor produce mutații semnificative ale natalității, fiind exploatate estimările Agenției Europene pentru 

Mediu, publicate la adresa https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/total-population-outlook-from-unstat-3/assessment-1, accesată pe 28.04.2018. 
9 Ibidem. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/total-population-outlook-from-unstat-3/assessment-1
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politicile comunitare ale statelor și măsurile adoptate de către instituțiile de aplicare 

a legii naționale și internaționale.  

În ciuda evoluției descendente a valorilor depistărilor și consolidării 

măsurilor adoptate atât la nivel comunitar cât și al fiecărui stat în mod individual, 

fenomenul imigraționist nu a prezentat semne serioase de stopare ci doar de revenire 

către niveluri inferioare. 

Menținerea situațiilor tensionate din regiunile de proveniență ale 

imigranților, în special din Orientul Mijlociu și Nordul Africii, concomitent cu 

discrepanțele nivelurilor de trai înregistrate între statele sursă și cele de destinație, 

asigură condițiile necesare menținerii interesului persoanelor de a se deplasa către 

Statele Membre.  

Evaluând toate datele la dispoziție se poate estima că până în anul 2100 

nivelul fenomenului migraţionist va fi unul mediu, iar natalitatea în rândul femeilor 

europene nu va cunoaște evoluții semnificative. 

 

 

CAPITOLUL IV: CONFRUNTAREA EUROPEI CU CRIZA 

IMIGRAȚIONISTĂ 

 

4.1 Context internațional 

 

4.1.1 Globalizarea și fenomenul migraționist 

Deși globalizarea nu are o definiție unanim acceptată, ca urmare a faptului 

că aceasta include procese și subprocese din domenii multiple și interdependente, 

putem aprecia că aceasta reprezintă un proces multicauzal complex care propagă 

prin diverse modalități rezultatul unor acțiuni în mai multe regiuni ale globului și 

generează la rândul său o serie de efecte conexe. 

Ca efect al globalizării migrația internațională a cunoscut o dinamizare la 

nivel mondial, migranții parcurg distanțe din ce în ce mai lungi, iar țările de 

proveniență și de destinație s-au diversificat.  
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Deși a păstrat volume similare în perioade de timp diferite, fenomenul 

migraționist cu dimensiune internațională a cunoscut noi dezvoltări, evoluția sa fiind 

influențată de progresele înregistrate la nivel mondial și propagarea rapidă a 

acestora, cu preponderență în domeniul transporturilor și comunicațiilor. 

 

4.1.2 Situația de securitate 

Evoluțiile mediului de securitate înregistrate de la sfârșitul secolului 

precedent și până în prezent, generate de acțiuni ale unor formațiuni statale sau 

nonstatale, au determinat regândirea paradigmei acționale a statelor, alianțelor  

militare și a formatelor de cooperare cu dimensiune internațională. 

Pe de o parte, ultimele trei decenii au fost marcate de efectele căderii, în 

anii 1990, a Cortinei de fier și implicit schimbarea regimurilor politice în multe țări 

comuniste, de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din S.U.A., de deteriorarea 

situației de securitate din Orientul Mijlociu și Nordul Africii și de accentuarea 

fenomenului migraționist către Europa. Pe de altă parte, actorii statali au urmărit să 

își consolideze și extindă sferele de influență, exponenții mișcărilor separatiste pe 

criterii etnice și-au diversificat spectrul acţional, contestând tot mai vehement 

limitele frontierelor consacrate, iar acțiunile  teroriste au început să iasă din tipare, 

fiind comise pentru producerea de profituri financiare sau răspândirea fricii și nu 

pentru schimbarea unor decizii cu caracter politic. 

Pentru a face față acestor provocări, N.A.T.O. a demarat un amplu proces 

de dezvoltare a propriilor capabilități de răspuns și extindere a sferei de acțiune, de 

la cele cu caracter pur militare la cele specifice instituțiilor de aplicare a legii, pentru 

a fi în măsură să combată terorismul sau să gestioneze situații de criză.  U.E., de 

asemenea, a trecut printr-un proces de adaptare, continuând-și extinderea sferei de 

acțiune de la una pur economică la domenii multiple, respectiv politică externă, 

protecția mediului, schimbări climaterice, sănătate, securitate, migrație, relații 

externe și justiție. 
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4.2 Imigranții sosiți în Europa 

 

4.2.1 Retrospectivă a fenomenului la nivel european 

Fenomenul migraționist a afectat toate regiunile lumii, continentul 

european fiind deopotrivă atât sursă a emigrației cât și spațiu de destinație pentru 

imigranți. Ca efect al migrației, structura tuturor Statele Membre ale U.E. a cunoscut 

modificări diverse, nivelul de eterogenitate cunoscând valori cuprinse între 1,7% 

cum este cazul Poloniei şi României, respectiv 45,3% în Luxemburg. 

Cauzele migrației europenilor au fost multiple, însă, în ultimul secol, 

conflictele armate au fost principalul motor al deplasării persoanelor în afara 

continentului.  

Prăbușirea Cortinei de fier în anii 1990 și deschiderea frontierelor a generat 

o dinamizare a fluxului migraționist de la Est la Vest, în special al minorităților 

etnice, evoluție care s-a manifestat pregnant în primii anii, după care nu a mai 

cunoscut modificări semnificative.  

În ultimul deceniu al secolului precedent țările din Europa Centrală și de 

Est nu au fost doar un furnizor de migranți, ci au început să devină la rândul lor 

atractive pentru țări din Orientul extrem.  

Până la confruntarea din ultimii zece ani a Europei cu valurile de imigranți 

proveniți din Orientul Mijlociu și Nordul Africii, fenomenul a fost tratat, în general, 

ca o problemă actuală, fără a fi aprofundat din punct de vedere istoric.  

 

4.2.2 Cine sunt imigranţii? 

Polemicile purtate pe marginea crizei imigraționiste care a afectat Europa 

au pus în discuție și terminologia corectă ce poate fi utilizată în legătură cu grupurile 

de persoane care au intrat sau intenționau să intre în statele europene, fiind utilizat 

atât termenul de refugiați cât și de (i)migranți. 

În contextul în care aceste persoane au intrat pe teritoriul european, uneori 

în grupuri masive și fără a pune la dispoziția autorităților, elemente primare cu 
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privire la îndeplinirea de către aceștia a condițiilor necesare pentru a fi declarați 

refugiați, termenul cel mai corect a fi utilizat este cel de imigranți. 

Majoritatea imigranților nu aleg întâmplător țara de destinație ci caută să 

se deplaseze acolo unde cred că pot fi ajutați de prieteni sau familie, constituindu-se 

astfel condițiile necesare apariției, în timp, a unor adevărate rețele de migrație cu 

dimensiune transnațională.  

În general, nu migrează cele mai sărace persoane, ca urmare a faptului că 

acestea nu dispun de resursele necesare pentru a plăti costul deplasării. Mulți nu 

migrează din inerție, pentru a rămâne lângă familie, prieteni, în același mediu 

cultural sau pur și simplu pentru că guvernul național duce o politică de control a 

migrației.  

