
 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProtecŃia minorilor cetăŃeni români 
neînsoŃiŃi aflaŃi în alte state 

Raport elaborat pentru Romani CRISS 
 
 

-SINTEZĂ- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Daniel Arpinte  
Cercetător ştiinŃific 
 
 

  

 

 



 2

 

 

EmigraŃiei legale sau ilegale din România i se asociază în ultima perioadă un fenomen de 

natură să îngrijoreze atât autorităŃile din România cât şi pe cele din Ńările de destinaŃie: 

prezenŃa minorilor neînsoŃiŃi de cetăŃenie română în Ńări ale Uniunii Europene. Fie că 

vorbim de minori traficaŃi şi abandonaŃi de reŃelele de trafic sau scăpaŃi de sub influenŃa 

acestora, de copii care şi-au însoŃit părinŃii la muncă sau de cei ajutaŃi să ajungă în una 

din Ńările europene pentru a munci sau pentru a fi implicaŃi în activităŃi ilegale, situaŃia 

acestora necesită identificarea unor măsuri de protecŃie care redefinesc modelele 

anterioare de abordare a fenomenului migraŃiei.   

 

Studiul îşi propune să evalueze măsurile de protecŃie a minorilor neînsoŃiŃi repatriaŃi şi de 

reintegrarea a acestora şi oferă un set de recomandări de îmbunătăŃire a politicilor de 

protecŃie. Deşi evaluarea este centrată pe componentele instituŃional şi legislativ, 

eficacitatea şi eficienŃa nu se regăsesc ca obiecte ale evaluării având în vedere că 

instituŃiile şi cadrul legislativ sunt nou create şi nu îşi dovedesc deplina funcŃionalitate. 

Este principalul motiv pentru care cercetarea a fost orientată către evaluarea procesului şi 

a relevanŃei pentru a permite nu doar elaborarea unor „verdicte” cu privire la 

funcŃionalitate cât mai ales elaborarea unor propuneri şi recomandări destinate 

îmbunătăŃirii relaŃiilor inter-instituŃionale, serviciilor şi procedurilor.  

 

Având în vedere complexitatea fenomenului, analiza a vizat nivelele: 

� Individual – au fost realizate 5 studii de caz cu privire la situaŃia copiilor 

identificaŃi neînsoŃiŃi şi repatriaŃi. 

� InstituŃional – au fost culese informaŃii prin metoda interviului de la instituŃii 

centrale / reprezentanŃe ale organismelor internaŃionale şi instituŃii de interes local 

în cele două judeŃe vizitate. 

 

Pentru studiul de faŃă au fost vizitate centrele din două judeŃe (Iaşi şi Satu Mare - preluate 

de DGJAS în ianuarie, respectiv martie 2005) selectate utilizându-se un set cumulativ de 

criterii stabilit în urma discuŃiilor cu reprezentanŃii instituŃionali de la nivel central: în 
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judeŃ să funcŃioneze un centru de tranzit, număr mare de copii aflaŃi în Ńările de destinaŃie, 

parteneriate create la nivel judeŃean cu alŃi furnizori de servicii sociale directe sau conexe 

şi gradul de constituire al reŃelei inter-instituŃionale. InformaŃiile culese de la DGJAS şi 

centrele de tranzit au fost completate cu datele şi informaŃiile furnizate de reprezentanŃi 

instituŃionali relevanŃi, prioritară în selecŃia acestora fiind prezenŃa în reŃeua inter-

instituŃională (PoliŃia de frontieră, Inspectoratul JudeŃean de PoliŃie, ONG-uri). 

 

Cele mai importante deficienŃe în sistemul de protecŃie a minorilor neînsoŃiŃi repatriaŃi au 

fost identificate în domeniile: 

� LegislaŃiei specifice - Sensul dat de lege sintagmei de copil neînsoŃit este 

considerat de specialişti ca fiind unul restrictiv şi care nu acoperă satisfăcător 

situaŃiile de dificultate la care poate fi expus un copil român aflat pe teritoriul unui 

alt stat. Pe de altă parte, măsurile pur administrative de limitare a ieşirilor 

minorilor neînsoŃiŃi nu pot preveni fenomenul prezenŃei acestor copii în alte state. 

� Acordurilor de repatriere – deşi percepute ca o necesitate nu au generat 

funcŃionalitatea aşteptată în relaŃiile dintre statele semnatare. Astfel, în cazul 

FranŃei, numărul de mic de copii repatriaŃi este un indicator important al faptului 

că după aproape de trei ani de la semnarea acordului nu au fost depăşite 

dificultăŃile de comunicare dintre instituŃiile responsabile din cele două state.  

Aceiaşi problemă a fost semnalată în cazul Italiei (ex.: Torino) unde ineficienŃa 

măsurilor stabilite de cele două părŃi a determinat autorităŃile italiene să 

identifice alternative considerate a fi viabile: contractarea unui furnizor de 

servicii din Italia care să asigure reintegrarea şi monitorizarea minorilor 

neînsoŃiŃi repatriaŃi în România din Torino. 

