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Direcția pentru Uniunea Europeană 

 

FIȘĂ DE INFORMARE 

(din proprie iniţiativă) 

 

Plan de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027 

 

DATE DESPRE PROPUNERE                  SOC  

1. Data adoptării: 24.11.2020; responsabili: Comisia Europeană, Direcția generală migrație 

și afaceri interne, Ylva Johansson - comisar european responsabil cu portofoliul afaceri 

interne.  

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetulregiunilor - Plan de acțiune privind 

integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027  

3. Date de identificare: COM(2020)758  

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: etapă pregătitoare; comisia competentă (raport) - Comisia pentru 

libertăți civile, afaceri interne și justiție (LIBE); comisii sesizate pentru aviz - Comisia pentru 

ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL), Comisia pentru mediu, sănătate publică 

și siguranșă alimentară (ENVI), Comisia pentru cultură și educație (CULT) și Comisia pentru 

drepturile femilor și egalitate de gen (FEMM).  

6. Alte date: Planul stabilește noi acțiuni care valorifică realizările Planului de acțiune 

privind integrarea resortisanților din țările terțe, din 2016. Comunicarea este însoțită de 

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei Europene alocat Planului de acțiune pentru 

integrare și incluziune 2021-2027 - SWD(2020)290.  

 

1. Context 
►Uniunea Europeană a fost preocupată mereu de respectarea drepturilor omului, a 

minorităților și a migranților
1
. Migranții și cetățenii UE cu profil de migranți joacă un rol-

cheie în actuala societate europeană și în diferite sectoare ale economiei, inclusiv în calitate 

de lucrători care asigură servicii esențiale. Cu toate acestea, ei întâmpină, în continuare, 

bariere în ceea ce privește accesul la educație, încadrarea în muncă, asistența medicală și 

incluziunea socială. Contribuția migranților a devenit remarcabilă în contextul crizei 

provocate de pandemia generată de COVID-19, aceștia lucrând ca medici și asistenți 

medicali, expuși riscului sau făcând anumite servicii. În acest context, UE a considerat că 

intensificarea acțiunilor de promovare a integrării și incluziunii nu este numai o obligație 

morală, în raport cu valorile europene, ci și un imperativ economic al UE prin generarea 

                                                           
1 În prezent, aproximativ 34 de milioane de locuitori ai UE (aproximativ 8 % din populația UE) s-au născut în 

afara acesteia, iar 10 % dintre tinerii (cei cu vârsta cuprină între 15 și 34 de ani) născuți în UE au cel puțin un 

părinte născut în străinătate.  

 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_758_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0758&l=en
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cult/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/femm/home/highlights
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_377_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_377_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/SWD_2020_290_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/eu_action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027_factsheet.pdf
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unor câștiguri importante, inclusiv beneficii fiscale, contribuții la sistemele naționale de 

pensii și la sistemele naționale de protecție socială  ale UE, în general. Asigurarea 

posibilității migranților și cetățenilor UE care provin dintr-un context de migrație de a 

participa și a contribui pe deplin la integrare și inclziune este esențială pentru bunăstarea, 

prosperitatea și coeziunea viitoare a societăților europene. 

►La nivelul Uniunii Europene există o preocupare majoră pentru politicile din domeniul 

imigrației, în care intră și migranții. 

►2008 - Toate evoluțiile în materie de politici sunt monitorizate îndeaproape de Rețeaua 

europeană de migrație, o rețea a UE de experți în materie de migrație și azil din toate 

statele membre, care colaborează pentru a furniza informații obiective, comparabile și 

relevante din punctul de vedere al politicilor. 

►2009 - Directiva 2009/50/CE privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților 

din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate a introdus „cartea 

albastră europeană”, o procedură rapidă de eliberare a unui permis special de ședere și de 

muncă, oferind condiții mai atractive lucrătorilor resortisanți ai unor țări terțe, pentru a le 

permite accesul la un loc de muncă de înaltă calificare în statele membre. 

►2011 - Comisia Europeană a stabilit o Agendă europeană pentru integrarea 

resortisanților țărilor terțe, solicitând o abordare consolidată și mai coerentă a integrării, în 

diferitele domenii de politică și niveluri de guvernare.  

►2014 – în concluziile Consiliul Justiție și Afaceri Interne s-au reafirmat principiile de 

bază comune ale UE privind politica de integrare a imigranților, care stabilesc o abordare 

comună pentru integrarea resortisanților țărilor terțe în întreaga UE.  