 

4.2.3 Rețelele de criminalitate organizată din domeniu 

Migrația ilegală, deși poate fi o acțiune individuală a unei persoane, are în 

general legături strânse cu traficul de persoane și implicit cu rețelele de criminalitate 

organizată, migranții fiind supuși unor riscuri majore cu privire la libertatea și viața 

lor. Traficarea de migranți se realizează pe teritoriul a cel puțin două state și este 

strâns legată de traficul de persoane, în special femei și copii. 

Deși se depun eforturi susținute din partea instituțiilor de aplicare a legii, 

atât naționale cât și internaționale, pentru a se stabili dimensiunea exactă a 

fenomenului, până în prezent nu au putut fi oferite decât estimări cu privire la 

numărul persoanelor traficate sau care au apelat la serviciile rețelelor criminale.  

Aceste rețele infracționale au profitat de dorința migranților care nu 

urmăreau neapărat să se deplaseze în țări sigure ci în țări cu un nivel de trai ridicat, 

unde exista șansa unui câștig consistent, respectiv unde puteau beneficia de o 

protecție socială ridicată.  

Recrutarea celor interesați de deplasarea către țările cu economii 

dezvoltate din vestul și nordul Europei s-a realizat prin toate mijloacele de 

publicitate posibile, inclusiv prin intermediul internetului, care abundă de oferte 

atractive de deplasare pe diverse rute, atât terestre cât și maritime. 
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Pentru a răspunde nevoii în creștere a persoanelor de a emigra, rețelele de 

traficanți s-au adaptat și oferă adevărate pachete de servicii, pentru a contracara 

măsurile adoptate la nivel național și supranațional pentru combaterea fenomenului 

migraționist iregular, oferind, în principiu patru servicii elementare: cazare, 

documente de identitate, facilitarea transportului terestru, aerian sau naval, respectiv 

informații necesare continuării deplasării către țările de destinație, inclusiv cu privire 

la punctele de contact din alte țări de pe traseul de deplasare către destinația finală.  

 

4.2.4 Conexiunea cu terorismul 

Terorismul, deși nu este un fenomen atât de vechi precum cel migraționist, 

nu este unul absolut nou la nivel global și implicit la nivel european.  

Evoluțiile recente înregistrate la nivel comunitar, constând în multiple 

acțiuni de o violență extremă, organizate de către persoane radicalizate, au dominat 

scena publică și politică a Statelor Membre. Mai mult decât atât, acestea s-au derulat 

în condițiile în care instituțiile de aplicare a legii au adoptat măsuri complexe de 

securitate, coroborate cu instituirea de controale la frontierele interne și chiar 

limitarea unor drepturi pentru proprii cetățeni, în contextul declarării stării de 

urgență în anumite regiuni sau chiar la nivelul statelor.  

Conexiunea dintre terorism și migrație trebuie privită din două perspective 

extrem de importante.  

Pe de o parte acțiunile teroriste constituie un factor determinant al părăsirii 

unor teritorii de către persoanele supuse agresiunilor extremiștilor, iar pe de altă 

parte fluxurile migratorii sunt exploatate de exponenții extremiști care se infiltrează 

în acestea.  

În ceea  ce privește politica ISIS, aceasta a constat în promovarea revenirii 

musulmanilor în teritoriile controlate de aceștia, apreciind că aceasta este o obligație 

individuală a fiecăruia dar şi în denigrarea celor care le părăsesc, cei din urmă fiind 

percepuți ca infideli.  
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Totodată, aceștia au exploatat fluxurile migraționiste, atât prin colaborarea 

cu rețelele de criminalitate organizată implicate în acțiuni infracționale în domeniul 

migrației, cât și prin popularea lor cu proprii exponenți.  

 

4.3 Reacția înregistrată la nivel european 

 

4.3.1 Reacția comunitară 

Până în anul 1989, Europa a cunoscut o perioadă de stabilitate și 

dezvoltare, deși războiul rece era în plină desfășurare, fenomenul migraționist 

nefiind una din problemele importante pentru decidenții strategici de la nivel 

european. Această situație a fost determinată, în principal, de faptul că, la nivel 

comunitar, nu s-au înregistrat evoluții semnificative ale fenomenului. Odată cu 

destrămarea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, manifestarea violentă a 

conflictelor din Iugoslavia și declanșarea războaielor din Afganistan și Irak au fost 

generate bazine migraționiste, care au adus multiple provocări. 

Dezbaterile reale pe tema fenomenului migraționist și a nevoii de adoptare 

a unor măsuri urgente au fost generate de manifestarea crizei în anul 2015, când la 

granița statelor europene au fost depistate în trecere frauduloasă peste 1,8 milioane 

de persoane10, pe fondul evoluției conflictelor din Orientul Mijlociu și Nordul 

Africii. 

Amploarea fenomenului, modul de manifestare și impredictibilitatea 

acestuia au adus în discuție necesitatea adoptării de măsuri pentru sporirea nivelului 

de securitate al frontierelor și repartiția echitabilă a efortului între state.  

În ciuda măsurilor adoptate, fluxurile migraționiste către Europa nu au fost 

oprite și nici atentatele teroriste nu au putut fi dejucate în totalitate, fapt care a 

demonstrat că mecanismele de cooperare naționale și internaționale trebuie 

permanent reevaluate și supuse unor procese de adaptare, concomitent cu educarea 

propriilor cetățeni, pentru a veni în sprijinul instituțiilor de aplicare a legii.  

                                                           

10 Frontex, Risk Analisys for 2017, p. 47. 
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U.E. a adoptat multiple măsuri, care au vizat următoarele niveluri 

principale: în țările terțe, relația cu țările vecine, control la frontierele externe și 

analiza de risc, respectiv măsuri în interiorul Spațiului Schengen, concomitent cu 

cele în domeniul returnării persoanelor. 

 

4.3.2 Reacția principalelor state afectate 

Provocarea reprezentată de fluxurile migratorii pentru statele europene a 

fost diferită atât prin prisma amplorii, cât și a statutului pe care fiecare dintre acestea 

le-a avut, respectiv de tranzit sau de destinație.  

În fața unui aflux migratoriu mixt format atât din refugiați cât şi din 

imigranţi, statele au fost în imposibilitatea de a acționa în mod unitar și coordonat.  

Reacția statelor a fost eterogenă de la ridicarea de bariere fizice la frontiere, 

introducerea controalelor la frontiere, suplimentarea forțelor destinate supravegherii 

și controlului frontierei, respectiv modificarea cadrului normativ, în special în 

materia azilului și a șederii pe teritoriul național. 

Dacă în prima etapă fiecare țară a fost preocupată de identificarea unor 

soluții pentru stabilirea identității și implicit a statutului persoanelor care intenționau 

să intre pe teritoriul lor, ulterior acestea au devenit mult mai precaute și au adoptat 

măsuri pentru limitarea la maximum a numărului imigranților care așteptau la 

granițe cu scopul de a intra şi rămâne pe teritoriul lor sau doar de a-l tranzita.  

Prin măsurile adoptate în primii ani de manifestare a fenomenului 

imigraționist la cote ridicate, niciun stat nu a putut demonstra că a identificat soluția 

ideală pentru gestionarea unui aflux masiv de imigranți, cu atât mai puțin pentru 

integrarea acestora. 

