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SCRISOARE DE SPRIJIN

Societăţile noastre, în continuă schimbare, devin în acelaşi 
timp, din ce în ce mai diversificate. Oricare ar fi istoriile 
noastre individuale, toţi avem o miză cu privire la viitorul 
colectiv al comunităţilor şi al ţărilor în care trăim, în care 
fiecare dintre noi, în propriul său mod, contribuie la viaţa 
economică, socială şi civică.

Fiecare persoană trebuie să aibă şanse egale de a face 
parte dintr-o societate lipsită de discriminare şi de alte 
obstacole ce stau în calea drepturilor fundamentale. 
Aceste principii sunt consacrate în constituţiile noastre şi 
în legile internaţionale. Acum, guvernele noastre trebuie 
să lucreze pentru a recunoaşte valoarea cetăţenilor cu 
şi fără istoric de imigrare, tratând toţi rezidenţii în mod 
egal, oferind noilor veniţi o cale clară către dobândirea 
cetăţeniei şi investind în măsurile necesare pentru 
realizarea acestui lucru.

Indicele Politicilor de Integrare a Migranţilor ne oferă 
instrumentul de care avem nevoie pentru a observa cum 
şi în ce măsură respectăm promisiunea de a garanta 
egalitatea. Ne permite să ne construim politicile pe baza 
unor cercetări solide şi pe experienţa provenită din 
întreaga lume. MIPEX ne dă posibilitatea de a învăţa din 
progresul înregistrat în alte ţări şi de a măsura cât de 
bine reuşim să implementăm standardele legale comune. 
Aşteptăm cu deosebit interes rezultatele MIPEX pentru 
anul 2011, pentru a le utiliza în propriile noastre eforturi de 
evaluare, comparare şi, în cele din urmă, îmbunătăţire a 
rezultatelor politicilor ţărilor noastre referitoare la integrare.
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INTRODUCERE

Ce este Indicele Politicii pentru Integrarea 
Migranţilor? 
Indicele Politicilor de Integrare a Migranţilor (MIPEX) este 
un ghid de referinţă și un instrument pe deplin interactiv 
pentru evaluarea, compararea și îmbunătăţirea politicilor 
de integrare. Acesta măsoară politicile de integrare din 
31 de ţări din Europa și America de Nord. Folosind 148 
de indicatori de politică, MIPEX creează o imagine amplă, 
multi-dimensională a șanselor migranţilor de a participa în 
societate prin evaluarea angajamentului autorităţilor faţă 
de integrare. Prin măsurarea politicilor și implementării 
acestora, el arată dacă tuturor rezidenţilor li se garantează 
drepturi, responsabilităţi și șanse egale.

www.mipex.eu/about

Ce aduce nou cea de-a treia ediţie?
Cea de-a treia ediţie a MIPEX acoperă mai multe ţări și 
mai multe politici decât ediţiile precedente. Prin analize 
noi desfăşurate pe parcursul timpului, aceasta identifică 
deasemenea tendinţele în schimbare din politicile de 
integrare. Bulgaria, România şi Statele Unite ale Americii 
au fost adăugate la cele 25 de ţări membre UE, Elveţia, 
Norvegia și Canada, ce făceau parte din ediţia a doua. 
O nouă arie de analiză referitoare la politica privind 
educaţia elevilor migranţi adaugă 27 de indicatori noi faţă 
de indicatorii care vizează mobilitatea pe piaţa muncii, 
reunificarea familială, participarea politică, rezidenţa pe 
termen lung, accesul la cetăţenie și anti-discriminarea. 
Indicatorii au fost actualizaţi, inclusiv prin adăugarea a 
40 de noi indicatori. 12 dintre ei extind grupa de analiză 
privind mobilitatea pe piaţa muncii, iar alţii măsoară modul 
în care implementarea politicilor de integrare poate 
facilita sau îngreuna participarea (de exemplu organisme 
consultative, teste de limbă/integrare). 

Care este scopul MIPEX?
MIPEX promovează transparenţa prin sporirea gradului 
de cunoaștere și vizibilitate publică a politicilor naţionale, 
schimbărilor și tendinţelor internaţionale. Proiectul 
stimulează dezbaterea asupra obiectivelor, progreselor și 
rezultatelor autorităţilor. Îi inspiră de asemenea pe actorii 
din domeniul integrării să adune dovezi suplimentare 
referitoare la modul în care integrarea normativ-legală 
poate funcţiona pentru a promova, în practică, integrarea 
în societate.

MIPEX măsoară gradul în care toţi rezidenţii sunt 
îndreptăţiţi prin lege să aibă drepturi și responsabilităţi 
egale, precum și orice tip de suport care răspunde 
nevoilor lor specifice prin care se urmărește ca șansele 
egale să devină realitate. În același timp, MIPEX răspunde 
la întrebări referitoare la mecanismele de aplicare 
a normelor legale, precum sancţiunile, la existenţa 
organismelor pentru egalitate și mandatul acestora, la 
rolul organizaţiilor non-guvernamentale și la dialogul 
cu partenerii sociali. Acolo unde nu există asemenea 
mecanisme, actorii din domeniul integrării pot cere 
crearea lor. Acolo unde există, actorii din domeniul 
integrării le pot utiliza (pot învăţa să le utilizeze) în  
mod eficient.

Cine produce MIPEX?
Proiectul MIPEX este coordonat de British Council 
și Migration Policy Group. 37 de organizaţii la 
nivel naţional, inclusiv think-tank-uri, organizaţii 
non-guvernamentale, fundaţii, universităţi, institute de 
cercetare și organisme pentru egalitate sunt afiliate 
proiectului MIPEX, alături de centrele British Council din 
31 de ţări din Europa, Canada și S.U.A.

Cercetarea este planificată, coordonată și efectuată de 
către Migration Policy Group în cooperare cu partenerii 
de cercetare. Publicaţia, inclusiv rezultatele și profilurile 
de ţară, au fost redactate de către Migration Policy Group. 
Organizaţiile parteneri naţionali, împreună cu centrele British 
Council, vor organiza o serie de evenimente în 2011 pentru 
a lansa dezbateri în toată Europa și America de Nord.

Această publicaţie oferă o prezentare sintetică a 
rezultatelor. Rezultatele MIPEX pentru Finlanda, Franţa, 
Germania, Italia, Polonia, Portugalia, România, Spania 
şi Olanda, sunt disponibile de asemenea în limbile 
respective ale acestor ţări. Pentru rezultatele complete și 
instrumentul MIPEX interactiv vă rugăm accesaţi:  
www.mipex.eu.

MIPEX III este produs în cadrul proiectului: Outcomes for 
Policy Change, co-finanţat prin Fondul European pentru 
Integrarea Resortisanţilor Ţărilor Terţe.

www.mipex.eu/partners
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Care sunt cele mai înalte standarde utilizate  
de MIPEX?
Pentru fiecare din cele 7 domenii de acţiune: mobilitate 
pe piaţa muncii, reunificarea familială, educaţie, 
participare politică, rezidenţă pe termen lung, acces 
la cetăţenie și anti-discriminare, MIPEX identifică cele 
mai înalte standarde europene sau internaţionale care 
au ca scop obţinerea de drepturi, responsabilităţi și 
șanse egale pentru toţi rezidenţii. Programul de lucru al 
Uniunii Europene pentru 2010-2014 referitor la Libertate, 
Securitate și Justiţie a reconfirmat: ‘Obiectivul de a conferi 
drepturi, responsabilităţi și șanse comparabile pentru 
toţi se află în centrul cooperării europene în domeniul 
integrării.’ Cele mai înalte standarde sunt extrase din 
Convenţiile Consiliului Europei sau Directivele Uniunii 
Europene. Acolo unde există doar standarde minime, sunt 
utilizate recomandările de politici la nivel european.

Cum stabileşte MIPEX punctajele?
MIPEX cuprinde 148 de indicatori de politici de integrare 
a migranţilor. Aceștia au fost concepuţi pentru a evalua 
legile și politicile curente în raport cu cele mai înalte 
standarde, prin consultări cu oameni de știinţă și instituţii 
de primă clasă care utilizează și efectuează cercetare 
comparativă în aria lor de expertiză. Un indicator de 
politică de integrare este o întrebare referitoare la o 
componentă specifică de politică a unuia din cele 7 
domenii de acţiune. Pentru fiecare răspuns există 3 
opţiuni. Punctajul maxim de 3 puncte este acordat 
atunci când politicile ating cele mai înalte standarde de 
tratament egal. Punctajul de 2 puncte este acordat atunci 
când politicile se află la jumătatea drumului în direcţia 
celor mai înalte standarde, iar scorul de 1 punct este 
acordat atunci când politicile sunt cel mai îndepărtate de 
cele mai înalte standarde. Scoruri de 1 și 2 puncte sunt 
acordate pentru versiunile reformulate ale dispoziţiilor mai 
restrictive ale Directivelor UE sau ale practicii naţionale. 
Acolo unde o ţară nu are nicio politică referitoare la un 
indicator specific, îi este acordată valoarea 1 din oficiu. 

În cadrul fiecăruia dintre cele 7 domenii de acţiune, 
se efectuează media punctajelor la indicatori pentru a 
obţine unul dintre cele 4 punctaje ale dimensiunii care 
examinează același aspect al politicii. Se efectuează apoi 
media celor 4 punctaje ale dimensiunii pentru a obţine 
punctajul domeniului de acţiune pentru fiecare dintre 
cele 7 domenii de acţiune specifice fiecarei ţară în parte. 
Media acestora, efectuată din nou, conduce la punctajele 
generale pentru fiecare ţară. Pentru a face clasamente și 
comparaţii, scala iniţială de la 1 la 3 este preschimbată 
într-o scală de la 0 la 100 pentru dimensiuni și domenii de 
acţiune, unde 100% este punctajul maxim.

Cine a cules datele?
Spre deosebire de indicii bazaţi pe opinia experţilor, 
MIPEX se bazează pe legi, politici și cercetări publice.  
În fiecare ţară, oamenii de știinţă și specialiştii în legislaţia 
pe domeniile migraţiei, educaţiei și anti-discriminării au 
completat punctajul pentru fiecare indicator pe baza 
documentelor disponibile în mod public în ţara respectivă 
la nivelul lunii mai 2010. Punctajele pentru martie 2007 
au fost de asemenea obţinute pentru indicatorii noi din 
ariile altele decât educaţia (domeniu de acţiune nou). 
Toate scorurile au fost evaluate anonim în sistem peer 
review de către un al doilea expert. Migration Policy 
Group a corectat eventualele discrepanţe și a verificat 
chestionarele completate în privinţa consistenţei datelor, 
în timp pe grupe de analiză și pe ţări. În final, experţii 
naţionali au oferit informaţii asupra schimbărilor de politici 
survenite și asupra motivelor din spatele acestora. 

Cum afectează politicile integrarea? 
MIPEX relevă felul în care ţările pot avea rezultate mai 
bune în crearea mediului normativ-legal în care imigranţii 
pot contribui la bunăstarea ţării, în care să aibă acces egal 
la ocuparea unui loc de muncă și la educaţie, în care să 
trăiască în siguranţă împreună cu familiile lor, să devină 
cetăţeni activi și să fie protejaţi împotriva discriminării.

Deoarece politicile reprezintă unul dintre factorii care 
influenţează integrarea, MIPEX poate fi folosit ca punct 
de plecare pentru a evalua modul în care schimbările 
de politici pot să îmbunătăţească procesul de integrare, 
în practică. Aceste informaţii trebuie preluate din surse 
precum statistici oficiale, bugete, proiecte și evaluări 
știinţifice, rapoarte guvernamentale și dovezi provenind 
de la ONG-uri, tribunale și migranţi. Cercetări suplimentare 
ar trebui să investigheze dacă o politică funcţionează în 
practică și să răspundă la întrebarea referitoare la modul 
în care schimbările în politicile de integrare sunt:
1.  bazate pe dovezi și standarde internaţionale
2.  finanţate și implementate
3.  evaluate prin prisma celor care sunt meniţi să fie 

beneficiarii lor direcţi
4.  analizate din perspectiva impactului mai larg asupra 

societăţii
5.  îmbunătăţite pe baza noilor dovezi.
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GHIDUL UTILIZATORULUI

Actorii din domeniul integrării pot avea dificultăţi în a găsi 
date de cercetare și analize actualizate, comprehensive pe 
care să-și bazeze politicile, propunerile pentru schimbare 
și proiectele pentru implementarea de oportunităţi egale 
în ţara lor. În schimb, pot găsi informaţii neoficiale, care 
nu mai sunt valabile, și date statistice incomplete care nu 
reflectă situaţia reală din ţara respectivă, și care, astfel, nu 
le sprijină eforturile de îmbunătăţire a politicilor.