►2015 - Agenda europeană privind migrația - o abordare nouă, cu un caracter european 

mai pronunțat,  prin utilizarea tuturor politicilor și instrumentelor aflate la dispoziție și  

combinând politicile interne și externe pentru a obține rezultate optime. Toate părțile 

implicate (statele membre, instituțiile UE, organizațiile internaționale, societatea civilă, 

autoritățile locale și țările terțe) trebuie să conlucreze pentru ca politica europeană privind 

migrația să devină o realitate. 

►2015 - Planului de acțiune al UE împotriva rasismului - un plan de acțiune care stabilește 

o serie de măsuri menite să intensifice acțiunile întreprinse, să facă auzite vocile 

persoanelor cu origine rasială sau etnică minoritară și să reunească actorii de la toate 

nivelurile într-un efort comun de combatere mai eficace arasismului și de creare a unei 

vieți fără rasism și discriminare pentru toți. 

►2016 - Planului de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe în care se 

urmărește stabilirea priorităților de politică și instrumentele pentru acțiuni concrete care 

urmează să fie întreprinse la nivelul UE pentru a sprijini măsurile de integrare adoptate la 

nivelul statelor membre, cu scopul de a continua dezvoltarea și consolidarea politicilor de 

integrare a resortisanților în întreaga UE. 

►2019 - Comisia Europeană a publicat ultimul său raport privind progresele înregistrate în 

punerea în practică a Agendei europene privind migrația, care examinează progresele 

înregistrate și deficiențele în punerea în practică a acesteia. 

►2020 - Pact privind migrația și azilul - o nouă abordare pentru gestionarea migrației 

pentru a insufla încredere, aplicând proceduri eficiente și găsind un nou echilibru între 

responsabilitate și solidaritate. 

► Referindu-se la problematica migranților și la incluziunea și integrarea acestora, dl 

Margaritis Schinas, vicepreședintele Comisiei Europene, comisar european responsabil 

pentru promovarea modului nostru de viață european  consideră că „(...) Incluziunea este 

întruchiparea modului de viață european.”, iar dna Ylva Johansson, comisar european 

responsabil pentru afaceri interne că  „(...) Migrantul este „«unul de-al nostru», nu „«unul 

de-al lor».”  

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/152/politica-in-domeniul-imigratiei
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/152/politica-in-domeniul-imigratiei
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/about-emn-0_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/about-emn-0_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32009L0050
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=RO&type=IM-PRESS&reference=20081107FCS41562
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=RO&type=IM-PRESS&reference=20081107FCS41562
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20110455.do
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20110455.do
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/jha/2014/06/05-06/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_240_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_377_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_481_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20201125_planul_de_actiune_privind_integrarea_si_incluziunea_ro
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*   *  * 

 
►Prezentul document vine în completarea actualelor și viitoarelor strategii ale UE de 

promovare a egalității și a coeziunii sociale, astfel încât fiecare persoană să fie pe deplin 

inclusă și capabilă să participe la viața societăților europene.  

►Prezentul plan va fi inclus în viitoarea acțiune pentru punerea în aplicare a Pilonului 

european al drepturilor sociale și a Planului de acțiune al UE împotriva rasismului, și va fi 

corelat cu Strategia UE pentru egalitatea, incluziunea și participarea romilor, cu Strategia 

privind egalitatea de gen (2020-2025), cu Strategia privind egalitatea pentru persoanele 

LGBTIQ 2020-2025, cu viitoarea strategie de combatere a antisemitismului, cu raportul 

privind cetățenia UE.  

►Sunt stabilite noi acțiuni care valorifică realizările Planului de acțiune privind integrarea 

resortisanților din țările terțe, din 2016, și fac parte din răspunsul cuprinzător la provocările 

legate de migrație, prezentate în Agenda europeană privind migrația, din 2015, și cu noul 

Pact privind migrația și azilul, din 2020. 

►Prezentul plan de acțiune acoperă în totalitate diversele etape și faze ale procesului de 

integrare de la măsuri anterioare plecării, primirea și integrarea timpurie, integrarea pe 

termen lung și construirea unor societăți favorabile incluziunii și bazate pe coeziune. 

Planul ține seama de situațiile diferite în care se află populațiile migrante din statele 

membre și sprijină statele membre și alte părți interesate relevante în încercarea de a găsi 

un răspuns adecvat în cadrul politicilor lor de integrare și incluziune. 

 

2. Prezentarea comunicării și a documentului de lucru al serviciilor Comisiei 

Europene  

►Comunicarea prezintă, în prima parte, realizările planului de acțiune al Comisiei 

Europene  privind integrarea resortisanților țărilor terțe, din 2016, pus în aplicare în peste 

50 de acțiuni concrete și menite să sprijine statele membre printr-o gamă largă de domenii 

de politică, precum măsuri anterioare plecării/sosirii, educație, ocuparea forței de muncă și 

formare profesională, acces la servicii de bază, participarea activă și incluziunea socială. 