� CondiŃiilor necesare declanşării procedurilor de repatriere – dificil de îndeplinit 

mai cu seamă în cazul FranŃei. Deşi specialiştii francezi admit că în FranŃa este 

necesară o revizuire a textelor de lege care fac referire la minorii neînsoŃiŃi care 

trebuie repatriaŃi, problema opiniei copilului cu privire la repatrierea sa nu poate 

fi rezumată doar la modificarea unor texte de lege sau revizuirea unor definiŃii. 

Neîncrederea decidenŃilor de la nivelul instituŃiilor franceze cu privire la 

capacitatea serviciilor din România sau a mediului în care ar fi trebuit să revină 
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minorul infuenŃează adesea deciziile cu privire la situaŃia unor copii care 

urmează a fi repatriaŃi. 

� Serviciilor de protecŃie create în România - care ar trebui să asigure integrarea 

minorului repatriat generează dificultăŃi în intervenŃie având în vedere gradul 

redus de integrare în sistemul general de servicii de asistenŃă socială. 

 

În analiza cadrului instituŃional a fost făcută distincŃia între problemele structurale – 

generate de disfuncŃionalităŃile sistemului public de servicii aflat în proces de 

reconstrucŃie instituŃională – şi specifice care Ńin de modul de organizare al acestora dar 

mai ales de lipsa exerciŃiului de comunicare şi colaborare între instituŃiile care au atribuŃii 

directe în repatrierea şi protecŃia minorilor neînsoŃiŃi. Cele mai importante probleme 

privesc: 

� Lipsa serviciilor primare sau specializate la nivel local fapt care obligă centrele 

să îşi asume responsabilităŃi suplimentare 

� Deficitul activităŃilor de coordonare a centrelor la nivel naŃional   

� Insuficienta delimitare a atribuŃiilor centrelor 

� Colaborare şi comunicare deficitară între instituŃiile care au atribuŃii la nivel 

judeŃean din cauza faptului că nu au fost dezvoltate suficient relaŃiile inter-

instituŃionale funcŃionale în toate judeŃele în care au fost înfiinŃate centrele de 

tranzit 

� Lipsa sau slaba reprezentare a proiectelor de reintegrare şi prevenire 

� Gradul redus de profesionalizare al serviciilor sociale dublat de insuficienŃa 

specialiştilor cu expertiză în domeniul migraŃiei minorilor 

� Alocarea insuficientă a resurselor pentru activităŃile de evaluare şi monitorizare a 

cazurilor. 

 

Propunerile şi recomandările pentru sistemul de protecŃie a minorului neînsoŃit privesc 

redefinirea cadrului instituŃional creat pentru protecŃia minorului neînsoŃit şi a 

procedurilor de lucru prin:  

� Eficientizarea reŃelei inter-instituŃionale la nivel judeŃean 
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� Crearea de proceduri clare în ceea ce priveşte transmiterea informaŃiilor de către 

instituŃiile din Ńările de destinaŃie mai ales în cazul în care copilul identificat ca 

neînsoŃit se află o perioadă mai mare în Ńara de destinaŃie.  

� Extinderea colaborării inter-instituŃionale la nivel regional 

� Abordarea integrată a cazurilor   

� Crearea unei baze de date comune la care fie asigurat accesul tuturor instituŃiilor 

din reŃeaua inter-instituŃională.  

� Dezvoltarea unor proiecte de advocacy şi informare de către centrele de tranzit  

� Înlocuirea unor măsuri administrative lipsită de eficienŃă (acordul părinŃilor 

autentificat de notar) cu măsuri care să aibă un real caracter preventiv. 

� Asigurarea managementului de caz şi monitorizarea post-intervenŃie la nivelul 

centrelor de tranzit pentru e evita suprapunerile inutile şi costisitoare.  

� Dezvoltarea unor proiecte şi programe destinate minorilor neînsoŃiŃi şi care să 

asigure complementaritatea celor deja existente.  

 

Ca şi în cazul României, instituŃiile de protecŃie a minorilor neînsoŃiŃi din statele de 

destinaŃie nu au fost suficient de bine pregătite pentru a asigura suport minorilor 

neînsoŃiŃi proveniŃi din alte state şi nu au dezvoltate servicii sau măsuri adaptate 

specificului acestui grup Ńintă. 

 

Problema minorilor neînsoŃiŃi nu trebuie percepută ca aparŃinând României ci este una 

europeană iar intervenŃia trebuie să fie una integrată. Colaborarea permanentă între 

instituŃiile române implicate în protecŃia minorilor neînsoŃiŃi şi cele din statele de 

destinaŃie pot eficientiza mecanismele de suport existente astfel încât deficienŃele de 

comunicare sau cele generate de lacunele metodologiilor comune adoptate să fie 

eliminate.   