MIPEX își propune să abordeze acest aspect oferind un 
instrument comprehensiv care poate fi folosit pentru 
a evalua, compara și îmbunătăţi politicile de integrare. 
MIPEX include 31 de ţări pentru a oferi o perspectivă 
asupra politicilor de integrare într-o gamă largă de arii 
diferite. Pentru o lungă perioadă de timp, America de Nord 
era privită ca fiind continentul imigraţiei, iar Europa era în 
mare parte un continent al emigraţiei. Unele ţări europene 
încă sunt (inclusiv multe din Europa Centrală și din zona 
baltică). Acum, un număr mare de ţări europene sunt ţări 
consacrate de imigrare (ţările nordice, Europa de Vest, 
principalele ţări din sud), în care în fiecare an vin multe 
persoane, adesea mai multe decât pleacă. Pentru unele 
ţări, imigraţia este un fenomen foarte recent (inclusiv 
Europa de Sud, Cehia, Finlanda și Irlanda), în timp ce multe 
ţări atrag lucrători migranţi. Pentru mai multe informaţii 
referitoare la acești termeni, consultaţi www.mipex.eu.

Instrumentul vă permite să cercetaţi în profunzime 
factorii multipli care influenţează integrarea migranţilor 
în societate și vă permite să utilizaţi rezultatele complete 
MIPEX pentru a analiza și a evalua schimbările de politică 
trecute și viitoare.

Instituţii și autorităţi
Instrumentul MIPEX oferă responsabililor cu elaborarea de 
politici un ghid de referinţă rapid pentru a evalua impactul 
schimbărilor de politici și pentru a-și forma o imagine 
generală asupra punctelor forte și punctelor slabe ale 
ţării lor din perspectiva integrării migranţilor. Acest lucru 
permite autorităţilor să vadă efectele abordărilor lor și ale 
schimbărilor de politici considerate. Evidenţiază politicile 
care obţin punctaje ridicate și domeniile ce necesită 
îmbunătăţiri. Astfel, MIPEX conferă posibilitatea comparării 
acestor puncte forte și puncte slabe cu cele ale altor 
ţări, la nivel de regiune, între ţările din Europa și America 
de Nord, sau între toate ţările în același timp. Puteţi găsi 
surse de inspiraţie pentru politici și pentru a învăţa din 
obiectivele, implementarea și rezultatele acestor politici 
de integrare. De asemenea, puteţi utiliza MIPEX pentru a 
estima impactul schimbărilor viitoare și pentru a evalua 
politicile anterioare. Mai mult, puteţi să strângeţi date și 
să diseminaţi informaţii cu privire la modul în care au fost 
finanţate, implementate și evaluate politicile din trecut, 
astfel încât să poată fi îmbunătăţite politicile viitoare.

www.mipex.eu/government

Advocacy
Organizaţiile de advocacy și migranţii pot combina 
practicile lor și recomandările obţinute pe baza 
experienţei activităţilor lor de zi cu zi, cu rezultatele 
cercetării MIPEX. Acest instrument de evaluare poate 
aduce în plus pentru activităţile de advocacy informaţii 
și standarde internaţionale. MIPEX nu doar monitorizează 
schimbările de politică, dar poate fi totodată folosit în mod 
proactiv pentru a îmbunătăţi implementarea și a propune 
schimbări de politici ce ar conduce la îmbunătăţirea 
integrării migranţilor. Puteţi observa cum să îmbunătăţiţi 
politicile în domenii specifice și cum să implementaţi mai 
bine politicile existente, comparându-le cu abordările 
ţărilor ce au obţinut cele mai înalte punctaje și dispun de 
cele mai înalte standarde.

www.mipex.eu/advocacy
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Actorii internaţionali
MIPEX poate fi utilizat de către actorii internaţionali 
ca un instrument de măsură pentru a evalua impactul 
asupra legislaţiei și a politicilor naţionale a standardelor 
internaţionale și europene, fie că acestea sunt legi care 
impun obligativitate, acorduri voluntare sau recomandări. 
Deasemenea, prezintă informaţii referitoare la modul în 
care autorităţile naţionale şi-au asumat angajamentul faţă 
de implementarea politicilor de integrare a migranţilor. 
Puteţi vedea cine se situează sub aceste standarde 
și cine le depășește; dacă standardele au determinat 
schimbări și îmbunătăţiri și dacă este nevoie de asistenţă 
în dezvoltarea măsurilor de implementare. Acolo unde nu 
există standarde puteţi vedea dacă există premisele unei 
cooperări viitoare pe baza punctelor forte și puncte  
slabe comune.

www.mipex.eu/global-actors

Cercetare
Deoarece proiectul își propune să facă datele referitoare 
la politicile de integrare cât mai vizibile și utilizabile de 
către public, cercetătorii le încorporează în cercetarea lor, 
transformând MIPEX într-o platformă pentru cunoștinţe 
comparative mai extinse asupra integrării. Acesta oferă 
o categorizare sistematică în 7 domenii de expertiză 
și, în prezent, în 31 de ţări. Cadrul său de evaluare 
transformă politicile în cifre, folosind experţi naţionali 
pentru a raporta realităţile în materie de legislaţie și 
politici. Punctajele și scalele asigură interpretări clare și 
coerente bazate pe standardele pentru tratamentul egal. 
Rezultatele complete și comentariile experţilor pot fi 
descărcate, și puteţi utiliza instrumentul interactiv online 
pentru a compara ţări. Întregul set de date poate fi utilizat 
pentru cercetare cantitativă și calitativă aprofundată 
asupra chestiunilor specifice, pentru comparaţii între mai 
multe ţări și pentru a evalua ce impact au diferiţi factori 
asupra politicilor și de ce diferă ţările între ele. Pentru 
a conecta integrarea normativ-legală și cea efectivă în 
societate, analiza multivariată poate compara politicile 
cu datele referitoare la finanţare, opinia publică și opiniile 
migranţilor, rezultatele evaluărilor oficiale și schimbările în 
statisticile referitoare la integrare.

www.mipex.eu/research

Presa
MIPEX poate fi utilizat atât de mass-media internaţională 
cât și de cea naţională ca ghid de referinţă rapid și de 
încredere pentru a oferi o înţelegere aprofundată a 
domeniilor în care ţările au rezultate bune în acordarea 
de drepturi, responsabilităţi și șanse egale migranţilor, și a 
domeniilor în care au rămas în urmă. Puteţi compara ţările 
cu ţări vecine sau cu alte ţări și puteţi obţine o privire 
de ansamblu asupra a ceea ce s-a schimbat și asupra a 
ceea ce s-ar putea face pentru a îmbunătăţi integrarea. 
Deoarece MIPEX este actualizat permanent, puteţi accesa 
cu regularitate informaţii contextuale și puteţi fi mereu 
la curent cu ceea ce se discută în ţara dumneavoastră 
cu privire la integrarea migranţilor și impactul asupra 
societăţii. Puteţi găsi raţionamentul din spatele punctajelor 
mici și mari acordate ţării dumneavoastră și puteţi utiliza 
rezultatele pentru a suplimenta perspectiva umană a 
povestirilor despre migranţi și experienţele acestora. 

www.mipex.eu/press 
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WWW.MIPEX.EU/KEY-FINDINGS

REZULTATE-CHEIE

Puncte forte și puncte slabe
Cele 31 de ţări europene și nord-americane analizate de 
MIPEX au, în medie, politici pentru integrarea migranţilor 
favorabile doar cu puţin peste medie. Cu o proporţie de 
aproximativ 50%, per ansamblu, politicile creează pentru 
imigranţi la fel de multe obstacole ca și oportunităţi pentru 
a deveni membri cu drepturi egale ai societăţii. Lucrătorii 
migranţi, familiile reîntregite și rezidenţii pe termen lung se 
bucură de securitate, drepturi fundamentale și protecţie 
împotriva discriminării. Cele mai mari trei obstacole sunt 
obţinerea cetăţeniei de către străinii rezidenţi, posibilitatea 
implicării acestora în viaţa politică şi accesul tuturor copiilor, 
indiferent de originea lor, la educaţie şi la sistemul de 
învăţământ.

Clasamente 
În ţările aflate în primele 10 din clasament, imigranţii 
beneficiază de politici ușor favorabile în Benelux (Belgia, 
Olanda), America de Nord (Canada, SUA), ţările nordice 
(Finlanda, Norvegia, Suedia), și în Europa de Sud (Italia, 
Portugalia, Spania). Suedia, încă în frunte în pofida 
schimbărilor referitoare la problematica reunficării familiale, 
se străduiește să implementeze mai bine și să obţină 
rezultate în materie de drepturi și responsabilităţi egale. 
Portugalia, îngustând poziţia deţinută de Suedia, a transpus 
standardele UE într-un mod menit să ofere siguranţă 
pentru statutul imigranţilor (a se vedea de asemenea 
Belgia, Spania). Politici de integrare bine dezvoltate în ţări 
de imigrare mai vechi sau mai noi demonstrează că ceea 
ce contează nu este doar tradiţia și experienţa, ci și voinţa 
politică. Austria, Elveţia, Europa Centrală și ţările baltice se 
află încă în urmă.

Schimbări
Politicile de integrare se schimbă puţin câte puţin, dar cu 
efecte potenţial mari asupra vieţilor oamenilor. Majoritatea 
ţărilor au înregistrat îmbunătăţiri de numai 1 punct per 
total pe scara MIPEX de 100 de puncte. Deși criza a 
schimbat puţine politici, reducerile de fonduri pot submina 
implementarea lor și pot avea impact asupra imigranţilor. 
Datorită reformelor majore, oportunităţile de integrare s-au 
îmbunătăţit ușor în Grecia (+10) și Luxemburg (+8) și s-au 
înrăutăţit în UK (-10). Urmărind cele șase grupe de analiză 
MIPEX conţinând date din 2007 și 2010, 6 ţări recuperează 
în sensul punctului de referinţă aflat la jumătatea scalei 
MIPEX, în timp ce 10 fac progrese dar sub acest punct de 
referinţă. Ţări care au înregistrat recent o evoluţie oscilantă 
(+0) fie nu au luat măsuri, fie au luat măsuri contradictorii. 
Noile condiţii au inversat ușor direcţia în patru ţări din  
vârful clasamentului.

Tendinţe
MIPEX găsește puternice corelaţii statistice pozitive între 
diferitele sale arii de analiză. Majoritatea ţărilor care au 
rezultate bune (sau slabe) într-un domeniu de integrare  
au rezultate bune (sau slabe) și în celelalte.

Mobilitatea pe piaţa muncii și reunificarea familială: 
Familiile de imigranţi se pot reuni mai ușor şi imigranţii pot 
participa mai activ în ţările care îi ajută pe toţi noii-veniţi să 
îşi găsească locurile de muncă potrivite, ţările din care se 
situează în poziţii din vârful clasamentului sunt pe de o parte 
ţările de imigraţie consacrate și, pe de altă parte ţările noi 
care atrag migraţia forţei de muncă. 

Mobilitatea pe piaţa muncii și educaţia: În ţările în care 
imigranţii adulţi își pot îmbunătăţi parcursul ocupaţional, 
abilităţile și calificările, exista o probabilitate mai mare ca 
acestea să abordeze și să dezvolte politici care să vizeze 
nevoile și oportunităţile specifice pentru copiii imigranţilor. 

Acces la cetăţenie, participare politică, anti-discriminare: 
Aceleași ţări care încurajează noii-veniţi într-o măsură mai 
mare să participe la viaţa politică în calitate de străini vor 
fi acelea care îi vor sprijini mai mult și să devină cetăţeni. 
Acolo unde autorităţile răspund direct numai faţă de 
cetăţeni, este adesea mai greu pentru un imigrant să devină 
la rândul lui cetăţean. Ţările care facilitează naturalizarea 
tind deasemenea să îi protejeze pe toţi rezidenţii împotriva 
multor forme de discriminare, inclusiv împotriva celei  
bazate pe cetăţenie.

Reunificarea familiei și rezidenţa pe termen lung: 
Ţările tind să acorde drepturi egale, de bază familiilor și 
rezidenţilor pe termen lung. 

Condiţii pentru rezidenţă: Din ce în ce mai mult, numărul 
mare de condiţii și criterii înalte pe care imigranţii trebuie, 
în mod tradiţional, să le îndeplinească pentru a obţine 
cetăţenia după mulţi ani, sunt impuse și noilor veniţi care 
doresc să se stabilească în acea ţară sau la reunificarea 
acestora cu familia. 