Sunt prezentate și instrumentele consolidate de coordonare, finanțare și monitorizare, 

precum și  elaborarea sau revizuirea strategiilor naționale de integrare și furnizarea de 

informații cu privire la utilizarea fondurilor pentru integrare. Cu toate acestea, există încă 

probleme majore  în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, educația, accesul la servicii 

de bază și incluziunea socială a migranților pentru care sunt necesare acțiuni suplimentare 

și ferme cum ar fi promovarea și integrarea femeilor migrante, favorizarea incluziunii 

cetățenilor proveniți dintr-un context de migrație, ori impricarea mai activă a societății-

gazdă în politicile de integrare și de incluziune și pentru a consolida monitorizarea și 

evaluarea acestor politici. 

►Documentul include și o serie de principii și valori esențiale ale Planului de acțiune al 

UE privind integrarea și incluziunea, bazate pe incluziunea pentru toți, sprijin specific 

acolo unde este necesar, integrarea dimensiunii de gen și a priorităților în materie de 

combatere a discriminării, sprijin în toate etapele procesului de integrare, maximizarea 

valorii adăugate a UE prin parteneriate multipartite. De asemenea, sunt prezentate și 

acțiunile din principalele domenii sectoriale, cu ce se dorește și cu ce se va intreprinde la 

nivelul Comisiei Europene, pentru segmente cum ar fi educația și formarea, ocuparea forței 

de muncă și competențe, sănătate și locuințe. Totodată, sunt propuse acțiuni de sprijinire a 

integrării și incluziunii eficiente în toate domeniile sectoriale, cu ce se dorește și cu ce se 

va intreprinde la nivelul Comisiei Europene, prin crearea unor parteneriate solide pentru un 

https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights-0/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights-0/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_ro
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_ro
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_ro
https://ec.europa.eu/info/files/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/files/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_377_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_377_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_240_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_ro
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proces de integrare mai eficient, mai multe oportunități de finanțare din partea UE în cadrul 

financiar multianual 2021-2027, încurajarea participării și a întâlnirilor cu societatea-

gazdă, îmbunătățirea utilizării noilor tehnologii și a instrumentelor digitale pentru integrare 

și incluziune, precum și monitorizarea progreselor către o politică de integrare și incluziune 

bazată pe date concrete.  

►La punerea în aplicare a prezentului plan de acțiune se va colabora cu statele membre, 

autoritățile locale și regionale, organizațiile societății civile, partenerii sociali și economici, 

sectorul privat, comunitățile-gazdă, organizațiile din diaspora și cu migranții în sine.  

►Aplicarea acțiunilor prezentate va fi monitorizată, iar progresele vor fi incluse în 

rapoartele viitoare, acțiunile fiind adaptate, dacă va fi cazul, acest lucru îmbunătățind baza 

de date concrete pentru dezvoltarea în continuare de politici. 

►La sfârșitul anului 2024 se va efectua o evaluare intermediară.  

►Comisia Europeană va transmite periodic rapoarte Parlamentului European și Consiliului 

cu privire la punerea în aplicare a planului de acțiune și va dezvolta o platformă online 

interactivă, care va fi găzduită pe site-ul european privind integrarea, pentru a monitoriza 

progresele înregistrate și pentru a permite contribuții din partea unei game mai largi de 

parteneri. 

►Planul de acțiune va fi pus în aplicare prin mobilizarea finanțării UE și prin crearea 

de parteneriate cu toate părțile implicate, în special migranții, comunitățile-gazdă, 

partenerii sociali și economici, societatea civilă, autoritățile locale și regionale, precum și 

sectorul privat. Planul va oferi comunităților-gazdă posibilitatea de a-și exercita rolul care 

îl au în conceperea și punerea în aplicare a măsurilor și a programelor de integrare. 

►SWD(2020)290 - Documentul de lucru al serviciilor Comisiei Europene care însoțește 

prezenta comunicare face o analiză a realizărilor planului de acțiune din 2016, care a oferit 

un cadru comun de politici, conceput pentru a ajuta statele membre să își dezvolte și să își 

consolideze politicile de integrare națională în beneficiul cetățenii țărilor terțe și al 

societății-gazdă. Obiectivul acestui document de lucru este de a oferi o evaluare generală și 

de a trage concluzii privind integrarea și incluziunea, precum și de a face bilanțul 

impactului planului de acțiune din 2016 în toate statele membre ale UE, inclusiv 

monitorizarea recomandări adresate acestora. Pentru pregătirea acestei evaluări, Comisia 

Europeană a luat în considerare Raportul privind consultarea la integrarea și incluziunea a 

migranților și a persoanelor care au calitatea de migrant și alte părți interesate. 