Deși măsurile au fost diferite la nivelul fiecărui stat, acestea au vizat, cu 

preponderență, realizarea unui echilibru, de cele mai multe ori dificil, între 

îndeplinirea obligațiilor asumate la nivel internațional pentru protejarea și salvarea 

persoanelor aflate în dificultate, protejarea propriilor granițe și implicit a propriilor 

cetățeni şi nevoia de resursă umană care să compenseze natalitatea în scădere. 
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4.4 Impactul imigrației asupra Europei 

 

4.4.1 Percepția europenilor  

Percepția cetățenilor europeni cu privire la fenomen a fost axată pe două 

mari tipologii, una a celor care au privit cu o doză foarte mare de umanism și 

compasiune imaginile prezentate de media internațională cu copii înecați și femei în 

situații disperate ținându-și în brațe copiii plângând, iar alta a celor care s-au opus 

sosirii imigranțiilor, fiind influențați de multiplele știri care arătau acte de violență 

extremă comise de aceştia, fără nicio justificare, în marile orașe europene. 

Cu siguranță că fiecare dintre aceste tipologii este corectă.  

Parte dintre cei care au emigrat spre Europa au făcut acest lucru în speranța 

unei vieți normale în afara unei zone de insecuritate sau intoleranță, dar nu au 

renunțat în a susține una dintre părţile aflate în conflict.  

Percepția populației nu a fost luată în calcul foarte serios în momentul 

adoptării politicilor la nivel european și al Statelor Membre, deși aceasta contează, 

prin prisma votului pozitiv sau negativ, de susținere sau nu, a deciziilor factorilor 

politici, respectiv a influențării procesului de integrare a imigranților. Astfel, potrivit 

unui sondaj11 derulat la sfârșitul anului 2017, la solicitarea și în coordonarea 

Comisiei Europene, în 34 de țări și regiuni12, europenii considerau că principalele 

preocupări ale U.E. ar trebui să fie imigrația și terorismul, urmate de situația 

economică, finanțele publice şi rata șomajului, primele două având valori duble față 

de celelalte.  

 

4.4.2 Principalele dimensiuni ale impactului 

Impactul depinde de mulți factori, precum legislația statului receptor 

referitoare la intrarea și șederea imigranților, accesul acestora pe piața muncii, 

politicile sociale, nivelul de instruire al celor nou sosiți, precum și percepția 

                                                           

11 Comisia Europeană, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2143, accesat pe 

03.06.2018. 
12 28 de State Membre ale U.E., 5 state candidate (Macedonia, Turcia, Muntenegru, Serbia și Albania) și comunitatea turco-cipriotă din regiunea țării care nu este 

controlată de Cipru. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2143
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populației autohtone și se produce, în principal, în plan social, politic, securitar și 

economic.  

Imigrația a avut din totdeauna un impact deosebit asupra țărilor de 

destinație, însă în prezent este extrem de dificil să se realizeze o delimitare foarte 

clară între efectele acesteia și cele ale globalizării.  

Sosirea în număr mare a unor imigranți într-o țară creează premisele 

schimbării structurii demografice a populației și implicit a afectării stabilității 

sociale. Deși la prima vedere unul din efectele așteptate ar fi cel al creșterii natalității, 

o poziție mult mai rezervată este mai aproape de adevăr, ca urmare a faptului că, 

odată cu procesul de integrare, imigranții împrumută și din politica natalității 

europenilor. 

Transferul tradițiilor și culturii țării dintre imigranți și populaţia locală este 

un proces bivalent, de natură a duce la o diluare a celor două și împrumutarea de 

simboluri, obiceiuri și tradiții, putându-se ajunge în anumite crize identitare pentru 

fiecare dintre aceștia.  

Din punct de vedere politic, se poate estima că odată cu integrarea formală 

a imigranților, inclusiv dobândirea dreptului de a alege sau de a fi ales, sunt create 

condițiile schimbării structurii politice a unor localități sau regiuni. Mai mult, se pot 

constitui noi enclave care se pot radicaliza și manifesta dorințe de obținere a unei 

autonomii față de guvernele centrale. 

Din punct de vedere securitar, fenomenul s-a manifestat atât la frontierele 

statelor, cât şi pe teritoriul acestora, fiind adoptate, de cele mai multe ori măsuri 

excepționale pentru securizarea graniţelor, protejarea migranţilor şi a populației din 

regiunile tranzitate sau de destinație.  

Totodată, migrația persoanelor produce efecte economice și afectează 

piața muncii atât din statul sursă cât și din cel receptor. 

 

4.5 Concluzii 

Fenomenul migraționist la nivel mondial nu va cunoaște evoluții 

semnificative ca amploare, ci doar fluctuații cu privire la zonele de proveniență, 
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traseele de deplasare și țările de destinație, producând efecte bivalente, atât pozitive 

cât și negative pentru statele sursă și cele receptoare.  

Analizând amploarea fenomenului imigraţionist, contextualizată situației 

de securitate, marcată de acțiuni consistente ale unor actori statali sau non-statali, 

constatăm că acesta a fost de natură a forța U.E. să își regândească mecanismele de 

gestionare a unei crize indiferent de tipologia ei. 

Paradigma gestionării securității globale și a celei naționale a cunoscut 

mutații semnificative în ultimele două decenii, însă măsurile întreprinse nu sunt 

adaptate noilor provocări, lucru demonstrat de criza imigrației iregulare care nu a 

avut dimensiuni atât de mari încât să nu fi putut fi gestionată de U.E. 

Abordarea luptei împotriva terorismului, fenomenului migraţiei iregulare 

şi a altor crize majore numai de către instituțiile de aplicare a legii, fără existența 

unui proiect pe termen mediu și lung cu valențe politice, militare, religioase și 

sociale nu poate avea succes. 

Cu toate că U.E. a luat multiple măsuri de natură a limita efectele crizei 

imigraționiste, aceasta poate constitui un bun prilej de reflecție strategică pentru 

comunitatea europeană, care ar trebui să vadă nu numai succesele proiectului 

european, ci și dificultățile mecanismelor de decizie strategică supranațională în 

situații în care statele au interese contrare și să analizeze rapiditatea cu care se 

dezvoltă euroscepticismul european. 

 

  

CAPITOLUL V: PROVOCAREA PENTRU ROMÂNIA 

 

5.1. Scurt istoric al mecanismelor naționale 

Prezența pe teritoriul țării noastre a străinilor a fost abordată odată cu 

adoptarea Constituției din 186613, după venirea pe tron a domnitorului Carol I, 

problematica străinilor fiind prevăzută în mai multe articole, care vizau în principal: 

                                                           

13 Publicată în M.Of. nr. 142 din 13 iulie 1866. 
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nepermiterea colonizării teritoriului național cu populații străine, obținerea 

cetățeniei române numai de către străinii de rituri creștine, exercitarea drepturilor 

politice numai de către străinul care dobândea cetățenia română, exercitarea 

drepturilor politice de către românii din orice stat, sub rezerva renunțării la cetățenia 

străină și ocuparea de către străini a funcțiilor publice doar în cazuri excepționale14.  