Utilizarea dovezilor pentru a îmbunătăţi politicilor 
Puţine sunt ţările care își bazează schimbările în politicile de 
integrare pe date concrete, factuale. Abordarea centrată pe 
numărul de imigranţi și nivelurile de testare a integrării arată 
prea puţin dacă de-a lungul timpului, societatea integrează 
efectiv migranţii. Unele autorităţi monitorizează statisticile 
referitoare la tendinţe de integrare, dar foarte puţine sunt 
autorităţile care evaluează dacă politicile au avut impact 
real asupra acestora. Datele și informaţiile sunt folosite mai 
mult vizând problematica ocupării și educaţiei imigranţilor. 
Deoarece partidele politizează integrarea pentru a câștiga 
voturi, succesul este măsurat din ce în ce mai mult prin 
rezultatele alegerilor și percepţia publică. Fie că integrarea 
este sau nu o prioritate, schimbările la nivel naţional sunt 
adesea justificate de legislaţia internaţională și de exemplele 
din alte ţări. În Europa, politicile naţionale sunt mai favorabile 
și similare acolo unde se aplică legislaţia UE (reîntregirea 
familiei, rezidenţa pe termen lung și anti-discriminare). 
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 0 Total nefavorabil
 1–20 Nefavorabil
 21–40 Întrucâtva nefavorabil
 41–59 Nici favorabil, nici 
  nefavorabil
 60–79 Întrucâtva favorabil
 80–100 Favorabil

MIGRANT INTEGRATION POLICY INDEX III – ROMÂNIA 11

  III*   II**
1 SE – Suedia 83  (-1)
2 PT – Portugalia 79  (+5)
3 CA – Canada 72  (+1)
4 FI – Finlanda 69  (O)
5 NL – Olanda 68  (O)
6 BE – Belgia 67  (+4)
7 NO – Norvegia 66  (-1)
8 ES – Spania 63  (+3)
9 US – Statele  
 Unite ale Americii 62  
10 IT – Italia 60  (-1)
11 LU – Luxemburg 59  (+8)
12 DE – Germania 57  (+1)
 UK – Regatul Unit 57  (-10)
14 DK – Danemarca 53  (+2)
 Media UE 52  
15 FR – Franţa 51  (O)
16 GR – Grecia 49  (+10)
 IE – Irlanda 49  (+1)
18 SI – Slovenia 48  (O)
19 CZ – Cehia 46  (+4)
 EE – Estonia 46  (+2)
21 HU – Ungaria 45  (+3)
 RO – România 45  
23 CH – Elveţia 43  (O)
24 AT – Austria 42  (+3)
 PL – Polonia 42  (+1)
26 BG – Bulgaria 41  
27 LT – Lituania 40  (+1)
28 MT – Malta 37  (O)
29 SK – Slovacia 36  (O)
30 CY – Cipru 35  (O)
31 LV – Letonia 31  (+3)

*   Punctajul total include educaţia şi 
celelalte şase arii tematice.

**  Acesta exclude educaţia. El reflectă 
schimbările totale în celelalte şase 
arii tematice măsurate atât în  
MIPEX II cât şi în MIPEX III.

REZULTATE-CHEIE

Schimbări faţă  
de MIPEX

Clas
am

en
t

Ţa
ra



MOBILITATEA PE PIAŢA 
MUNCII
Situaţia cea mai favorabilă 
Aceasta este o sinteză a politicilor naţionale existente în 
mai 2010 în cel puţin una din cele 31 de ţări.

O migrantă cu dreptul de a lucra și de a trăi într-o ţară 
are aceleași șanse ca oricine altcineva pe piaţa muncii. 
Din prima zi în ţară, ea și membrii familiei sale pot începe 
demersurile pentru găsirea unui loc de muncă în sectorul 
privat sau public. Îi sunt recunoscute calificările din 
străinătate. Își poate îmbunătăţi abilităţile prin cursuri 
de formare și burse de studiu. Statul o încurajează 
concentrându-se pe nevoile sale specifice – de exemplu, 
poate urma cursuri de limbă specifice propriei sale arii 
profesionale. Mentori pentru angajare și personal calificat 
o ajută să își evalueze abilităţile și să folosească serviciile 
publice pentru ocuparea forţei de muncă. Odată angajată, 
are aceleași drepturi ca toţi lucrătorii din ţară. 

Situaţia cea mai nefavorabilă 
Aceasta este o sinteză a politicilor naţionale existente în 
mai 2010 în cel puţin una din cele 31 de ţări.

Atunci când un migrant nu poate contribui pe deplin la 
viaţa economică a ţării, abilităţile și ambiţiile sale se pierd. 
El trebuie să aștepte 5 ani pentru a avea aceleași drepturi 
de a lucra, studia sau de a-și începe propria afacere ca 
și cetăţenii. Chiar și atunci, nu îi este permis să lucreze în 
anumite sectoare și profesii. Între timp, trebuie să îşi caute 
de lucru singur, fără a avea vreun tip de suport general 
sau asistenţă individualizată centrată pe nevoile sale. 
Deoarece calificările din străinătate nu îi sunt recunoscute, 
se poate ca el să fie nevoit să renunţe la carieră pentru a 
accepta orice slujbă se întâmplă să găsească. Angajatorii 
nu sunt obligaţi să îi ofere aceleași condiţii de muncă sau 
asigurări sociale ca și colegilor săi de muncă. 

Situaţia cu favorabilitate medie
Pentru a-și găsi un loc de muncă, nu toţi rezidenţii străini 
cu drept de muncă au acces egal la întreaga piaţă a 
muncii, întregul sistem de educaţie sau serviciile de 
ocupare a forţei de muncă. De exemplu, numai cetăţenii 
ţării și cetăţenii UE în Europa se bucură de șanse egale 
în sectorul public și de proceduri mai bune pentru a le fi 
recunoscute diplomele obţinute în afara UE. Majoritatea 
imigranţilor pot utiliza serviciile publice pentru ocuparea 
forţei de muncă. Asistenţa centrată pe nevoile migranţilor 
este principalul punct slab în majoritatea ţărilor. Sunt 
puţine cazurile în care aceste servicii generale sunt 
disponibile pentru a răspunde unor nevoi specifice, în 
special pentru femeile migrante și pentru tineri. Odată 
ce migranţii au găsit un loc de muncă, ei se bucură de 
aceleași condiţii de muncă și au acces la sindicate ca și 
cetăţenii. Acești lucrători, care plătesc toate impozitele și 
taxele, sunt excluși de la anumite părţi ale sistemului de 
securitate socială. 

Imigranţii au acces mai bun și suport specializat în 
ţările cu istoric de imigraţie. În același timp, ţările care 
restricţionează accesul nu sunt, de obicei, cele care 
încearcă să folosească în avantajul lor abilităţile specifice 
ale imigranţilor. Ca excepţie de la această regulă, Belgia, 
Franţa și Luxemburg risipesc potenţialul economic al unui 
mare număr de rezidenţi din afara UE, deoarece le oferă 
suport specific dar nu le permit accesul la multe sectoare. 
Ţările care au devenit recent dependente de lucrătorii 
migranţi (Cehia, Italia, Spania, Portugalia) îi pot trata egal 
ca lucrători, dar adesea ignoră provocările specifice 
cu care se confruntă cei născuţi în altă ţară. Estonia și 
România apar ca fiind singurele ţări din Europa Centrală 
care sunt mai puţin pregătite în privinţa viitoarelor lor 
nevoi de migraţie.

Schimbări și tendinţe
Din 2007 până în 2010, imigranţii au primit mai multă 
susţinere pe piaţa muncii în 10 ţări. Mai mulţi rezidenţi 
legali vor avea acces egal la locuri de muncă și cursuri 
de formare în câteva ţări de imigraţie noi (Grecia, Spania, 
Portugalia) și în Europa Centrală (Ungaria, Polonia, 
Letonia). Ţările au folosit uneori oportunităţi din legislaţia 
UE pentru a-și îmbunătăţi propria legislaţie. Mai multe 
ţări cu istoric de imigraţie au făcut progrese în ceea ce 
privește măsurile de asistenţă centrată pe migranţi, arie 
care în general este deficitară în toate ţările. Imigranţii 
din Austria și Danemarca vor beneficia de câteva măsuri 
noi de asistenţă specifică, iar calificările lor ar putea fi 
recunoscute mai facil în Canada, Polonia și Luxemburg.
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	 MIPEX%	
	 	 III	 	 	II

1	 SE	–	Suedia	 100	 	(100)
2	 PT	–	Portugalia	 94	 	 (80)
3	 NL	–	Olanda	 85	 	 (85)
4	 ES	–	Spania	 84	 	 (79)
5	 CA	–	Canada	 81	 	 (77)
6	 DE	–	Germania	 77	 	 (77)
7	 DK	–	Danemarca	 73	 	 (64)
	 NO	–	Norvegia	 73	 	 (76)
9	 FI	–	Finlanda	 71	 	 (71)
10	 IT	–	Italia	 69	 	 (69)
11	 RO	–	România	 68	 	
	 US	–	Statele		
	 Unite	ale	Americii	 68	 	
13	 EE	–	Estonia	 65	 	 (65)
	 Media	UE	 57	 	
14	 AT	–	Austria	 56	 	 (44)
15	 CZ	–	Cehia	 55	 	 (55)
	 UK	–	Regatul	Unit	 55	 	 (55)
17	 BE	–	Belgia	 53	 	 (53)
	 CH	–	Elveţia	 53	 	 (53)
19	 GR	–	Grecia	 50	 	 (45)
20	 FR	–	Franţa	 49	 	 (49)
21	 LU	–	Luxemburg	 48	 	 (45)
	 PL	–	Polonia	 48	 	 (45)
23	 LT	–	Lituania	 46	 	 (46)
24	 SI	–	Slovenia	 44	 	 (44)
25	 MT	–	Malta	 43	 	 (48)
26	 HU	–	Ungaria	 41	 	 (36)
27	 BG	–	Bulgaria	 40	 	
28	 IE	–	Irlanda	 39	 	 (42)
29	 LV	–	Letonia	 36	 	 (27)
30	 CY	–	Cipru	 21	 	 (21)
	 SK	–	Slovacia	 21	 	 (21)
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MOBILITATEA	PE		
PIAŢA	MUNCII

 0 Total nefavorabil
 1–20 Nefavorabil
 21–40 Întrucâtva nefavorabil
 41–59 Nici favorabil, nici 
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 60–79 Întrucâtva favorabil
 80–100 Favorabil
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REUNIFICAREA 
FAMILIALĂ
Situaţia cea mai favorabilă 
Aceasta este o sinteză a politicilor naţionale existente în 
mai 2010 în cel puţin una din cele 31 de ţări.

Familiile care sunt reunificate cu succes au stabilitatea 
socio-culturală pentru a deveni membri activi ai societăţii. 
În Europa, o familie care nu provine din UE are aceleași 
drepturi și responsabilităţi ca și o familie provenind din UE 
care se mută dintr-o ţară în alta. La sosire, o nou-venită 
depune cerere pentru soţul/partenerul ei și pentru 
copii, precum și pentru părinţii și bunicii dependenţi. 
Procedura este gratuită și scurtă. Autorităţile nu au motiv 
să-i respingă cererea dacă nu este frauduloasă și dacă 
nu constituie un risc la adresa securităţii. Statul facilitează 
integrarea familiei, ajutând-i să acceseze școli, locuri de 
muncă și programe sociale.

Situaţia cea mai nefavorabilă 
Aceasta este o sinteză a politicilor naţionale existente în 
mai 2010 în cel puţin una din cele 31 de ţări.

Un migrant care este ţinut separat de familia sa are 
puţine perspective de a se integra în comunitatea 
în care trăiește. Trebuie să aștepte ani la rând ca să 
devină rezident pe termen lung. Chiar și atunci, legea nu 
recunoaște decât familia nucleară tradiţională. Sponsorii 
trebuie să îndeplinească condiţii dificile fără susţinerea 
autorităţilor. Numai cei care au venituri mari, locuri 
de muncă stabile și punctaje mari la testele de limbă/
integrare pot trăi împreună cu familia lor. Procedurile 
sunt lungi, costisitoare și discreţionare. Legislaţia îi obligă 
pe membrii reuniţi să depindă de el deoarece ei nu au 
dreptul să muncească și nici să beneficieze de ajutoare 
sociale. Nu au dreptul la permis de ședere autonom, chiar 
dacă sponsorul decedează, divorţează sau comite abuzuri 
asupra lor. 

Situaţia cu favoribilitate medie
Majoritatea imigranţilor în Europa și America de Nord au 
dreptul legal la reunificarea familială, iar acesta este ușor 
favorabil pentru integrarea lor și a familiilor lor. Ţările cu 
definiţii restrictive ale familiei au tendinţa de a impune 
condiţii împovărătoare asupra sponsorului. Acele ţări cu 
definiţii incluzive adesea limitează condiţiile din respect 
pentru viaţa de familie. Aplicanţii trebuie să dovedească 
un venit ‘stabil și suficient’, adesea vag și mai mare decât 
cel necesar cetăţenilor ţării respective pentru a trăi din 
asistenţă socială. Puţine ţări impun condiţii de limbă sau 
integrare. Dar pe măsură ce tot mai multe ţări fac acest 
lucru, ele extind aceste condiţii și asupra soţilor/soţiilor 
imigranţilor înainte de sosire. În general, familiile obţin 
atât un permis de ședere sigur cât și drepturi egale, dar, 
pentru a li se acorda un permis de ședere autonom, se 
confruntă cu perioade de așteptare mari și condiţii grele. 

O viaţă de familie sigură este premiza pentru integrare în 
America de Nord, ţările nordice, Europa de Nord-Vest și 
în noile ţări de imigraţie a forţei de muncă. Întâlnim astfel, 
definiţii ale familiei și condiţii mai incluzive în Canada decât 
în SUA; în Suedia și Finlanda decât în Norvegia; și în Spania 
și Portugalia decât în Italia. Condiţiile legislative favorabile 
din Europa Centrală sunt aplicate prin proceduri extrem 
de discreţionare. 