►Pentru România ca stat membru al UE, Comisia Europeană a întreprins acțiuni în etapa 

pre-plecare și pre-sosire, în principal prin finanțarea proiectelor. În 2016, au fost selectate 7 

proiecte transnaționale pentru o sumă de 4,6 milioane euro din Fondul pentru migrație și 

integrare a azilului (AMIF) privind „Pre-plecare și sprijin post-sosire pentru integrarea 

persoanelor care au nevoie de protecție internațională care sunt mutate în UE sau relocate 

dintr-o țară terță.”  

 

3. Poziții ale instituțiilor europene/Alte poziții 

►Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027 este 

examinat de parlamentul din Suedia, Bundestag - parlamentul federal unicameral al 

Republicii Federale Germania, Camera Deputaților din Cehia, Seimul - parlamentul 

Republicii Lituania și Senatul din Olanda.   

►Documentul va fi dezbătut în perioada 16 februarie - 28 aprilie 2021, în cadrul Grupului de 

studiu al Comitetului Economic și Social European (CECS).  

 

 

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/summary/summary_of_consultations_in_view_of_the_action_plan_on_integration_and_inclusion.pdf
https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/opinions-information-reports/opinions/action-plan-integration-and-inclusion-2021-2027


5/6 

4. România în prezent 

 

►În România, Inspectoratul general pentru imigrări, care se ocupă de libera circulație, 

migrație, procedură de aizil, asistență și integrare, și conlucrează intens cu celelalte 

ministere pentru integrarea și incluziunea migranților.    

►Ministerul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice a făcut public 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și 

reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 a Planului de acțiune pentru perioada 2021-

2027, Anexa 1 și Anexa 2, precum și nota de fundamentare. De asemenea, în perioada 

22.12.2020 - 31.12.2020, s-a organizat o sesiune de dezbateri privind propunerile, 

sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ.  

►Centrul național de recunoaștere și echivalare a diplomelor (CNRED) va fi direct 

implicat în punerea în aplicare a acestui plan de acțiune pentru integrare și incluziune 2021 

– 2027. 

►Ministerul mediului, apelor și pădurilor și Ministerul fondurilor europene participă deja 

la „Programul operațional combaterea sărăciei 2021-2027”, ca parte a procesului de 

integrare în Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027. 

►De asemenea, la nivelul mai multor ministere sunt cuprinse actiuni care să susțină și să 

implementeze Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-

2027.   

►Biroul regional pentru Spațiul Economic European, Uniunea Europeană și NATO - 

Biroul regional Bruxelles - Ca parte a cererii din Fondul pentru integrarea și migrația 

azilului (AMIF) în 2016 pentru proiecte de creștere a rezultatelor integrării prin măsuri 

înainte de plecare, Comisia Europeană a sprijinit proiectul coordonat de Organizația 

Internațională pentru Migrație (OIM) și implementat în perioada 2018-2019. Proiectul a 

fost axat pe relocarea refugiaților sirieni din Iordania, Liban și Turcia în 4 state membre ale 

UE (Regatul Unit, Danemarca, România și Portugalia). În plus, au fost facilitate 

activitățile de învățare reciprocă în limba societății-gazdă și a fost publicată broșura despe 

„Practicile de integrare a UE pentru refugiații reinstalați”, însă țintele inițiale nu au putut fi 

îndeplinite din cauza întârzierilor și a numărului mai mic de refugiați relocați decât se 

așteptau programe de relocare în limba portugheză și română. Mai mult decât atât, 

România a implementat un proces de integrare regională prin intermediul centrelor 

regionale de integrare, create în cadrul unui proiect finanțat de AMIF, cu scopul de a 

promova o mai mare implicare a autorităților locale în acest proces
2
. 

 

5. Resurse utile  

 Plan de acțiune al Comisiei Europene privind integrarea și incluziunea (2021 - 

2027) - fișă de informare 

 Politicii în domeniul imigrației 

 Rețeaua europeană de migrație 

 Directiva 2009/50/CE 

 Agendă europeană pentru integrarea resortisanților țărilor terțe 

 Planul de acțiune al UE împotriva rasismului  

 Pact privind migrația și azilul 

 Pilonul european al drepturilor sociale 

 Strategia UE pentru egalitatea, incluziunea și participarea romilor 

 Strategia privind egalitatea de gen (2020-2025) 

                                                           
2
 A se consulta SWD(2020)290. 

 

http://igi.mai.gov.ro/ro
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6180-20201222-proiecthg-sn-incluziune-sociala21-27
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/20201222-proiecthg-sn-incluziune-sociala21-27.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/20201222-proiecthg-sn-incluziune-sociala21-27.pdf
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