
                    

 

 

Afiliat:  

Blocul National Sindical 
Federatia Publisind                         
                                                                                                                               Nr.1367 din 26.08.2019    

 
  

            

            Către:  Ministerul Afacerilor Interne   

  

      În atenția:             Domnului Mihai Viorel FIFOR, 

                                    Ministru 

 

 

Având în vedere Ședința Comisiei de Dialog Social din data de 27.08.2019 unde se va 

dezbate proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale privind 

imigrația pentru perioada 2019-2022, a Planului de acțiune pe perioada 2019-2020 pentru 

implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2019-2022, precum și 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea 

Grupului de coordonare a implementării Strategiei naționale privind imigrația, vă supunem 

atenției următoarele propuneri: 

Pentru punctul F: Obiectiv strategic general –Asigurarea resurselor și a altor activități 

suport necesare implementării politicilor în domeniul migrației, azilului și integrării străinilor 

F.4. Asigurarea resurselor umane și financiare 

Alocarea de resurse umane pentru Inspectoratul General pentru Imigrări cu predilecție la 

Centrele de Custodie Publică (Otopeni)  și la Direcția de Imigrație-ghișeele de primiri avize de 

muncă și prelungirea dreptului de ședere pe teritoriul României- București, Ilfov, Constanța și 

Timișoara, unde numărul cererilor s-au triplat în ultimii 3 ani, statul de organizare fiind neocupat 

în integralitate și deasemenea, fiind suplu în raport cu nevoile pentru  activitățile desfășurate. 

Deasemenea, în cadrul strategiei nu se specifica despre rolul activ pe care îl are 

Inspectoratul General al Politiei de Frontieră în gestionarea fluxului de migranți la frontiera de 

sud-vest a României. Deși Poliția de Frontieră Română joacă un rol activ în stoparea migrației 

iliegale la frontiera de SV a României, resursa umană este insuficientă în raport cu activitățile 

desfășurate. Menționăm că în momentul de față delegările de personal din cadrul aceleeași unități 
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( de la STPF Mehedinți la STPF Timiș) nu au dus decât la descoperirea unor zone de 

supraveghere a frontierei, creând vulnerabilități , prin delegarea personalului. 

 

În luna septembrie 2019, respectiv noiembrie, un număr de 560 agenți de poliție, proveniți 

din școala de poliție, vor fi încadrați, aceștia putând fi alocați atât către Inspectoratul General 

pentru Imigrări, cât și pentru supravegherea frontierei de S-V a României. Costurile privind 

delegarea polițiștilor de frontieră – diurnă, transport, cazare sunt nejustificabile, în condițiile în 

care se poate încadra personal provenit din școlile de poliție. 

 

   

Cu deosebită considerație                       

 

PREȘEDINTELE SINDICATULUI 

POLIȚIȘTILOR EUROPENI „EUROPOL” 

 

                                                           Drd. Cosmin Andreica 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

  

   

 