Schimbări și tendinţe
Din 2007, s-au schimbat puţine lucruri pentru familiile 
non-UE și care se reunesc în Europa, viitorul lor rămânând 
nesigur. Procedurile au devenit mai favorabile în 5 ţări, 
dar mai puţin favorabile în 11 ţări. Ţările (recent Grecia, 
Luxemburg, Spania) acordă acum drepturi de bază 
și siguranţa rezidenţei, adesea pentru a se conforma 
legislaţiei UE. Deoarece acestea sunt standarde minime, 
puţine sunt ţările care nu subscriu la ele, dar și mai puţine 
sunt acelea care merg mai departe. Factorii de decizie, 
cel mai adesea, nu ajung la un acord cu privire la modul în 
care să aplice condiţiile pentru reîntregirea familiei. Ţările 
cu politici favorabile (Belgia, Portugalia, Suedia) încearcă 
să stabilească cerinţe legate de venituri sau de condiţii 
de locuit bazate pe standarde care, conform așteptărilor, 
ar trebui întrunite în societate de către toţi rezidenţii. Dar, 
din ce în ce mai des, ţări cu istoric de imigrare le cer 
imigranţilor să îndeplinească unele condiţii pe care mulţi 
dintre cetăţeni i lor nu le-ar putea îndeplini: vârste mai 
mari pentru căsătorie (UK), venituri mai mari (Austria), 
mai multe teste (Olanda), inclusiv pentru soţii/soţiile aflaţi 
în străinătate (Olanda, Danemarca, Franţa, Germania), 
în majoritatea cazurilor taxe mari, și susţinere minimă. 
Condiţiile care nu favorizează reîntregirea familiei și care 
nu facilitează integrarea efectivă ar putea fi nejustificate 
conform legislaţiei UE (2003/86/CE). Imigranţii au început 
să aducă dovezi tribunalelor naţionale și Curţii Europene 
de Justiţie (exemplu în Olanda, cazul Chakroun). 

WWW.MIPEX.EU/FAMILY-REUNION
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 MIPEX% 
  III   II

1 PT – Portugalia 91  (89)
2 CA – Canada 89  (89)
3 ES – Spania 85  (76)
4 SE – Suedia 84  (89)
5 SI – Slovenia 75  (75)
6 IT – Italia 74  (78)
7 FI – Finlanda 70  (70)
8 BE – Belgia 68  (70)
 NO – Norvegia 68  (72)
10 LU – Luxemburg 67  (53)
 PL – Polonia 67  (67)
 US – Statele  
 Unite ale Americii 67  
13 CZ – Cehia 66  (66)
14 EE – Estonia 65  (65)
 RO – România 65  
16 HU – Ungaria 61  (56)
17 DE – Germania 60  (62)
 Media UE 60  
18 LT – Lituania 59  (59)
19 NL – Olanda 58  (59)
20 UK – Regatul Unit 54  (56)
21 SK – Slovacia 53  (53)
22 FR – Franţa 52  (53)
23 BG – Bulgaria 51  
24 GR – Grecia 49  (47)
25 MT – Malta 48  (50)
26 LV – Letonia 46  (46)
27 AT – Austria 41  (43)
28 CH – Elveţia 40  (40)
29 CY – Cipru 39  (39)
30 DK – Danemarca 37  (37)
31 IE – Irlanda 34  (36)
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EDUCAŢIE

Situaţia cea mai favorabilă 
Aceasta este o sinteză a politicilor naţionale existente în 
mai 2010 în cel puţin una din cele 31 de ţări.

Orice copil care locuiește în acea ţară poate parcurge 
drumul de la grădiniţă la universitate și poate obţine 
cele mai bune rezultate de care este capabil. Acesta 
beneficiază de aceleași măsuri generale ca și colegii 
provenind din același mediu socio-economic. Dacă are 
nevoi diferite din cauza experienţei de imigrare personale 
sau familiale, copilul va primi sprijin suplimentar. Profesorii 
au fost instruiţi să recunoască aceste nevoi și stabilesc 
nivele de performanţă la fel de înalte și pentru acesta. 
Copilul are dreptul la cursuri și predare suplimentară 
pentru a recupera și a stăpâni limba acelei ţări. Părinţii 
săi joacă un rol activ în educaţia sa deoarece școala îi 
implică, în mod specific, în fiecare etapă a parcursului 
educaţional. Deasemenea, atât el cât și părinţii lui aduc 
noi oportunităţi pentru școala sa. Toţi elevii se pot înscrie 
la cursuri de limbă și cultură ale familiilor sale. Școala sa 
folosește o abordare interculturală în programă, manuale, 
orar și practicile de angajare. Alături de toţi elevii și de 
întregul personal, el învaţă cum să trăiască și să înveţe 
într-o societate diversă. 

Situaţia cea mai nefavorabilă 
Aceasta este o sinteză a politici lor naţionale existente în 
mai 2010 în cel puţin una din cele 31 de ţări.

Școala nu funcţionează ca un motor pentru integrarea 
elevilor imigranţi. Mulţi copii care locuiesc în acea ţară 
nu au nici măcar dreptul la o educaţie completă. Numai 
câteva școli sau proiecte ad-hoc abordează ideea de 
integrare. În majoritatea timpului, un copil migrant este 
tratat ca toţi ceilalţi de aceeași vâstă. Mai rău, profesorii îl 
pot vedea doar ca pe o problemă. Nu au niciun mod de 
a stabili o comunicare cu părinţi ca ai săi, care vorbesc o 
altă limbă și provin dintr-un alt mediu. Deseori, copilul nu 
învaţă bine nici limba familiei sale şi nici limba societăţii 
gazdă, deoarece susţinerea pentru învăţarea limbii este 
slabă sau absentă. În cele din urmă ajunge împreună cu 
alţi elevi imigranţi în școli sub-performante. Profesorii și 
membrii personalului nu provin nici ei din medii diverse și 
nu pot face faţă diversităţii din școala lor. Elevii nu învaţă 
să respecte și să lucreze împreună cu persoane ce provin 
din medii diverse.

Situaţia cu favorabilitate medie
Educaţia, o nouă arie de analiză MIPEX, se conturează 
ca fiind un domeniu cu multe deficienţe ale politicilor de 
integrare în majoritatea ţărilor. Puţine sisteme şcolare 
fac evaluări profesioniste ale cunoştinţelor dobândite în 
străinătate de copiii noi-veniţi. Cei mai mulţi copii au cel 
puţin dreptul implicit de a frecventa grădiniţa și educaţia 
obligatorie. Au deasemenea acces la măsuri generale în 
sprijinul elevilor defavorizaţi. Vor beneficia la fel de mult 
sau la fel de puţin ca și ceilalţi elevi provenind din același 
mediu social. 

Și totuși, elevii migranţi pot avea dificultăţi la școală și 
din alte motive decât ale colegii lor. Aici, școlile își arogă 
libertatea dacă să abordeze sau nu nevoile specifice ale 
elevilor migranţi, ale profesorilor și părinţilor lor, și dacă să 
le monitorizeze rezultatele. Fără cerinţe sau drepturi clare, 
elevii nu beneficiază de susţinerea de care au nevoie pe 
tot parcursul școlii și pe teritoriul întregii ţări, în special 
în comunităţile cu mulţi imigranţi sau cu puţine resurse. 
Migranţii au dreptul la susţinere pentru a învăţa limba, dar 
adesea pentru aceasta nu se aplică același standard ca 
și pentru restul programei școlare. Aproape nici o ţară 
nu are sisteme pentru a realiza diversitatea în școli sau a 
personalului didactic; majoritatea școlilor pierd, așadar, 
oportunităţi noi aduse de un corpus diversificat de elevi. 

Puţine sisteme educaţionale din Europa se adaptează 
realităţilor imigraţiei. Cele mai dedicate în acest sens sunt 
America de Nord, ţările nordice și Benelux. Marea Britanie 
se află în vârful clasamentului principalelor ţărilor de 
imigraţie; Portugalia are cea mai bună performanţă dintre 
noile ţări de imigraţie, Cehia în Europa Centrală și Estonia 
în zona baltică. Restul ţărilor se situează sub punctul de 
referinţă de 50%, unele chiar la un nivel critic (Franţa, 
Irlanda, Letonia, Lituania, Bulgaria, Ungaria). 

WWW.MIPEX.EU/EDUCATION
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   MIPEX % III 

1 SE – Suedia   77
2 CA – Canada   71
3 BE – Belgia   66
4 FI – Finlanda   63
 NO – Norvegia   63
 PT – Portugalia   63
7 UK – Regatul Unit   58
8 US – Statele  
 Unite ale Americii   55
9 LU – Luxemburg   52
10 DK – Danemarca   51
 NL – Olanda   51
12 EE – Estonia   50
13 ES – Spania   48
14 CH – Elveţia   45
15 AT – Austria   44
 CZ – Cehia   44
17 DE – Germania   43
18 GR – Grecia   42
19 IT – Italia   41
 Media UE   39
20 CY – Cipru   33
21 FR – Franţa   29
 PL – Polonia   29
23 IE – Irlanda   25
24 SK – Slovacia   24
 SI – Slovenia   24
26 RO – România   20
27 LV – Letonia   17
 LT – Lituania   17
29 MT – Malta   16
30 BG – Bulgaria   15
31 HU – Ungaria   12
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PARTICIPAREA POLITICĂ 

Situaţia cea mai favorabilă 
Aceasta este o sinteză a politicilor naţionale existente în 
mai 2010 în cel puţin una din cele 31 de ţări.

Atunci când statele oferă șanse pentru participarea 
politică, toţi rezidenţii pot lua parte la viaţa democratică. 
Noii-veniţi se bucură de aceleași libertăţi civile ca și 
cetăţenii. O imigrantă poate vota și poate candida în 
alegerile locale și se poate bucura de libertăţi politice 
de bază, ca și cetăţenii, după un număr limitat de ani de 
ședere legală. Ea poate deasemenea să voteze la alegerile 
regionale. Ea poate fi aleasă și poate chiar să conducă un 
organism consultativ de imigranţi, puternic și independent, 
la nivel local, regional sau naţional. Statul o informează 
asupra drepturilor sale politice și susţine formarea unei 
societăţi civile de imigranţi.

Situaţia cea mai nefavorabilă 
Aceasta este o sinteză a politicilor naţionale existente în 
mai 2010 în cel puţin una din cele 31 de ţări.

Un imigrant nu poate contribui la deciziile politice care 
îl afectează cel mai mult în orașul, regiunea și ţara unde 
locuiește. Statul restricţionează drepturile sale civile 
de bază. Nu poate înfiinţa o asociaţie politică, nu poate 
deveni membru al unui partid şi nici nu poate lucra ca 
jurnalist. Numai cetăţenii (și, în statele membre UE, doar 
cetăţenii UE) au şansa să voteze. El locuiește într-un oraș 
în care autorităţile nici măcar nu se consultă cu imigranţii. 
Statul nu implementează nici o politică pentru a-l încuraja 
să ia parte la viaţa democratică. Asociaţiile care reprezintă 
interesele sale nu pot conta pe finanţare de la stat. 

Situaţia cu favorabilitate medie
Majoritatea imigranţilor au puţine ocazii de a se informa 
și de a îmbunătăţi politicile care îi afectează zilnic. 11 
ţări, majoritatea din Europa Centrală, au încă legi care le 
refuză imigranţilor libertăţi politice de bază. În Europa, 
cetăţenii din afara UE pot candida pentru alegerile locale 
în 13 dintre ţările investigate, pot vota la nivel local în 19 
ţări, la nivel regional în 7 ţări, și la nivel naţional în 2 ţări 
(Portugalia, Marea Britanie). Organisme consultative există 
la nivel local în 15 ţări și la nivel naţional în 11 ţări. Acestea 
oferă oportunităţi care sunt doar parţial relevante pentru 
ca imigranţii să participe activ la îmbunătăţirea politicilor. 
Aproximativ jumătate dintre ţări finanţează activităţile 
politice ale imigranţilor, în timp ce o treime îi informează 
cu privire la drepturile lor politice. 

Acordarea de drepturi politice și civile este un indicator 
al gradului de încredere al ţării de imigrare. Ţările cu 
istoric de imigraţie și ţările cu imigraţie recentă diferă 
în mod semnificativ. Imigranţii nu se bucură de aproape 

niciunul dintre aceste drepturi în Europa Centrală, ţările 
baltice, Cipru și Malta. Numai Irlanda și Portugalia oferă 
la fel de multe oportunităţi politice ca și ţările situate în 
vârful clasamentului, respectiv ţările din zona nordică 
și Europa de Nord-Vest. Ţările cu istoric de imigraţie și 
cadre normative și legislative mai puţin favorabile, în 
special în ceea ce privește dreptul de vot, au nevoie fie 
de modificări constituţionale (Austria, Germania, Italia, 
Spania), fie de o voinţă politică mai puternică (Canada, 
Franţa, Marea Britanie, USA).