De-a lungul timpului mecanismele naționale au cunoscut multiple ajustări 

structurale, cele mai dese fiind în perioada înregistrată după schimbarea regimului 

politic din România în anul 1989.  

Începând cu anul 2012, când a fost adoptată Legea nr. 11815, a fost înființat  

Inspectoratul General pentru Imigrări, structură cu personalitate juridică în 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), prin reorganizarea Oficiului 

Român pentru Imigrări. 

 

5.2. Legislația națională aplicabilă în materie 

Cadrul normativ aplicabil în materie la nivelul României a fost unul 

dinamic, cu modificări succesive în ultimele trei decenii, ca urmare a necesității 

adaptării acestuia în raport cu cel comunitar, care, la rândul său a cunoscut ajustări 

multiple, în principal în domeniul vizelor, liberei circulații a persoanelor, drepturilor 

străinilor din statele terțe și al imigrației. 

Principalul moment a fost reprezentat de adoptarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 194 din anul 2002, care a introdus practic o nouă legislație în 

materie, în strictă corelare cu obligațiile asumate de țara noastră la nivel internațional 

în special în domeniul angajării pe piața muncii, derulării de activități  profesionale, 

economice și comerciale, îndepărtării de pe teritoriul României a unor străini și al 

reunificării familiale. 

Referitor la procedura de azil aplicabilă în prezent în țara noastră, aceasta 

este reglementată de Legea nr. 122 din anul 200616, care a definit principalii termeni 

                                                           

14 Art. 3, 7, 8, 9 și 10. 
15 Privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi 

funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, publicată în M.Of nr. 461 din 9 iulie 2012. 
16 Privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, publicată în M.Of. nr. 428 din 18 mai 2016.  
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specifici, a reglementat o serie de aspecte privind sistemul de azil și a urmărit 

implementarea mai multor acte comunitare în materie.  

În scopul gestionării integrate a fenomenului imigraționist la nivelul 

României, au fost stabilite obiective și direcții de acțiune, în strictă corelare cu 

evoluțiile acestuia, care au fost materializate în documente de nivel strategic, cele 

mai relevante dintre acestea fiind strategiile naționale privind imigrația pentru 

perioadele 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/201117, respectiv 

2015-2018, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 780/201518.  

 

5.3. Confruntarea cu fenomenul migraționist 

România, Stat Membru al U.E. încă din anul 2007, când a aderat odată cu 

Bulgaria, deși s-a aflat pe rutele de migranție care au tranzitat teritoriul U.E., nu a 

înregistrat valori îngrijorătoare, similare celor din multe alte State Membre.  

Cu toate acestea, a cunoscut evoluții fluctuante ale imigrației care au 

determinat instituțiile de aplicare a legii să adopte un complex de măsuri concertate 

pentru securizarea frontierelor şi asigurarea unei capacități optime de cazare în 

centrele specializate. 

Până în prezent, România s-a confruntat, mai degrabă, cu efecte produse 

de emigrarea propriilor cetățeni cu impact principal pe următoarele dimensiuni: 

economic, social, politic, cultural și securitar. 

În ciuda faptului că în țara noastră au sosit câteva mii de imigranți, aceștia 

au urmărit în principal deplasarea către state cu economii mai dezvoltate din vestul 

şi nordul continentului european. 

Cu toate acestea, în scopul asigurării unui nivel optim de securitate al 

frontierei de stat a României, M.A.I., în calitate de instituție responsabilă, a adoptat 

măsuri sporite de securitate și a alocat periodic resurse suplimentare în sprijinul 

Poliției de Frontieră, de la Poliția Română, Jandarmeria Română și Inspectoratul 

General pentru Aviație.  

                                                           

17 Pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2011-2014, publicată în M.Of. nr. 391 din 3 iunie 2011. 
18 Pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acțiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naționale 

privind imigrația pentru perioada 2015-2018 publicată în M.Of. nr. 789 din 23 octombrie 2015. 
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Concomitent cu aceste măsuri, potrivit Inspectoratului General pentru 

Imigrări19, a fost crescută capacitatea de cazare a centrelor regionale de proceduri și 

cazare pentru solicitanții de azil, de la 900 în anul 2016, la 1.162 în anul 2017, în 

contextul în care, de asemenea, numărul persoanelor care au beneficiat de serviciile 

acestora a crescut de aproape 3,3 ori, de la aproximativ 1.100 de persoane în anul 

2016, la peste 3.600 persoane în anul 2017. 

 

5.4. Repere ale managementului crizelor în România 

În ciuda faptului că România nu s-a confruntat cu o criză în domeniul 

imigraționist, derularea fenomenului și dinamica acestuia sunt de natură a pune o 

serie de provocări atât în fața teoreticienilor, cât și a practicienilor cu privire la 

modalitatea concretă de gestionare a acestuia.  

Pe lângă măsurile ce se impun a fi adoptate și recalibrate la nivel tactic și 

operațional, ar trebui avute în vedere și mecanismele de nivel strategic pentru 

adoptarea deciziilor și asigurarea unei cooperări reale și viabile între instituțiile cu 

responsabilități directe, precum și cu cele cu funcții de sprijin destinate 

managementului crizelor.  

Atât criza cât și managementul acesteia pot avea dimensiuni diferite, de la 

nivelul unui individ, al unei microorganizații și până la nivelul unei unități 

administrativ teritoriale, al unui stat sau chiar al unei alianțe. Astfel, se poate aprecia 

că aceasta poate atinge dimensiuni locale, regionale, naționale, continentale sau 

chiar globale cu privire la aspecte de interes sau care pot produce efecte pentru 

întreaga omenire. 

Având în vedere dimensiunea la care se poate manifesta o criză, precum și 

impactul pe care aceasta îl poate produce, în domeniul siguranței publice și al 

securității naționale, au fost create mecanisme de acțiune care pot avea dimensiune 

diferită adaptată tipologiei acesteia, ținând cont de faptul că, nici timpul și nici 

resursele avute la dispoziție nu înregistrează, în general cote suficiente. 

                                                           

19 analiza activității Inspectoratului General pentru Imigrări pentru anii 2010-2017, accesibil online la adresa 

http://igi.mai.gov.ro/ro/content/analiza-activitatii, accesată pe 28.05.2018. 

http://igi.mai.gov.ro/ro/content/analiza-activitatii
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La nivelul României, deși nu există un sistem unic de management al 

crizelor, au fost create o serie de mecanisme care ar trebui să fie interdependente și 

să se activeze simultan sau individual, în funcție de dinamica, amploarea, tipul și 

evoluția preliminată a crizei. 

În domeniul managementului crizelor, legislația națională acoperă 

următoarele categorii de problematici principale: situații de urgență, ordine şi 

siguranță publică, prevenire şi combatere a terorismului, respectiv apărare națională. 

 

5.5. Concluzii 

România nu a fost niciodată în afara fenomenului, valorile acestuia 

depinzând de diverse momente ale istoriei și contextul de derulare, însă se menține 

riscul asociat caracterului imprevizibil al fenomenului. 

Pe lângă faptul că România a fost și este în continuare, în principal, o țară 

de tranzit către state cu economii mai dezvoltate, prin prisma nivelului ridicat de 

securitate pe care îl oferă, atât propriilor cetățeni, cât și străinilor, precum și a 

nivelului de trai, poate intra în circuitul internațional al fenomenului imigraționist ca 

stat de destinație.  