Schimbări și tendinţe
Oportunităţile politice pentru imigranţi nu se îmbunătăţesc 
semnificativ. Singura ţară care a înregistrat un progres 
considerabil este Grecia (+15), care a reformat legea 
referitoare la cetăţenie și a conferit multe oportunităţi 
politice locale. Acest exemplu ilustrează rezultatul MIPEX 
conform căruia organismele consultative nu sunt un 
substitut pentru dreptul de vot. Ţările care extind dreptul 
de vot au o mai mare probabilitate să creeze organisme 
consultative puternice.

Participarea politică începe să devină o parte integrantă 
a strategiilor de integrare. Organismele consultative și 
dreptul de vot au apărut prima dată în anii 1970 și sunt 
supuse cu regularitate dezbaterii în toată Europa și, din 
ce în ce mai mult, în America de Nord. Motivul principal 
pentru care se îmbunătăţesc punctajele MIPEX nu este 
direct legat de legislaţia UE sau de Convenţia nr. 144 
a Consiliului Europei. Tribunalele naţionale și europene 
contribuie la asigurarea drepturilor civile de bază (Austria, 
Spania). Noile ţări de imigraţie și-au reînnoit interesul 
atât pentru organisme consultative (Franţa, Irlanda, Italia, 
Spania, Portugalia), cât și pentru drepturile la vot (Cehia, 
Estonia, Lituania, Slovenia, Luxemburg, Slovacia, Belgia, 
Grecia). Rezultatele MIPEX sugerează că organismele 
consultative apar (Luxemburg, Portugalia, Elveţia) și 
dispar (Belgia, Danemarca), de obicei atunci când 
autorităţile sunt dispuse să le ia în considerare. Dreptul 
de vot este o chestiune durabilă: greu de obţinut, dar  
și mai greu de revocat. 

WWW.MIPEX.EU/POLITICAL-PARTICIPATION
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 MIPEX% 
  III   II

1 NO – Norvegia 94  (94)
2 FI – Finlanda 87  (87)
3 IE – Irlande 79  (79)
 NL – Olanda 79  (79)
5 LU – Luxemburg 78  (76)
6 SE – Suedia 75  (75)
7 PT – Portugalia 70  (69)
8 DE – Germania 64  (64)
9 DK – Danemarca 62  (66)
10 BE – Belgia 59  (61)
 CH – Elveţia 59  (58)
12 ES – Spania 56  (56)
13 UK – Regatul Unit 53  (53)
14 IT – Italia 50  (50)
15 US – Statele  
 Unite ale Americii 45  
16 FR – Franţa 44  (44)
 Media UE 44  
17 GR – Grecia 40  (25)
18 CA – Canada 38  (38)
19 AT – Austria 33  (33)
 HU – Ungaria 33  (33)
21 EE – Estonia 28  (28)
 SI – Slovenia 28  (28)
23 CY – Cipru 25  (25)
 LT – Lituania 25  (25)
 MT – Malta 25  (25)
26 SK – Slovacia 21  (21)
27 LV – Letonia 18  (18)
28 BG – Bulgaria 17  
29 CZ – Cehia 13  (13)
 PL – Polonia 13  (13)
31 RO – România 8  

MIGRANT INTEGRATION POLICY INDEX III – ROMÂNIA 19

PARTICIPAREA 
POLITICĂ 

 0 Total nefavorabil
 1–20 Nefavorabil
 21–40 Întrucâtva nefavorabil
 41–59 Nici favorabil, nici 
  nefavorabil
 60–79 Întrucâtva favorabil
 80–100 Favorabil
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REZIDENŢA PE TERMEN 
LUNG
Situaţia cea mai favorabilă
Aceasta este o sinteză a politicilor naţionale existente în 
mai 2010 în cel puţin una din cele 31 de ţări.

La un anumit moment, toţi imigranţii legali au dreptul de 
a decide ei înșiși dacă să se stabilească permanent într-o 
ţară. Pentru un solicitant, procedura este gratuită și scurtă, 
deoarece singurul aspect de rezolvat este dacă reprezintă 
o fraudă potenţială sau o ameninţare reală asupra 
securităţii. Se poate face recurs împotriva unei respingeri 
sau retrageri a dreptului de ședere. Dacă cererea este 
aprobată, imigrantul este sigur de statutul său și este tratat 
la fel ca și cetăţenii, cu aceleași drepturi și responsabilităţi 
în majoritatea aspectelor vieţii. 

Situaţia cea mai puţin favorabilă
Aceasta este o sinteză a politicilor naţionale existente în 
mai 2010 în cel puţin una din cele 31 de ţări.

Ca străin, un migrant va avea mereu un statut legal 
‘permanent temporar’, fără oportunităţi egale de a se 
integra. Multe tipuri de permise ale imigranţilor legali îi fac 
să fie neeligibili pentru rezidenţa pe termen lung, chiar 
dacă întrunesc criteriile și cerinţele pentru rezidenţă. 
Un solicitant trebuie să îndeplinească condiţiile dificile 
referitoare la venituri și angajare. Nu poate nici măcar să 
încerce să susţină examenele de limbă și de integrare, 
costisitoare și dificile, în absenţa cursurilor gratuite și 
a materialelor de studiu. Dacă este în cele din urmă 
acceptat, statutul său rămâne instabil. Nu se poate 
întoarce în ţara de origine decât pentru perioade foarte 
scurte, fapt care îi zădărnicește planurile de a contribui la 
dezvoltarea acesteia și la viaţa sa de familie.

Situaţia cu favorabilitate medie
Alături de reîntregirea familiei, rezidenţa pe termen lung 
constituie un avantaj relativ pentru politicile de integrare 
ale ţărilor. Acești rezidenţi pot lucra, studia, ieși la pensie 
și trăi în acea ţară la fel ca cetăţenii. Migranţii trebuie să 
îndeplinească diverse cerinţe și condiţii de eligibilitate 
– unele mai restrictive decât altele. Unii deţinători de 
permise nu pot solicita rezidenţă pe termen lung, nici 
dacă locuiesc în acea ţară de 5 ani sau mai mult. Condiţiile 
care erau odată condiţii pentru obţinerea cetăţeniei sunt 
aplicate din ce în ce mai mult pentru obţinerea rezidenţei 
pe termen lung. Dar condiţiile pentru rezidenţa pe termen 
lung îi încurajează mai bine pe solicitanţi să reuşească. 
Punând accent pe cunoștinţele lingvistice de bază, ele 
dau puţin mai multă atenţie abilităţilor și dizabilităţilor 
individuale şi pot fi mai ușor susţinute de cursuri. Ţările 
păstrează dreptul de a refuza sau retrage permisul de 

ședere al unui rezident pe termen lung, deși trebuie să 
se ţină cont și de circumstanţele personale și o astfel de 
decizie poate reprezenta motiv de recurs. 

Cei mai mulţi rezidenţi pot dobândi un statut sigur și 
drepturi egale în ţările din vestul Europei și în ţările 
nordice. Același lucru este valabil și pentru Canada, 
dar nu și pentru SUA. Noii-veniţi pot avea cele mai 
mari dificultăţi în întrunirea cerinţelor și condiţiilor 
de eligibilitate în Marea Britanie, Elveţia, Germania, 
Franţa și Austria. Deși Cipru și Grecia au şi ele condiţii 
împovărătoare, majoritatea ţărilor noi de imigraţie nu au 
astfel de condiţii însă procedurile în aceste ţări rămân 
discreţionare într-o măsură considerabilă. 

Schimbări și tendinţe
Potenţialii rezidenţi pe termen lung se confruntă în 2010 
cam cu aceleași obstacole și au cam aceleași șanse ca în 
2007. Nu se schimbă aproape nimic acolo unde se aplică 
standardele legale minime ale UE. Ţările care trebuie 
să se conformeze recuperează (Belgia +15, Portugalia 
+14, Spania +6), în timp ce ţările care nu trebuie să se 
conformeze pot regresa serios (Marea Britanie -43). 
Majoritatea ţărilor își concentrează schimbările de 
politică asupra condiţiilor noi și dificile care circulă și sunt 
prezente în dezbaterile europene. În 1999, Germania era 
singurul stat membru UE care a impus o cerinţă legată 
de limbă. Acum, tendinţa cu privire la condiţiile de limbă 
și integrare se extinde de la ţările europene cu istoric de 
imigraţie (Danemarca, Germania, Marea Britanie) la noile 
ţări de imigraţie a forţei de muncă din sud și est (Cipru, 
Cehia, Italia, Portugalia). Alte schimbări sunt mai puţin 
concludente: Austria, Danemarca, Portugalia și Spania 
încearcă să atragă studenţii migranţi să se stabilească 
acolo, spre deosebire de Luxemburg și Marea Britanie; 
și în timp ce Spania și Portugalia le oferă rezidenţilor pe 
termen lung protecţie mai bună împotriva deportării, alte 
ţări găsesc motive noi pentru respingere și retragere a 
rezidenţei, precum sistemele de punctaj (Marea Britanie, 
Danemarca, Italia), motive vagi de securitate (Estonia), și 
dubla pedeapsă (Marea Britanie). 

WWW.MIPEX.EU/LONG-TERM-RESIDENCE
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 MIPEX% 
  III   II

1 BE – Belgia 79  (64)
2 ES – Spania 78  (72)
 SE – Suedia 78  (78)
4 PT – Portugalia 69  (55)
 SI – Slovenia 69  (69)
6 NL – Olanda 68  (68)
7 EE – Estonia 67  (68)
8 DK – Danemarca 66  (64)
 IT – Italia 66  (69)
10 CZ – Cehia 65  (65)
 PL – Polonia 65  (65)
12 MT – Malta 64  (64)
13 CA – Canada 63  (60)
14 NO – Norvegia 61  (61)
15 HU – Ungaria 60  (54)
16 LV – Letonia 59  (51)
 Media UE 59  
17 AT – Austria 58  (54)
 FI – Finlanda 58  (58)
19 BG – Bulgaria 57  
 LT – Lituania 57  (57)
21 GR – Grecia 56  (56)
 LU – Luxemburg 56  (57)
23 RO – România 54  
24 DE – Germania 50  (50)
 SK – Slovacia 50  (50)
 US – Statele  
 Unite ale Americii 50  
27 FR – Franţa 46  (46)
28 IE – Irlanda 43  (43)
29 CH – Elveţia 41  (41)
30 CY – Cipru 37  (41)
31 UK – Regatul Unit 31  (74)
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 21–40 Întrucâtva nefavorabil
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ACCESUL LA CETĂŢENIE

Situaţia cea mai favorabilă
Aceasta este o sinteză a politicilor naţionale existente în 
mai 2010 în cel puţin una din cele 31 de ţări.

Toţi rezidenţii care s-au stabilit într-o ţară și își văd viitorul 
în acea ţară primesc susţinere deplină pentru a deveni 
cetăţeni și a participa în mod egal la viaţa publică. Toţi 
cetăţenii pot avea dublă cetăţenie. Un copil născut în 
acea ţară din părinţi imigranţi devine cetăţean la naștere 
(jus soli), la fel ca ceilalţi copii. O migrantă născută în 
străinătate, va deveni interesantă pentru acea ţară după 
ce a trăit 3 ani acolo. Are dreptul la cetăţenie atunci când 
întrunește condiţiile legale, precum este aceea cerinţă 
de a nu avea cazier judiciar recent. Condiţii precum 
promovarea unui test de cunoaștere de bază a limbii și a 
urma un curs de cetăţenie o încurajează să reuşească prin 
cursuri și teste gratuite, flexibile și profesioniste. Ca nou 
cetăţean, ea se bucură de aceeaşi protecţie oferită de 
cetăţenie ca ceilalţi concetăţeni.

Situaţia cea mai nefavorabilă
Aceasta este o sinteză a politicilor naţionale existente în 
mai 2010 în cel puţin una din cele 31 de ţări.

Statele care îi descurajează pe imigranţi să dobândească 
cetăţenia creează un deficit democratic, social și 
economic, pe termen lung. Copiii și nepoţii imigranţilor 
sunt încă trataţi ca străini. Un imigrant nu este considerat 
eligibil decât dacă a locuit în acea ţară timp de 12 ani. 
Noii cetăţeni nu pot avea dublă cetăţenie, deși acest 
lucru le este permis altor cetăţeni. Celelalte condiţii sunt 
prea oneroase pentru a putea fi îndeplinite de mulţi 
rezidenţi stabiliţi în acea ţară – sau chiar de mulţi cetăţeni 
(de exemplu venituri, taxe de 1.500 euro). Un solicitant 
trebuie să promoveze examene dificile, discreţionare 
și costisitoare de limbă și integrare. Procedura este 
complet discreţionară, fără supraveghere judiciară. Ca nou 
cetăţean, i se poate retrage cetăţenia în orice moment al 
vieţii, el putând deveni chiar apatrid.

Situaţia cu favorabilitate medie
Dubla cetăţenie și jus soli devin norme pentru ţările de 
imigraţie. Majoritatea etapelor procedurii sunt totuși destul 
de descurajante pentru mulţi dintre cei care se gândesc 
să încerce sau îi exclud încă de la început. Pentru a 
putea aplica pentru obţinerea cetăţeniei, imigranţii din 
Europa așteaptă în total, în medie, 7 ani, din cauza unor 
cerinţe legate de rezidenţa pe termen lung. Jumătate 
dintre ţări condiţionează cetăţenia de venituri și de taxe 
mari. Solicitanţilor li se cere în mod normal să cunoască 
limba, adesea la un nivel înalt sau nespecificat. De cele 
mai multe ori, candidaţilor nu li se oferă sprijinul necesar 
pentru a putea trece testele. După proceduri destul de 
discreţionare, solicitanţii pot cel puţin să facă recurs și 
să se bucure de unele protecţii împotriva apatridiei și a 
retragerii cetăţeniei. 

Ţările în mod tradiţional jus soli (Canada, SUA, Irlanda, 
UK, Franţa) și ţările recent reformate (Belgia, Germania, 
Grecia, Luxemburg, Suedia, Portugalia) oferă rezidenţilor 
străini o cale ceva mai facilă către obţinerea cetăţeniei. 
Politicile naţionale sunt mai nefavorabile pentru integrarea 
în societate în multe ţări noi de imigraţie din zona baltică, 
Europa Centrală, Austria, Cipru, Danemarca, Malta și 
Norvegia.

Schimbări și tendinţe
Legislaţia nouă cu privire la cetăţenie a îmbunătăţit în mod 
semnificativ condiţiile pentru integrare în Grecia (+39) și 
Luxemburg (+32), dar le-a subminat ușor în Marea Britanie 
(-16) și Slovacia (-12). Altfel, s-au schimbat puţine lucruri 
pentru majoritatea viitorilor cetăţeni. Alte teste sunt mai 
bine concepute (Germania) și sunt însoţite de cursuri de 
pregătire adecvate (Germania, Estonia și Olanda), în timp 
ce taxele au crescut vertiginos în Irlanda, Italia, Marea 
Britanie și SUA. Nu există consens între părţile interesate 
asupra întrebării dacă cerinţele pentru rezidenţă precum 
și condiţiile de securitate favorizează sau subminează 
integrarea efectivă. Sporirea numărului de condiţii și a 
numărului de ani de rezidenţă pot fi privite ca obstacole și 
ca indicatori slabi de integrare (Grecia, înainte Portugalia, 
Belgia), sau ca ‘stimulente’ (Luxemburg, Slovacia, Marea 
Britanie). Unii cetăţeni noi vor beneficia de noi protecţii 
împotriva măsurilor discreţionare, retragerii cetăţeniei sau 
apatridiei (Germania, Grecia, Ungaria, Luxemburg). Dar 
noile preocupări legate de securitate în Slovacia și Marea 
Britanie (2007) și propuneri în Belgia, Franţa, Olanda și 
SUA ar induce o asociere între noii cetăţeni și chestiunile 
de securitate. Dezbaterea este centrată asupra întrebării 
dacă retragerea cetăţeniei în cazul persoanelor cu origine 
străină ar servi în vre un fel la întărirea siguranţei sociale. 

WWW.MIPEX.EU/ACCESS-TO-NATIONALITY
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 MIPEX% 
  III   II

1 PT – Portugalia 82  (82)
2 SE – Suedia 79  (79)
3 CA – Canada 74  (74)
4 BE – Belgia 69  (69)
5 LU – Luxemburg 66  (34)
 NL – Olanda 66  (65)
7 IT – Italia 63  (65)
8 US – Statele  
 Unite ale Americii 61  
9 FR – Franţa 59  (59)
 DE – Germania 59  (52)
 UK – Regatul Unit 59  (75)
12 IE – Irlanda 58  (60)
13 FI – Finlanda 57  (54)
 GR – Grecia 57  (18)
 Media UE 44  
15 NO – Norvegia 41  (41)
16 ES – Spania 39  (39)
17 CH – Elveţia 36  (36)
18 PL – Polonia 35  (35)
19 CZ – Cehia 33  (33)
 DK – Danemarca 33  (33)
 SI – Slovenia 33  (33)
22 CY – Cipru 32  (32)
23 HU – Ungaria 31  (28)
24 RO – România 29  
25 SK – Slovacia 27  (39)
26 MT – Malta 26  (26)
27 BG – Bulgaria 24  
28 AT – Austria 22  (22)
29 LT – Lituania 20  (20)
30 EE – Estonia 16  (15)
31 LV – Letonia 15  (16)
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ANTI-DISCRIMINARE

Situaţia cea mai favorabilă
Aceasta este o sinteză a politicilor naţionale existente în 
mai 2010 în cel puţin una din cele 31 de ţări.

Toţi rezidenţii, indiferent de originea lor, pot lupta 
împotriva discriminării și pot beneficia de oportunităţi 
egale. Orice persoană din ţara respectivă poate intenta o 
acţiune împotriva oricărei forme de discriminare, precum 
și împotriva instrumentelor de profiling rasial și a incitării la 
ură. Acestea sunt ilegale în toate domeniile vieţii publice 
– de la ocuparea unui loc de muncă la educaţie, spaţiul 
public, domeniul locativ și protecţia socială. O victimă 
are dreptul de a solicita să i se facă dreptate, deoarece 
legile sunt bine puse în aplicare și utilizate. Pe parcursul 
procesului, victima beneficiază de ajutor din partea 
organismelor independente ce promovează egalitatea și 
din partea ONG-uri lor. Tribunalele aplică sancţiuni pe scară 
largă pentru a preveni, descuraja și corecta discriminarea. 
Statul își asumă îndatoriri și acţiuni pozitive, ceea ce 
încurajează şi alte instituţii să devină mai receptive. Aceste 
instituţii se găsesc astfel în situaţia de a angaja cele mai 
potrivite persoane și de a oferi o reprezentare mai corectă 
a segmentului de populaţie deservită. 

Situaţia cea mai nefavorabilă
Aceasta este o sinteză a politicilor naţionale existente în 
mai 2010 în cel puţin una din cele 31 de ţări.

Oamenii sunt liberi să refuze oportunităţi altor persoane, 
numai din cauza rasei, religiei și naţionalităţii acestora. O 
victimă trebuie să intenteze un proces în faţa unui tribunal, 
fără asistenţă juridică, interpreţi sau susţinerea unui ONG. 
Pentru a dovedi discriminarea, îi revine sarcina probei 
pe tot parcursul procesului. Dacă nu este descurajat de 
procedura prelungită, este descurajat de sancţiunile pur 
simbolice. În jurul său nu vede acţiuni ale autorităţilor care 
să promoveze egalitatea. Nu poate fi ajutat de organisme 
pentru egalitate care sunt slabe, create de autorităţi și 
controlate de către acestea.

Situaţia cu favorabilitate medie
Europa și America de Nord au performanţe mai bune 
la capitolul anti-discriminare decât în majoritatea 
domeniilor politicii de integrare. O gamă largă de actori 
din majoritatea domeniilor vieţii nu pot discrimina o 
persoană pe criteriul rasei, etniei sau religiei. Dacă 
discriminarea este din cauza cetăţeniei sau din motive 
multiple, persoana în cauză are șanse mai puţine, sau 
niciuna. În general, o victimă care solicită să i se facă 
dreptate beneficiază de protecţie împotriva victimizării, 
împarte sarcina probei, are parte de ajutor financiar și 
de interpreţi. ONG-urile care promovează egalitatea ar 
putea avea mai multe puteri pentru a reprezenta victimele, 

pentru a demara acţiuni colective și a utiliza testarea 
situaţională. Principalele puncte slabe sunt politicile de 
egalitate. Statele nu pot garanta că personalul și furnizorii 
de servicii promovează egalitatea în munca lor zilnică. 
Prea puţine organisme pentru egalitate au legitimitatea și 
independenţa necesare pentru a ajuta victimele. 

Victimele discriminării sunt cel mai bine protejate în 
America de Nord și în Europa, în Marea Britanie, Suedia, 
Belgia și Franţa. Autorităţile depun eforturi în continuare 
pentru o legislaţie mai simplă și mai ușor de aplicat. 
Portugalia, România, Bulgaria, și Ungaria încep să facă 
uz de noua legislaţie. Ţările baltice, Malta și Austria au 
îndeplinit condiţiile minime impuse de UE; Polonia și 
Elveţia se situează în mod critic sub aceste standarde. 
Restul (Cehia, Germania, Danemarca, Spania) fac un pas 
înainte prin adoptarea de protecţii mai largi care sunt încă 
ineficiente din cauza slabelor politici de egalitate. 

Schimbări și tendinţe
Politicile de integrare se îmbunătăţesc în mod semnificativ 
și consistent atunci când ţările își îmbunătăţesc politicile 
în materie de anti-discriminare și egalitate. Aici, Europa 
a înregistrat cele mai mari progrese. Înainte ca legislaţia 
de referinţă să fie adoptată în anul 2000, numai 6 ţări 
UE aveau legi dedicate împotriva rasismului. De atunci, 
toate ţările au fost nevoite să recupereze – în toate cele 
4 direcţii MIPEX. Cel mai mare progres a fost înregistrat 
în noile ţări de imigraţie și în Europa Centrală. MIPEX II 
a observat acest lucru în Germania, Grecia, Luxemburg, 
Slovenia și MIPEX III în Estonia (+14) și Cehia (+24). Altele 
înregistrează progrese minore pentru a se conforma 
legislaţiei UE. MIPEX III a observat cum s-a îmbunătăţit 
situaţia în Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Lituania, 
Luxemburg, Malta și Polonia, iar jurisprudenţa întărește 
protecţiile (ex. Irlanda). Politici de egalitate deficitare, 
diminuarea finanţării (ex. Irlanda) și a voinţei politice (ex. 
Franţa) pot submina accesul la justiţie. 

WWW.MIPEX.EU/ANTI-DISCRIMINATION
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 MIPEX% 
  III   II

1 CA – Canada 89  (89)
 US – Statele  
 Unite ale Americii 89  
3 SE – Suedia 88  (88)
4 UK – Regatul Unit 86  (81)
5 PT – Portugalia 84  (84)
6 BG – Bulgaria 80  
7 BE – Belgia 79  (70)
8 FI – Finlanda 78  (77)
9 FR – Franţa 77  (74)
10 HU – Ungaria 75  (75)
11 RO – România 73  
12 NL – Olanda 68  (68)
13 SI – Slovenia 66  (66)
14 IE – Irlanda 63  (55)
15 IT – Italia 62  (62)
16 CY – Cipru 59  (59)
 NO – Norvegia 59  (59)
 SK – Slovacia 59  (47)
 Media UE 59  
19 LT – Lituania 55  (50)
20 GR – Grecia 50  (50)
21 ES – Spania 49  (49)
22 DE – Germania 48  (48)
 LU – Luxemburg 48  (47)
24 DK – Danemarca 47  (42)
25 CZ – Cehia 44  (20)
26 AT – Austria 40  (40)
27 MT – Malta 36  (27)
 PL – Polonia 36  (35)
29 EE – Estonia 32  (18)
30 CH – Elveţia 31  (31)
31 LV – Letonia 25  (25)
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CRONOLOGIA POLITICII DE INTEGRARE

REZUMAT

În perioada premergătoare aderării la UE în 2007, au fost 
adoptate normele legislative cu privire la reunificarea 
familială, șederea pe termen lung și anti-discriminare 
pentru a asigura conformitatea cu legislaţia UE. De atunci, 
emigraţia a rămas mult mai puternică decât modestele 
începuturi de imigraţie a forţei de muncă și azil în 
România. 

Noii-veniţi în România se bucură de politici de integrare 
relativ mai favorabile decât media, dar mai bune decât 
cele din majoritatea ţărilor central-europene și baltice. 
Legile anti-discriminare solide reprezintă cea mai mare 
contribuţie a ţării către egalitatea şanselor pentru toţi 
rezidenţii, inclusiv migranţii. De la adoptarea lor în anul 
2000, acestea au fost îmbunătăţite succesiv în 2002, 
2003, 2004 și 2006, conformându-se tendinţei generale 
europene. România este mai bine pregătită decât 
majoritatea ţărilor din regiune pentru lucrătorii migranţi și 
familiile lor, cu politici asemănătoare celor din noile ţări de 
imigraţie a forţei de muncă. Politicile din aceste domenii 
pot fi subminate de practica administrativă discreţionară 
de a refuza sau retrage permisele în cazul imigranţilor 
care întrunesc condiţiile legale. În arii precum cetăţenia, 
participarea politică și educaţia, României îi lipsesc 
anumite principii fundamentale care încep să devină o 
normă în toată Europa; de exemplu, dubla cetăţenie, jus 
soli, dreptul de vot și accesul egal la educaţie.

ROMÂNIA
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PREZENTAREA GENERALĂ A PUNCTAJELOR
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MIPEX
II Aderare la UE

Aderarea României la 
Uniunea Europeană

1 ianuarie 2007 0
Migraţie 
Strategia naţională 
privind imigraţia 
2007–2010

ianuarie 2007 0
Mobilitatea pe piaţa 
muncii 
OUG nr. 56/2007 
privind încadrarea în 
muncă și detașarea 
străinilor pe teritoriul 
României

iunie 2007 0



ROMÂNIA

REZULTATE CHEIE

•  Politicile pot promova mobilitatea viitoare pe piaţa 
muncii și reunificarea familială, așa cum se întâmplă în 
cazul noilor ţări de imigraţie. 