În acest context, a adoptat o serie de măsuri pentru sporirea nivelului de 

securitate a frontierelor, concomitent cu creșterea capacității de cazare a 

Inspectoratului General pentru Imigrări. 

Totodată, pentru asigurarea unei coerențe instituționale necesare 

gestionării unor situații de criză, se impune menținerea permanentă a unui dialog și 

a unei complementarități acționale, atât la nivelul mecanismelor interinstituționale, 

cât şi între componentele acestora. 

În contextul internațional actual de securitate, în care amenințările 

asimetrice dețin o pondere semnificativă, a devenit tot mai pregnant faptul că un 

management eficient al crizelor se poate realiza numai printr-un sistem integrat şi 

flexibil constituit din structuri şi capabilități, care să fie în măsură să răspundă 

întregii tipologii de amenințări şi riscuri. 
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CONCLUZII ŞI PROPUNERI 

 

Migrația persoanelor a apărut în același timp cu omenirea şi se poate 

preconiza că nu se va încheia de la sine. 

Cu toate că la nivel mondial oamenii se deplasează, în general, mai ușor ca 

urmare a reducerii costurilor și accederii mai facile la mijloacele de transport, sunt 

încă multe regiuni ale lumii cu economii în dezvoltare de unde oamenii nu pot 

emigra ca urmare a limitărilor legale, sociale și financiare, care, de cele mai multe 

ori, sunt imposibil de surmontat.  

Pentru U.E., criza migrației reprezintă una dintre cele mai serioase 

provocări căreia trebuie să îi facă față atât prin prisma dimensiunii măsurilor 

adoptate pentru ocrotirea persoanelor aflate în nevoie de protecție internațională, cât 

și a riscurilor pe care le incumbă acest aflux masiv de persoane din punct de vedere 

al securității statelor, putând fi afectate totodată stabilitatea socială, climatul de 

ordine și siguranță publică, identitatea culturală, nivelul de trai, drepturile omului, 

precum şi nivelul criminalității în anumite regiuni.  

Totodată, trebuie ținut cont de faptul că aceasta se derulează într-un 

context de securitate complex și volatil care a cunoscut schimbări profunde în 

ultimele decenii, lăsând impresia că agențiile de aplicare a legii internaționale sau 

din Statele Membre au fost surprinse de evenimentele principale, cum este cazul 

multiplelor atentate teroriste, al fluxului masiv de imigranți sosiți într-un interval 

scurt de timp, precum și cel al redesenării granițelor unor state.  

În ciuda acestor provocări, apreciem că adoptarea unei atitudini extreme, 

de închidere a granițelor nu poate fi acceptată, ci mai degrabă ar trebui identificate 

soluții pentru primirea imigranților de o manieră controlată și cu respectarea cadrului 

normativ național și internațional aplicabil. 

În ceea ce privește impactul pe care migrația îl produce, se poate 

concluziona că acesta se manifestă atât în țările de origine și de destinație, cât și în 

cele de tranzit, iar în funcție de amploarea și specificul acestuia produce efecte în 
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domenii multiple, atât pentru indivizi cât și pentru statele afectate, cele mai 

importante fiind în domeniile: securitate, economie, politică, cultură și religie. 

Astfel, se poate aprecia că dintre toate domeniile în care produce efecte, 

securitatea va rămâne cel mai sensibil aspect care nu poate fi gestionat doar prin 

alocări financiare suplimentare din partea statelor.  

Contextualizând evoluţia fenomenului și efectele acestuia, se impune 

adoptarea de măsuri în principal în scopul: derulării în condiții de legalitate a 

fenomenului, intensificării cooperării la nivelul organismelor internaționale 

responsabile, securizării frontierelor statelor afectate, soluționării conflictelor 

generatoare de migraţie, clarificării situației juridice a imigranților aflați deja în U.E. 

şi integrării reale a imigranţilor. 

Totodată, se impune demararea unui proces amplu de reflecție strategică 

în scopul extinderii cerințelor de reziliență impuse de N.A.T.O., suplimentării 

alocărilor bugetare pentru instituțiile de aplicare a legii, respectiv simplificarea 

mecanismelor naționale de management al crizelor în scopul evitării redundanțelor 

și paralelismelor instituționale și al adoptării deciziilor în timp real, pentru limitarea 

efectelor și revenirea la normalitate. 

 

LIMITELE CERCETĂRII  

Prin amploarea, dinamismul și complexitatea fenomenului migraționist, 

procesul de colectare a datelor și informațiilor, respectiv analiza acestora cunoaște o 

serie de limitări, fiind generate de factori multipli, cei mai relevanți fiind:  

a) existența unor date incomplete cu privire la evoluția 

fenomenului pe principalele momente din istorie; 

b) eterogenitatea legislativă la nivel mondial; 

d) multitudinea şi volatilitatea situațiilor în care o persoană se 

poate afla într-un interval scurt de timp; 

e) proces neunitar de colectare și interpretare a datelor realizat la 

nivelul statelor cu privire la imigranți/emigranți; 
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f) lipsa unor evidențe riguroase la nivelul tuturor statelor cu 

privire la imigranţi/emigranți sau persoanele care le tranzitează teritoriul; 

g) eterogenitatea definițiilor principalilor termeni utilizați în 

domeniul migrației și managementului crizelor; 

i) existența unor date parțiale cu privire la numărul migranților 

dispăruți/decedați la nivel mondial, respectiv la dimensiunea reală a activității și a 

numărului persoanelor implicate în acțiuni de criminalitate organizată din acest 

domeniu; 

j) necunoașterea valorii exacte a remitențelor; 

k) volatilitatea situației de securitate și a efectelor situațiilor de 

urgență din proximitatea continentului european pentru următoarele decenii. 

 

 

SINTEZA CONTRIBUȚIILOR PERSONALE ȘI DEZVOLTĂRI 

ULTERIOARE 

Prezenta cercetare reprezintă un punct important de plecare pentru 

teoreticienii și practicienii cu preocupări și responsabilități în domeniul migrației 

persoanelor și managementului crizelor, prin prisma faptului că rezultatele acesteia 

pot fi exploatate pentru dezvoltări ulterioare ale celor două paliere, cum ar fi: 

a) Clarifică o serie de termeni uzitați în materie, printre care cei 

mai importanți sunt: migrația internațională, globalizarea, criza și managementul 

crizei; 

b) Realizează o radiografie a fenomenului contextualizată 

managementului crizelor din România; 

c) Contribuie la procesul de implementare a deciziilor NATO în 

domeniul rezilienței statelor; 

d) Pune la dispoziția experților militari de propuneri concrete 

pentru creșterea nivelului de ambiție al NATO în domeniul rezilienței statelor; 

e) Sprijină procesul de interoperabilitate dintre instituțiile 

militare și cele de aplicare a legii; 
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f) Contribuie la procesul de evaluare a mecanismelor formale 

stabilite la nivel național pentru realizarea managementului crizelor; 

g) Permite înțelegerea proceselor subsecvente managementului 

crizelor, prin identificarea principalelor obiective ale acestuia; 

h) Pune la dispoziție soluții de simplificare a proceselor de luare 

a deciziilor la nivel strategic în România pentru gestionarea unor situații de criză. 