•  Politici bune care să se focalizeze pe nevoile specifice 
ale elevilor migranţi sunt subminate de slabul acces la 
sistemul educaţional. 

•  Legile românești cu privire la anti-discriminare, puternice 
și în curs de îmbunătăţire, ar putea reprezenta cel mai 
mare avantaj pentru integrare. La fel ca Bulgaria şi 
Ungaria, România poate urma exemplul ţărilor din vârful 
clasamentului, făcând ca legile să fie mai ușor de aplicat 
și utilizat.

•  Rezidenţa pe termen lung a înregistrat un punctaj ușor 
sub medie, cu condiţii împovărătoare și siguranţă slabă.

•  Participare politică limitată și acces restrictiv la cetăţenie 
în pofida noilor tendinţe din Europa.

STATISTICI MIGRAŢIE ARMONIYATE LA NIVEL INTERNAŢIONAL

Migraţie netă (2009)1 -2,000

Imigraţia internaţională (2008)2 10,000

Cele mai importante ţări de origine (2008)3 Moldova, Turcia, China

Populaţia RTT (2009)4 25,313

Proporţia RTT raportată la total populaţie (2009)5 0.10%

Proporţie populaţie cu origine străină 
raportată la total populaţie (2009)6 0.10%

Permise eliberate pentru reunificare familială (2009)7 6,043

Permise eliberate pentru muncă (2009)8 4,724

Permise eliberate pentru studiu (2009)9 3,541

Permise eliberate în scop umanitar (2009)10 6,162

Orașele cu cea mai  București 0.49%, Cluj-Napoca 0.27%, 
mare populaţie RTT (2001)11 Oradea 0.19%

Rata de ocupare a RTT (2009, modificare faţă de 2006)12  51.60% -9%

Rata naţională de ocupare (2009,  58.60%
modificare faţă de 2006)13 -0.20%

Rata șomajului în rândul RTT (2009, modificare faţă de 2006)14 N/A

Rata naţională a șomajului (2009,  6.90%
modificare faţă de 2006)14 -0.4%

Număr de persoane naturalizate (2008,  5,590
modificare faţă de 2007)15 +5,560

WWW.MIPEX.EU/ 
ROMANIA
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MIPEX
IIIAnti-discriminare

Decision 444: 
Hotărârea 444: 
Curtea Constituţională 
confirmă rolul 
Consiliului Naţional 
pentru Combaterea 
Discriminării

martie 2009 0
Educaţie
Ordinul Ministrului 
Educaţiei nr. 5925 cu 
privire la cursurile de 
limba română

 noiembrie 20090
Mobilitatea pe piaţa 
muncii 
Ordinul 4022/2008: 
Reglementarea 
metodologiei de 
recunoaștere și 
validare a calificărilor

2008 0

1: Eurostat
2: OECD SOPEMI 2010

3: Eurostat
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Ibid

11: Urban Audit
12: Eurostat

13, 14, 15: Ibid



Acces

Acces la asistenţa generală

Asistenţă specifică 

Drepturile lucrătorilor

MOBILITATEA PE PIAŢA MUNCII

Eligibilitate

Condiţii de dobândire

Siguranţa statutului

Drepturi asociate 

REUNIFICAREA FAMILIALĂ

Lucrătorii migranţi care ajung în România au oportunităţi legale mai bune de a 
contribui economic decât în alte ţări central-europene și în ţările baltice. Conform 
legislaţiei, migranţilor și românilor care prestează aceeași muncă ar trebui să 
li se asigure aceleași condiţii (practic, aproape aceleași) și asigurări sociale 
(practic, jumătate). Lucrătorii temporari și familiile acestora nu au acces deplin la 
toate profesiile, cum este cazul ţărilor mai noi și mai vechi care se deschid către 
imigraţia forţei de muncă. Și totuși, ei pot conta pe un cadru general de sprijin în 
găsirea unui loc de muncă, format din educaţie, cursuri de formare profesională și 
burse de studiu. Ei pot deasemenea să acceseze câteva măsuri specifice pentru 
recunoașterea calificărilor și pot accesa serviciile de ocupare a forţei de muncă. 

Dispoziţiile și condiţiile legale privitoare la eligibilitate sunt mai bine dezvoltate 
decât majoritatea procedurilor în sine. Noii-veniţi care doresc să-și reîntregească 
familia se bucură de condiţii ușor mai favorabile aliniate cerinţelor legislaţiei UE. 
Sponsorii au permise de ședere de 1 an (la fel ca în alte 17 ţări MIPEX). Toţi copiii 
adulţi dependenţi/rudele sunt incluși (5). Orice condiţie referitoare la venituri/
condiţii locative sunt stabilite doar la nivelul de bază (21). Migranţii beneficiază de 
siguranţă doar parţial, ei putând primi refuzuri şi retrageri din diverse motive, dar 
cu dreptul ca hotărârile să fie motivate și cu drept de apel. Familiile reîntregite 
au drepturi legale similare cu ale sponsorilor lor (18). Au însă șanse limitate de 
a obţine permise de ședere autonome înainte de rezidenţa pe termen lung, fapt 
care rămâne problematic în majoritatea ţărilor.

Mobilitatea pe piaţa muncii

Reunificarea familială

MIPEX III %

50

83

38

100

68

MIPEX III %

75

75

50

58

65
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Pentru copiii care pot accesa sistemul de educaţie, școlile sunt capabile, într-o 
oarecare măsură, să abordeze ‘problemele’ lor, dar nu și noile oportunităţi pe 
care ei le aduc pentru toţi elevii. Copiii cu statut nereglementat (și doar Bulgaria, 
Ungaria și Slovacia) au nevoie de garanţii legale mai puternice și mai explicite 
pentru a avea acces la școli. Pentru toţi elevii migranţi din clasă există măsuri 
specifice situate deasupra mediei pentru Europa Centrală, inclusiv susţinere 
lingvistică standardizată, profesori special formaţi și îndrumare continuă. Nu  
exisă însă susţinere sistematică pentru predarea limbilor imigranţilor (spre 
deosebire de 22) și a culturilor lor (14) sau pentru combaterea unei potenţiale 
segregări (12). Este puţin probabil ca elevii să întâlnească diversitate culturală 
în ariile curriculare și nu există prea multă susţinere din partea statului pentru 
îndeplinirea obiectivelor oficiale referitoare la educaţia interculturală (a se vedea 
Cehia, Estonia, Slovacia). 

Dintre toate cele 31 de ţări MIPEX, România înregistrează cel mai mic punctaj 
referitor la participarea politică. În afară de dreptul de a crea mijloace de 
comunicare, rezidenţii din afara UE nu pot deveni o parte a vieţii democratice. 
Ordonanţa 194/2002 confirmă faptul că aceștia nu pot înfiinţa propriile lor 
asociaţii politice și nu pot deveni membri ai unui partid politic, iar acesta este 
cazul în numai 6 alte ţări. Comunităţile noi nu pot obţine fonduri de la stat pentru 
a se organiza politic, cu excepţia proiectelor ocazionale ale Fondului European de 
Integrare. Nu au drept de vot, așa cum este cazul în 19 ţări, inclusiv în 5 ţări din 
Europa Centrală. Organismele consultative ale imigranţilor (recent Grecia) sunt 
încă absente din Europa Centrală. Este posibil ca migranţii să fie mai bine angajaţi 
pe viitor, deoarece Planul de Acţiune din 2010 pentru implementarea Strategiei 
Naţionale privind Imigraţia menţionează posibile organisme consultative.

Drepturi de vot și organisme 
consultative; tendinţă la nivel 

european către incluziune politică.

Educaţie

Participarea politică

Acces

Centrarea pe nevoi

Oportunităţi noi

Educaţia interculturală pentru toţi

EDUCAŢIE

Drepturi electorale

Libertăţi politice

Organisme consultative

Politici de implementare

PARTICIPAREA POLITICĂ

MIPEX III %

7

63

0

8

20

MIPEX III %

0

33

0

0

8
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Eligibilitatea

Condiţii de dobândire

Siguranţa statutului

Drepturi asociate

REZIDENŢA PE TERMEN LUNG

Eligibilitate

Condiţii de dobândire 

Siguranţa statutului

Dubla cetăţenie

 ACCES LA CETĂŢENIE

Situaţia cetăţenilor din afara UE care au deja rezidenţă în România de 5 ani 
este uşor sub nivelul mediu european, în sensul că aceştia încă se confruntă 
cu multe obstacole înainte de a avea oportunităţi egale de integrare, așa cum 
garantează legislaţia UE. Eligibilitatea este relativ restrictivă, deoarece anumite 
permise temporare nu sunt luate în considerare pentru perioada de așteptare 
de 5 ani. Cei care au dreptul de a aplica pot fi excluși pe baza unor condiţii mai 
împovărătoare decât în alte ţări central europene. Ei beneficiază de cursuri de 
limbă gratuite, dar nu știu dacă pot trece interviul de limbă, discreţionar (a se 
vedea Cehia, Portugalia). Din nou, solicitanţii și rezidenţii pe termen lung nu au 
siguranţă cu privire la viitor, deoarece statul păstrează puteri discreţionare lărgite, 
ca și în alte ţări central-europene. Pentru a se proteja, au la dispoziţie câteva căi 
legale de remediere și interdicţii în privinţa expulzării.

După ani întregi petrecuţi în această ţară, migranţii și descendenţii lor nu au o 
cale clară către dobândirea cetăţeniei, ceea ce constituie un hiatus în politicile 
de integrare din majoritatea ţărilor central-europene. Copiii născuţi legal pe 
teritoriul României nu sunt în mod automat cetăţeni români la naștere (a se 
vedea recent Grecia). Primele generaţii de imigranţi se confruntă cu comitete de 
stat care testează limba și cunoștinţele privitoare la cetăţenia, istoria, geografia, 
cultura română, etc., toate acestea fără susţinere specifică pentru a îi ajuta să 
promoveze, spre deosebire de Bulgaria. Trebuie deasemenea să dovedească 
venituri vag definite și criterii referitoare la buna reputaţie (ca și în alte 11 ţări). 
Cetăţenia poate fi retrasă dintr-o gamă largă de motive fără limite de timp (spre 
deosebire de alte 14 ţări), sau fără protecţie împotriva apatridiei (spre deosebire 
de 19 alte ţări). 

Rezidenţa pe termen lung

Acces la cetăţenie

MIPEX III %

42

45

43

88

54

MIPEX III %

25

13

29

50

29

30 MIGRANT INTEGRATION POLICY INDEX III – ROMÂNIA

WWW.MIPEX.EU/ROMANIA

ROMÂNIA



Toţi rezidenţii, indiferent de etnie, rasă, religie și naţionalitate, pot utiliza legislaţia 
română anti-discriminare, astfel că oportunităţile de integrare garantate de lege 
sunt mai bine respectate în practică. Rezidenţii se bucură de legi mai bune decât 
în majoritatea ţărilor din Europa și din regiune, România situându-se în vârful 
clasamentului împreună cu Bulgaria și Ungaria. Aceste legi se extind mult dincolo 
de standardele minime observate în legile recent adoptate în Cehia, Estonia, 
Slovacia. Ca și în alte 17 ţări, un migrant este protejat împotriva discriminării din 
toate motivele inclusiv naţionalitatea, iar România este una din cele 15 ţări în  
care această protecţie se extinde pentru a acoperi toate aspectele vieţii. 

Mecanismele de aplicare se situează pe locul 2 în clasamentul legilor favorabile 
din toate ţările MIPEX. Prin comparaţie, alte ţări aflate în vârful clasamentului 
continuă să facă aceste legi mai accesibile publicului (de ex. Suedia, Marea 
Britanie). În România, potenţialele victime pot formula un caz în sistemul alternativ 
pentru rezolvarea disputelor, la tribunal sau prin proceduri administrative. Deși 
procedura rămâne lungă și complexă, victimele pot beneficia de asistenţă 
financiară și de schimbări cu privire la sarcinei probei. ONG-urile pot de 
asemenea să ajute prin iniţierea de proceduri și prin utilizarea evidenţelor 
statistice și testărilor situaţionale pentru a dovedi discriminarea. Totuși, nu sunt 
posibile acţiuni colective, spre deosebire de Bulgaria, Portugalia și Slovacia. 

Victimele pot de asemenea să primească consiliere independentă și investigarea 
faptelor din partea puternicului organism pentru egalitate – ‘Consiliul Naţional 
pentru Combaterea Discriminării’ (CNCD), care poate de asemenea să emită 
hotărâri irevocabile, împotriva cărora se poate formula recurs. Organismul se 
poate autosesiza. Rolul CNCD ca organism administrativ independent cu mandat 
jurisdicţional a fost recent confirmat de Curtea Constituţională a României. Totuși, 
nu poate formula un caz în numele petentului, spre deosebire de organismele 
din 12 ţări MIPEX. Mai mult, autorităţile și-au asumat puţine responsabilităţi de 
a promova egalitatea. În comparaţie cu state precum Bulgaria sau Ungaria, 
autorităţile nu au obligaţia de a realiza campanii de informare, dialog public și  
nu au nici îndatoriri sau acţiuni pozitive. 