 

DIRECȚII DE CERCETARE VIITOARE 

În urma demersului științific au fost desprinse șase direcții de cercetare, 

care vizează atât aspecte teoretice cât și practice ce pot fi dezvoltate. 

Prima direcție vizează demararea unui amplu proces pentru reevaluarea 

cadrului normativ internațional aplicabil în materie, în special a Convenției privind 

statutul refugiaților, adoptată la Geneva la 28 iulie 1951, proces care ar putea 

clarifica categoriile de migranți care se pot bucura de protecție internațională, în 

strictă corelare cu situația actuală și implicit definirea principalilor termeni uzitați. 

A doua direcție de acțiune este reprezentată de inițierea unei evaluări la 

nivelul organismelor internaționale cu responsabilități în domeniul migrației 

internaționale a persoanelor în scopul stabilirii obligativității statelor pentru 

colectarea și raportarea unor date minimale cu privire la deplasarea persoanelor, în 

scopul limitării erorilor de colectare și implicit de interpretare a acestora la nivel 

global sau regional. 

Cea de-a treia direcție de acțiune este reprezentată de reevaluarea 

mecanismelor de cooperare dintre instituțiile militare și cele de aplicare a legii în 

scopul creșterii nivelului de interoperabilitate dintre acestea și implicit a rezilienței 

naționale. 

O altă direcție de acțiune este reprezentată de demararea unui proces de 

reflecție strategică la nivel național cu privire la implementarea unor soluții de natură 

a simplifica mecanismele instituite în domeniul managementului crizelor. 
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A cincea direcție de acțiune recomandată este cea a aprofundării studiilor 

de specialitate în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, în special cu privire 

la volatilitatea tipologiei atentatorilor și a persoanelor care le acordă sprijin. 

Ultima direcție de acțiune este reprezentată de dezvoltarea unor studii 

aprofundate în domeniul comunicării publice pe timpul crizelor pentru asigurarea 

unei informări corecte și oportune a publicului larg cu privire la viziunea și măsurile 

ce urmează a fi luate la nivelul NATO, UE și al statelor. 
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I.1.1. Legi 

1. Legea nr. 10 din 19.01.2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, 

semnat la București la 13 noiembrie 2009, publicată în M.Of., Partea I, nr. 

52 din 22.01.2010; 

2. Legea nr. 14 din 19.01.2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

25/2014 privind încadrarea în muncă şi detașarea străinilor pe teritoriul 

României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 

regimul străinilor în România, publicată în M.Of., Partea I, nr. 48 din 

21.01.2016; 

3. Legea nr. 25 din 17.12.1969 privind regimul străinilor în Republica 

Socialistă România, republicată în Buletinul Oficial nr. 57 din 18.05.1972; 

4. Legea nr. 45 din 01.07.1994 a apărării naţionale a României (cu modificările 

şi completările ulterioare), publicată în M.Of., Partea I, nr. 172 din 

07.07.1994; 

5. Legea nr. 46 din 04.07.1991 pentru aderarea României la Convenţia privind 

statutul refugiaţilor, precum şi la Protocolul privind statutul refugiaţilor, 

publicată în M.Of., Partea I, nr. 148 din 17.07.1991; 

6. Legea nr. 56/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, publicată 

în M.Of., Partea I nr. 201 din 26.032007; 

7. Legea nr. 118/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

30/2007 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Administrației și 

Internelor, publicată în M.Of., Partea I, nr. 461 din 09.07.2012; 

8. Legea nr. 122 din 04.05.2006 privind azilul în România (cu modificările şi 

completările ulterioare), publicată în M.Of., Partea I, nr. 428 din 

18.05.2006; 

9. Legea nr. 123 din 02.04.2001 privind regimul străinilor în România, (cu 

modificările şi completările ulterioare), publicată în M.Of., Partea I, nr. 168 

din 03.04.2001; 
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10. Legea nr. 157 din 11.07.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind regimul străinilor în România (cu modificările şi 

completările ulterioare), publicată în M.Of., Partea I, nr. 533 din 

28.07.2011; 

11. Legea nr. 158/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România 

publicată în M.Of., Partea I, nr. 280 din 17.052013; 

12. Legea nr. 280/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

122/2006 privind azilul în România, publicată în M.Of., Partea I, nr. 888 din 

30.122010; 

13. Legea nr. 286 din 17.07.2009 privind Codul penal (cu modificările şi 

completările ulterioare), publicată în M.Of., Partea I, nr. 510 din 

24.07.2009; 

14. Legea nr. 309 din 28.06.2004 privind libera circulaţie pe teritoriul României 

a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic 

European, publicată în M.Of., Partea I, nr. 593 din 01.07.2004; 

15. Legea nr. 331 din 16.12.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul străinilor, publicată în M.Of., Partea I, nr. 944 din 

21.12.2015; 

16. Legea nr. 376 din 19.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul migraţiei şi azilului, publicată în M.Of., Partea I, nr. 

826 din 23.12.2013; 

17. Legea nr. 453 din 01.11.2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a 

Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de 

urgență, publicată în M.Of., Partea I, nr. 1052 din 12.11.2004; 

18. Legea nr. 482/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România; 

19. Legea nr. 535 din 25.11.2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului 

(cu modificările şi completările ulterioare), publicată în M.Of. Partea I nr. 

1.161 din 08.12.2004; 

20. Legea 812 din 19.05.1915 pentru controlul străinilor, controlul unora din 

stabilimentele publice şi pentru înființarea unui birou al populațiunii (cu 

modificările şi completările ulterioare), publicată în M.Of. din 20.03.1915. 

 

I.1.2. Ordonanţe de Guvern 

1. Ordonanța Guvernului nr. 12/2010 pentru completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, 

publicată în M.Of., Partea I nr. 136 din 01.03.2010; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul străinilor, publicată în M.Of., 

Partea I nr. 218 din 12.03.2018; 

3. Ordonanţa de urgenţă nr.  21 din 15.04.2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă (cu modificările şi completările 

ulterioare), publicată în M.Of., Partea I, nr. 361 din 26.04.2004; 
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4. Ordonanţa de urgenţă nr. 30 din 25.04.2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (cu 

modificările şi completările ulterioare), publicată în M.Of., Partea I, nr. 309 

din 09.05.2007; 

5. Ordonanţa nr. 44 din 29.01.2004 privind integrarea socială a străinilor care 

au dobândit o formă de protecţie în România (cu modificările şi completările 

ulterioare), publicată în M.Of., Partea I, nr. 93 din 31.01.2004; 

6. Ordonanţa de urgenţă nr. 53 din 03.11.2015 pentru stabilirea unor măsuri 

aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv 

de imigranţi, publicată în M.Of., Partea I, nr. 832 din 06.11.2015; 

7. Ordonanţa de urgenţă nr. 55 din 20.06.2007 privind înfiinţarea Oficiului 

Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a 

Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea 

unor acte normative (cu modificările şi completările ulterioare), publicată în 

M.Of., Partea I, nr. 424 din 26.06.2007; 

8. Ordonanţa de urgenţă nr. 102 din 14.07.2005 privind libera circulaţie pe 

teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi 

Spaţiului Economic European (cu modificările şi completările ulterioare), 

publicată în M.Of., Partea I, nr. 646 din 21.07.2005; 

9. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2005 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind 

regimul străinilor în România, publicată în M.Of., Partea I, nr. 658 din 

25.07.2005; 

10. Ordonanța de urgență nr. 187 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în 

M.Of., Partea I nr. 803 din 02.12.2008; 

11. Ordonanţa de urgenţă nr. 194 din 12.12.2002 (cu modificările şi completările 

ulterioare), privind regimul străinilor din România, republicată în M.Of., 

Partea I, nr. 955 din 27.12.2002. 

 

I.1.3. Hotărâri de Guvern 

1. Hotărârea nr. 117 din 19.02.2014 privind organizarea şi funcționarea 

Centrului operațional de comandă al Guvernului, publicată în M.Of., Partea 

I, nr. 134 din 24.02.2014; 

2. Hotărârea Guvernului nr. 239/2016 pentru completarea art. 3^1 din 

Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaților în 

România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 07.04.2016; 

3. Hotărârea nr. 271 din 15.05.2013 pentru aprobarea Strategiei de securitate 

cibernetică a României şi a Planului de acţiune la nivel naţional privind 

implementarea Sistemului naţional de securitate cibernetică, publicată în 

M.Of., Partea I, nr. 296 din 23.05.2013; 

4. Hotărârea nr. 498 din 18.05.2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale 

privind imigraţia pentru perioada 2011 – 2014, publicată în M.Of., Partea I, 

nr. 391 din 03.06.2011; 
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5. Hotărârea nr. 572 din 28.05.2008 privind constituirea Grupului de 

coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia (cu 

modificările şi completările ulterioare), publicată în M.Of., Partea I, nr. 439 

din 11.06.2008; 

6. Hotărârea nr. 577 din 21.05.2003 privind structura organizatorică şi 

atribuţiile Autorităţii pentru străini, publicată în M.Of., Partea I, nr. 391 din 

06.06.2003; 

7. Hotărârea nr. 639 din 20.06.2007 privind structura organizatorică şi 

atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrări (cu modificările şi completările 

ulterioare), publicată în M.Of., Partea I, nr. 426 din 26.06.2007; 

8. Hotărârea nr. 780 din 23.09.2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale 

privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 

2015 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru 

perioada 2015-2018, publicată în M.Of., Partea I, nr. 789 din 23.10.2015; 

9. Hotărârea nr. 1.110 din 03.11.2010 privind componenţa, atribuţiile şi modul 

de organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia 

infrastructurilor critice (cu modificările şi completările ulterioare), publicată 

în M.Of., Partea I, nr. 757 din 12.11.2010; 

10. Hotărârea nr. 1.122 din 18.09.2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale 

privind imigraţia pentru perioada 2007 – 2010, publicată în M.Of., Partea I, 

nr. 674 din 03.10.2007; 

11. Hotărârea nr. 1.152 din 23.12.2014 privind organizarea, funcţionarea şi 

compunerea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine 

Publică, publicată în M.Of., Partea I, nr. 965 din 30.12.2014; 

12. Hotărârea nr. 1.596 din 04.12.2008 privind relocarea refugiaţilor în România 

(cu modificările şi completările ulterioare), publicată în M.Of., Partea I, nr. 

831 din 10.12.2008. 

 

I.1.4. Acorduri 

1. Acord din 08.05.2008 între Guvernul României şi Înaltul Comisariat al 

Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru 

Migraţie privind evacuarea temporară pe teritoriul României a unor persoane 

aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a 

acestora, publicat în M.Of., Partea I, nr. 777 din 20.11.2008. 

 

I.1.5. Decrete/Decrete-lege 

1. Decretul - lege nr. 33/1942 pentru modificarea art. 11 din legea pentru 

organizarea Ministerului Afacerilor Interne din 7 ianuarie 1936, publicat în 

M.Of., Partea I nr. 6 din 8 ianuarie 1942; 

2. Decretul nr. 964/06.04.1881 pentru adoptarea Legii asupra streinilor, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 6/07.04.1881; 

3. Decretul Regal nr. 974/19.03.1921 de aprobare a Regulamentului pentru 

punerea în aplicare a Capitolului III din Legea nr. 812/1915 pentru controlul 

străinilor și controlul unora din stabilimentele publice și pentru înființarea 
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unui birou al populațiunii, publicat în Monitorul Oficial nr. 280 din 

24.03.1921; 

4. Decretul nr. 25 din 23.01.1949 pentru înființarea miliției, publicat în M.Of. 

nr. 19 din 23.01.1949; 

5. Decretul nr. 125 din 07.07.1948 pentru cetățenia Română, publicat în M.Of. 

nr. 154 din 07.07.1948; 

6. Decret nr. 238 din 16.09.1948 privind regimul străinilor în Republica 

Populară Română, publicat în M.Of., nr. 215 din 16 septembrie 1948; 

7. Legea nr. 2710 din 29.07.1929 pentru organizarea ministerelor, publicată în 

M.Of., nr. 169 din 02.08.1929; 

8. Decretul-Lege nr. 2370 din 12.07.1940 pentru contopirea Direcțiunii 

Generale a Poliției cu Corpul de Jandarmi și Prefectura Poliției Municipiului 

București, publicat în Monitorul Oficial nr. 160 din 13.07.1940; 

9. Decret regal nr. 4 din 01.01.1936 de organizare a Ministerului Internelor, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 5 din 07.01.1936. 

 

I.2. Legislaţie internaţională 

1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată prin Rezoluţia nr. 217 

A (III) din data de 10.12.1948 a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor 

Unite, semnată de România la data de 14.12.1955; 

2. Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, semnat la Roma la 

data de 25.03.1957; 

3. Actul unic european semnat la Luxemburg la data de 17.02.1986 şi la Haga, 

la data de 28.02.1986, publicat în Jurnalul Oficial al C.E., L. 169 din 

29.06.1987;  

4. Tratatul privind Uniunea Europeană semnat la Maastricht la data de 

07.02.1992 publicat în Jurnalul Oficial al C.E.,  C 191 din 29.07.1992; 

5. Tratatul de la Amsterdam de modificare a Tratatului privind Uniunea 

Europeană, a tratatelor de instituire a comunităților europene şi a altor acte 

conexe semnat la data de 02.10.1997 publicat în Jurnalul Oficial al C.E.,  

C 340 din 10.11.1997; 

6. Declarația privind refugiații din America Latină semnată la Cartagena, 

Columbia publicată la data de 22.11.1984; 

7. Programul multianual comunitar în domeniul justiției şi afacerilor interne, 

adoptat în cadrul reuniunii Consiliului European ce a avut loc la Tampere, 

în perioada 15 – 16 octombrie 1999 (în cadrul reuniunii a fost reafirmat 

angajamentul cu privire la protecția libertății în spațiul UE bazat pe 

drepturile omului, instituții democratice şi statul de drept); 

8. Programului de la Haga - 2004: consolidarea libertății, securității și justiției 

în Uniunea Europeană, publicat în Jurnalul Oficial al C.E., nr. C53 din 

03.03.2005; 

9. Planul de acţiune al Consiliului şi al Comisiei de punere în aplicare a 

programului de la Haga privind consolidarea libertății, securităţii şi justiției 

în Uniunea Europeană, publicat în Jurnalul Oficial al C.E., nr. C 198, 

12.03.2005; 
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10. Programul de la Stockholm - O Europă deschisă și sigură în serviciul 

cetățenilor și pentru protecția acestora,  adoptat în anul 2009,  publicat în 

Jurnalul Oficial al C.E., nr. C 115 din 04.05.2010; 

11. Strategia Globală de Politică Externă și de Securitate a Uniunii Europene 

adoptată la data de 28.06.2016; 

12. Acord UE-Turcia în privința gestionării crizei imigranților, adoptat în cadrul 

reuniunii Consiliului European, organizată în perioada 17-18.03.2016, 

intrat în vigoare la data de 20.03.2016. 