Prohibiţii legislative puternice, 
mecanismele de aplicare și 

organismele pentru egalitate 
pot fi utilizate pentru o mai bună 
promovare a egalităţii de șanse 

pentru toţi rezidenţii.

Anti-discriminare

Definiţii și concepte

Domenii de aplicare

 Mecanisme de punere în aplicare 

Politici de egalitate

ANTI-DISCRIMINARE

MIPEX III %

57

100

83

50

73
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LISTA INDICATORILOR

1. MOBILITATEA PE PIAŢA MUNCII
1.1 Acesso
1. Accesul imediat la ocuparea unui loc de muncă;  
2. Accesul la sectorul privat; 3. Accesul la sectorul public;  
4. Accesul imediat la activităţi independente; 5. Accesul  
la activităţi independente

1.2  Accesul la servicii generale 
6. Servicii publice pentru ocuparea forţei de muncă; 
7. Educaţie și formare profesională; 8. Recunoașterea 
calificărilor 

1.3 Servicii specifice
9. Statul facilitează recunoașterea calificărilor; 10. Măsuri 
de integrare economică pentru resortisanţi ai ţărilor 
terţe; 11. Măsuri pentru integrarea economică a tinerilor 
migranţi și a femeilor migrante; 12. Susţinere pentru 
accesul la serviciile publice pentru ocuparea forţei de 
muncă

1.4 Drepturile lucrătorilor
13. Accesul la sindicate; 14. Accesul la asigurări sociale; 
15. Condiţii de lucru; 16. Politica de informare

2. REUNIFCAREA FAMILIALĂ
2.1  Eligibilitate
17. Durata și documentele luate în considerare;  
18. Parteneri și limite de vârstă; 19. Copii minori;  
20. Rude dependente; 21. Copii adulţi dependenţi 

2.2 Condiţiile pentru dobândirea statutului
22. Condiţii de integrare premergătoare plecării;  
23. Condiţii de integrare la sosire; 24. Situaţia locativă;  
25. Resurse economice; 26. Durata maximă; 27. Costuri

2.3  Siguranţa statutului
28. Durata de valabilitate; 29. Motive pentru respingere, 
retragere, refuz; 30. Circumstanţe personale luate în 
considerare; 31. Protecţii legale 

2.4 Drepturile asociate statutului
32. Permis autonom pentru parteneri și copii; 33. În caz 
de văduvie, divorţ, deces, violenţă; 34. Pentru alţi membri 
ai familiei; 35. Acces la educaţie și formare; 36. Angajarea 
și activităţile pe cont propriu; 37. Ajutoare sociale

3. EDUCAŢIE
3.1 Acces
38. Acces la educaţie preșcolară; 39. Educaţia obligatorie 
ca drept legal; 40. Evaluarea cunoștinţelor dobândite 
anterior; 41. Susţinerea pentru a accede la educaţia din 
ciclul secundar; 42. Accesul la formarea profesională; 43. 
Accesul la educaţia postliceală; 44. Consiliere şi îndrumare 

3.2  Focalizarea pe nevoi
45. Programe de inserţie; 46. Susţinere în limba 
de predare; 47. Monitorizarea elevilor; 48. Situaţia 
educaţională a elevilor migranţi; 49. Formarea profesorilor

3.3 Oportunităţi noi
50. Opţiunea de a învăţa limbile imigranţilor; 51. Culturile 
imigranţilor; 52. Promovarea integrării și monitorizarea 
segregării; 53. Măsuri pentru susţinerea părinţilor și 
comunităţilor 

3.4  Educaţia interculturală pentru toţi
54. Includerea în programa școlară; 55. Statul susţine 
iniţiativele de informare; 56. Modificarea programelor 
pentru a reflecta diversitatea; 57.Adaptarea vieţii 
cotidiene; 58. Includerea migranţilor în rândul 
personalului; 59. Formarea profesorilor 

4. PARTICIPAREA POLITICĂ
4.1  Drepturile electorale
60. Dreptul de vot în alegerile naţionale; 61. Alegerile 
regionale; 62. Alegerile locale; 63. Dreptul de a candida  
în alegerile locale

4.2  Libertăţi politice
64. Dreptul la asociere; 65. Partide politice;  
66. Crearea de mijloace de comunicare

4.3  Organisme consultative
67. Consultare la nivel naţional; 68. Nivel regional;  
69. Nivel de capitală; 70. Nivel de oraș local

4.4  Politici de implementare 
71. Politica de informare; 72. Finanţarea din bani publici/
susţinere pentru organismele naţionale pentru imigranţi; 
73. Pentru organisme regionale ale imigranţilor; 74. La 
nivel local, de capitală; 75. La nivel local, de oraș 
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5. REZIDENŢA PE TERMEN LUNG
5.1 Eligibilitatea
76. Timpul necesar de ședere și documentele luate în 
considerare; 77. Se ţine cont de timpul petrecut în calitate 
de elev/student; 78. Perioade de absenţă anterioară 
admise 

5.2   Condiţii pentru dobândirea statutului
79. Condiţii referitoare la limbă și integrare; 80. Resurse 
economice; 81. Durata procedurii; 82. Costuri

5.3  Siguranţa statutului
83. Durata de valabilitate; 84. Permis reînnoibil;  
85. Perioade de absenţă; 86. Motive pentru respingere, 
retragere sau refuz; 87. Circumstanţele personale luate 
în considerare înainte de expulzare; 88. Excluderea 
expulzării; 89. Protecţii legale

5.4  Drepturi asociate statutului
90. Rezidenţă după ieșirea la pensie; 91. Muncă și condiţii; 
92. Ajutoare sociale; 93. Recunoașterea calificărilor 

6. ACCESUL LA CETĂŢENIE
6.1.  Eligibilitate
94. Perioada de rezidenţă pentru imigranţii din prima 
generaţie; 95. Perioade de absenţă; 96. Partenerii/soţii/
soţiile cetăţenilor ţării; 97. Cetăţenia ca drept dobândit la 
naștere pentru a doua generaţie de imigranţi; 98. Pentru  
a treia generaţie de imigranţi

6.2 CONDIŢII DE DOBÂNDIRE
99. Limbă; 100. Cetăţenie/integrare; 101. Resurse 
economice; 102. Cazier judiciar; 103. Bonitate și caracter 
moral; 104. Durata maximă a procedurii; 105. Costuri

6.3  Siguranţa statutului
106. Motive suplimentare pentru refuz; 107. Puteri 
discreţionare în cazul refuzului; 108. Circumstanţe 
personale luate în considerare înainte de refuz;  
109. Protecţii legale; 110. Motive pentru retragere;  
111. Limite de timp pentru retragere; 112. Apatridia 

6.4  Dubla cetăţenie
113. Dubla cetăţenie pentru prima generaţie;  
114. Pentru a doua/a treia generaţie

7. ANTI-DISCRIMINAREA
7.1  Definiţii și concepte
115. Definiţia include discriminarea directă și indirectă, 
hărţuirea, instigarea la discriminare; 116. Discriminarea 
prin asociere și pe baza caracteristicilor asumate; 117. 
Se aplică persoanelor fizice și juridice; 118. Se aplică 
sectorului public; 119. Interdicţii legale; 120. Libertatea  
de asociere restricţionată atunci când împiedică 
egalitatea; 121. Discriminarea multiplă 

7.2  Domenii de aplicare 
122. Legislaţia anti-discriminare acoperă domeniul 
angajării și formării profesionale pe baza rasei și etniei, 
religiei și credinţei, și naţionalităţii; 123. Educaţie; 124. 
Protecţia socială inclusiv asigurările sociale; 125. Avantaje 
sociale; 126. Accesul la și furnizarea de bunuri și servicii 
publice, inclusiv în domeniul locativ; 127. Inclusiv în 
domeniul sănătăţii 

7.3  Mecanisme de aplicare 
128. Procedurile disponibile; 129. Sistem alternativ pentru 
soluţionarea disputelor; 130. Motive; 131. Durată; 132. 
Sarcina probei; 133. Testarea situaţională și date statistice; 
134. Victimizarea; 135. Asistenţă din partea statului; 136. 
Rolul entităţilor legale; 137. Gama de acţiuni în justiţie; 
138. Sancţiuni; 139. Motivaţia discriminatorie 

7.4.  Politici de egalitate
140. Existenţa unei agenţii specializate pentru egalitate; 
141. Asistă victimele; 142. Acţionează ca un organism 
cvasi-juridic; 143. Are legitimitate; 144. Poate iniţia 
proceduri, poate conduce investigaţii, poate pune în 
aplicare rezultate; 145. Statul diseminează informaţia 
și facilitează dialogul; 146. Mecanismele asigură 
conformitatea la nivel naţional prin unităţi guvernamentale 
dedicate; 147. Organismele publice promovează 
egalitatea în funcţii și contracte; 148. Acţiune pozitivă 

Aceasta este o listă prescurtată. Lista întreagă  
a indicatorilor este disponibilă la www.mipex.eu
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MIPEX III este produs în cadrul proiectului: 
Outcomes for Policy Change, co-finanţat 
prin Fondul European pentru Integrarea 
Resortisanţilor Ţărilor Terţe

‘  MIPEX descrie în mod concis politicile de integrare din întreaga Europă și America de Nord 
identificându-le punctele forte şi punctele slabe. Reprezintă o resursă bogată ce le permite membrilor 
Parlamentului European să compare politicile și să evalueze modalităţile în care pot stabili condiţii 
favorabile pentru participarea imigranţilor în societăţile noastre diverse și oferă îndrumări concrete 
privind modul în care carenţele pot fi transformate în oportunităţi.’
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR, PREȘEDINTE AL COMISIEI DE LIBERTĂŢI CIVILE, JUSTIŢIE ȘI 
AFACERI INTERNE, PARLAMENTUL EUROPEAN 

‘ De-a lungul anilor, MIPEX a continuat să fie un instrument valoros pentru cartografierea și pentru 
evaluarea politicilor de integrare existente în Uniunea Europeană. Îmi face plăcere să susţin această 
iniţiativă, în special deoarece ediţia a treia acoperă toate statele membre UE și mai multe politici relevante 
pentru integrare. MIPEX oferă o bază solidă pentru analizarea tendinţelor la nivel european. Este de 
menţionat faptul că multe state membre au în general performanţe mai bune în ceea ce privește politicile 
de integrare a migranţilor, în acele domenii în care există legislaţie UE precum reîntregirea familiei, 
rezidenţă pe termen lung și anti-discriminare.’
CECILIA MALMSTRÖM, COMISAR EUROPEAN PENTRU AFACERI INTERNE

‘  MIPEX le oferă actorilor din domeniul drepturilor omului posibilitatea de a ridica întrebări foarte precise cu 
privire la implementarea de către autorităţi a principiilor internaţionale referitoare la drepturile fundamentale 
în politicile și legislaţia naţională privitoare la integrare. MIPEX aduce aceste standarde normative la nivelul 
practic și clarifică modul în care conceptele legale se aplică accesului imigranţilor la un loc de muncă și la 
educaţie, asigurându-le rezidenţa și viaţa de familie, promovând cetăţenia și participarea civică, precum și 
oferind protecţie împotriva discriminării.’ 
ILZE BRANDS KEHRIS, PREȘEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI UE PENTRU 
DREPTURI FUNDAMENTALE

‘ MIPEX reprezintă un efort impresionant realizat de o echipă internaţională de oameni de știinţă și experţi de a 
analiza politicile de integrare dintr-un număr tot mai mare de ţări din întreaga lume. Rezultatele lor vor inspira 
analize comparative internaţionale ulterioare și oferă o bază comprehensivă de dovezi pe care se pot construi 
politici bine documentate. Afiliaţi ai proiectului Metropolis pe politici și cercetare vor găsi în MIPEX o bază 
fertilă pentru analize și pentru procesul decizional.’
HOWARD DUNCAN, PREȘEDINTE EXECUTIV AL PROIECTULUI METROPOLIS

‘ Sunt impresionat de calitatea Indicelui Politicilor de Integrare a Migranţilor. Abordarea dumneavoastră 
pe termen lung cu privire la problemele legate de integrare este extrem de promiţătoare. Sunt de 
părere că trebuie să monitorizăm problemele legate de integrare la fel de atent cum le monitorizăm pe 
cele legate de sănătate, educaţie sau șomaj. Trebuie deasemenea să reorientăm dezbaterea către fapte 
și cifre şi să renunţăm la discursul ideologic și retoric, larg răspândit astăzi atunci când apar în discuţie 
aceste subiecte. Sunt ferm convins că British Council și Migration Policy Group au luat o iniţiativă 
excelentă prin crearea Indicelui Politicilor de Integrare a Migranţilor. Susţin fără ezitare proiectul 
dumneavoastră, și doresc tot ce este mai bun pentru MIPEX.’ 
AMIN MAALOUF, SCRIITOR