 

I.2.1. Regulamente 

1. Regulamentul (CE) nr. 343 din 18.02.2003 al Consiliului de stabilire a 

criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de 

examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de 

către un resortisant al unei ţări terţe, publicat în Jurnalul Oficial al U.E., L 

50 din 25.02.2003; 

2. Regulamentul (UE) nr. 399 din 09.03.2016 al Parlamentului European şi al 

Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a 

frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicat în 

Jurnalul Oficial al U.E., L 77/1 din 23.03.2016; 

3. Regulamentul (U.E.) nr. 603 din 26.06.2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea 

amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 

604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului 

membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională 

prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări 

terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților de aplicare a legii 

din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul 

asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) 

nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea 

operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, 

securitate și justiție (reformare), publicat în Jurnalul Oficial al U.E., L 180/1 

din 29.06.2013; 

4. Regulamentul (C.E.) nr. 810 din 13.07.2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind instituirea unui Cod comunitar de vize, publicat în 

Jurnalul Oficial al U.E., L 243/1 din 15.09.2009; 

5. Regulamentul (UE) nr. 1.624 din 14.09.2016 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind Poliţia de frontieră şi garda de coastă la nivel european 

și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului 

European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului 

(CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului, 

publicat în Jurnalul Oficial al U.E., L 251/1 din 16.09.2016; 

6. Regulamentul (C.E.) nr. 1.683 din 29.05.1995 al Consiliului de instituire a 

unui model uniform de viză, publicat în Jurnalul Oficial al U.E., L 164/1 din 

29.05.1995; 
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7. Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului din 15.10.1968 privind 

libera circulație a lucrătorilor în cadrul comunității, publicat în Jurnalul 

Oficial al U.E., L 257/2 din 19.10.1968; 

8. Regulamentul (CEE) nr. 1251/70 al Comisiei din 29.06.1970 privind dreptul 

lucrătorilor de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce au ocupat un 

loc de muncă, publicat în Jurnalul Oficial al U.E., L142/24 din 30.06.1970; 

9. Regulamentul (CE) nr. 415/2003 al Consiliului din 27.02.2003 privind 

eliberarea vizelor la frontieră, inclusiv marinarilor în tranzit, publicat în 

Jurnalul Oficial al U.E., L L 064/1 din 27.02.2003; 

10. Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26.10.2004 de instituire 

a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele 

Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, publicat în Jurnalul 

Oficial al U.E., L 349/1 din 25.11.2004;  

11. Regulamentul (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European si al Consiliului 

din 11.07.2007 de stabilire a unui mecanism de creare a echipelor de 

intervenție rapidă la frontieră si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

2007/2004 al Consiliului în ceea ce priveşte acest mecanism si de 

reglementare a sarcinilor si a competențelor agenților invitați, publicat în 

Jurnalul Oficial al U.E., L 199 din 31.07.2007. 

 

I.2.2. Convenții 

1. Convenția privind statutul refugiaților încheiată la Geneva la 28.07.1951, 

publicată în M.Of. nr. 148 din 17.07.1991; 

2. Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14.06.1985 între 

Guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale 

Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor 

la frontierele comune, publicată în Jurnalul Oficial al U.E., L 239 din 

22.09.2000. 

 

I.2.3. Decizii 

1. Decizia Comisiei din 8 iunie 1988 privind stabilirea unei proceduri 

prealabile de comunicare și consultare cu privire la politicile de migrare în 

raport cu țările terțe (88/384/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al U.E., L 

185/35, din 14.07.1988; 

2. Decizia Comitetului Executiv SCH/Com-ex (98)18 rev. privind măsurile ce 

trebuie luate față de ţările care creează probleme în legătură cu eliberarea 

documentelor necesare pentru expulzarea din spațiul Schengen, publicată în 

Jurnalul Oficial al U.E., L 239/197, din 22.09.2000; 

3. Decizia cadru a Consiliului din 28.11.2002 privind întărirea cadrului penal 

pentru prevenirea facilitării intrării, tranzitului şi șederii neautorizate nr. 

2002/946/JAI publicată în Jurnalul Oficial al U.E.,. L 328/1 din 05.12.2002; 

4. Decizia Consiliului 573/2004/EC din 29 aprilie 2004 privind organizarea 

unor zboruri comune pentru returnarea de pe teritoriul a două sau mai multe 

state membre a cetățenilor din state terţe, care fac obiectul unor ordine 
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individuale de returnare, publicată în Jurnalul Oficial al U.E., L 261/28 din 

06.08.2004; 

5. Decizia Consiliului din 16.03.2005 de creare a unei Rețele de Informare și 

Coordonare securizate, conectate la internet, pentru serviciile de gestionare 

a migrării ale statelor membre (2005/267/CE), publicată în Jurnalul Oficial 

al U.E., L 83/48 din 01.04.2005; 

6. Decizia nr. 582/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 

iunie 2008 de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor 

la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Bulgaria, 

Cipru și România a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele 

naționale ale acestora în scopul tranzitului pe teritoriile lor, publicată în 

Jurnalul Oficial al U.E., L 161/30 din 20.06.2008; 

7. Decizia nr. 586/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 

iunie 2008 de modificare a Deciziei nr. 896/2006/CE de stabilire a unui 

regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe 

recunoașterea unilaterală de către statele membre a anumitor permise de 

ședere eliberate de Elveția și de Liechtenstein în scopul tranzitului pe 

teritoriul lor, publicată în Jurnalul Oficial al U.E., L 162/27 din 21.06.2008; 

8. Decizia (UE) 2015/1523 a Consiliului din 14.09.2015 de instituire a unor 

măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și 

al Greciei, publicată în Jurnalul Oficial al U.E., L 239/146 din 15.09.2015; 

9. Decizia UE 2015/1601 din data de 22.09.2015 de instituire a unor măsuri 

provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al 

Greciei, publicată în Jurnalul Oficial al U.E., L 248/80 din 24.09.2015; 

10. Decizia (UE) 2016/1754 a Consiliului din 29.09.2016 de modificare a 

Deciziei (UE) 2015/1601 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul 
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