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privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecŃie în România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 863/22 sep. 2004
În temeiul art. 108 din ConstituŃie, republicată, şi al art. 45 din OrdonanŃa Guvernului nr.44/2004 privind
integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecŃie în România, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 185/2004, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr.44/2004 privind
integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecŃie în România, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.93 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările
ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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ANEXĂ
NORME METODOLOGICE
de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au
dobândit o formă de protecŃie în România
CAPITOLUL I
DispoziŃii generale
Art. 1. - Accesul străinilor care au dobândit o formă de protecŃie în România la drepturile sociale şi participarea
acestora la programul de integrare se desfăşoară potrivit dispoziŃiilor OrdonanŃei Guvernului nr.102/2000 privind
statutul şi regimul refugiaŃilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale OrdonanŃei Guvernului
nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecŃie în România, denumită în
continuare ordonanŃă, respectiv ale prezentelor norme metodologice.

Art. 2. - (1) Prin accesul în condiŃiile stabilite de lege pentru cetăŃenii români, în sensul art. 4-9 din ordonanŃă, se
înŃelege faptul că străinii care au dobândit o formă de protecŃie în România beneficiază de drepturile sociale, cu
îndeplinirea condiŃiilor legale aplicabile cetăŃenilor români şi pe baza documentelor de identitate eliberate de
Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi, a altor documente eliberate de autorităŃile din Ńările de origine, iar în lipsa
acestora, pe baza documentelor echivalente eliberate de autorităŃile române competente.
(2) Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi, Ministerul Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei, Ministerul EducaŃiei şi
Cercetării, Ministerul SănătăŃii, Autoritatea NaŃională pentru Persoanele cu Handicap, Autoritatea NaŃională pentru
ProtecŃia Copilului şi AdopŃie şi alte instituŃii cu competenŃe în domeniu stabilesc, în condiŃiile legii, lista
documentelor necesare în vederea accesului străinilor care au dobândit o formă de protecŃie în România la
drepturile sociale, Ńinând cont de specificul situaŃiei străinilor care au dobândit o formă de protecŃie în România.
CAPITOLUL II
Accesul la drepturile sociale
SECłIUNEA 1
Accesul la un loc de muncă şi la o locuinŃă
Art. 3. - Străinii care au dobândit o formă de protecŃie sunt înregistraŃi ca persoane în căutarea unui loc de
muncă la agenŃia locală pentru ocuparea forŃei de muncă ori la punctul de lucru în a cărui rază teritorială îşi are
reşedinŃa străinul respectiv.
Art. 4. - Prin adaptarea serviciilor oferite de AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă la nevoile
specifice beneficiarilor programelor de integrare, în sensul art. 5 din ordonanŃă, se înŃelege:
a) utilizarea serviciilor interpreŃilor şi experŃilor în activităŃile ce vizează creşterea şanselor de ocupare pe piaŃa
forŃei de muncă a străinilor care participă la programul de integrare, inclusiv în traducerea unor materiale
didactice necesare în formarea profesională;
b) organizarea de către agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncă judeŃene şi a municipiului Bucureşti a unor
programe de formare profesională speciale pentru străinii care au obŃinut o formă de protecŃie în România;
c) implicarea AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Muncă în facilitarea relaŃiei dintre străinii care participă
la programul de integrare şi potenŃialii angajatori.
Art. 5. - LocuinŃele sociale sunt repartizate străinilor care au dobândit o formă de protecŃie în România de către
autorităŃile administraŃiei publice locale competente, pe baza criteriilor de eligibilitate aplicabile cetăŃenilor români.
SECłIUNEA a 2-a
Accesul la sistemul de învăŃământ. Accesul la activităŃile specifice de acomodare culturală, consiliere
şi învăŃare a limbii române
Art. 6. - Cursul gratuit de iniŃiere în limba română pentru minori, precum şi cursul gratuit de învăŃare a limbii
române pentru adulŃi se organizează de inspectoratele şcolare judeŃene şi al municipiului Bucureşti, după
metodologiile aprobate de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.
Art. 7. - (1) Cererile de participare la cursurile menŃionate la art. 6 se depun de către persoanele interesate la
inspectoratele şcolare judeŃene şi al municipiului Bucureşti.
(2) Inspectoratele şcolare judeŃene şi al municipiului Bucureşti asigură înscrierea solicitanŃilor la cursuri şi le
comunică acestora unitatea de învăŃământ unde vor avea loc aceste cursuri.
Art. 8. - (1) În localităŃile unde Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi sau structurile sale teritoriale nu au sedii, spaŃiile
necesare pentru desfăşurarea cursurilor gratuite de învăŃare a limbii române pentru adulŃi sunt puse la dispoziŃie
de către inspectoratele şcolare judeŃene.
(2) Dotarea spaŃiilor prevăzute la alin. (1), inclusiv rechizitele necesare desfăşurării cursurilor, se asigură,
conform normelor stabilite prin ordin comun al ministrului administraŃiei şi internelor şi al ministrului educaŃiei şi
cercetării, de către instituŃia care a pus la dispoziŃie aceste spaŃii.
(3) Manualele necesare desfăşurării cursurilor se asigură de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, prin
inspectoratele şcolare judeŃene şi al municipiului Bucureşti.
Art. 9. - Fiecare persoană adultă, participantă în programul de integrare, poate beneficia săptămânal de două
sesiuni de acomodare culturală de câte două ore fiecare, desfăşurate în conformitate cu planul individual.

Art. 10. - Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi poate încheia convenŃii de parteneriat şi contracte de acordare a
serviciilor incluse în programul de integrare cu alte instituŃii publice sau cu organizaŃii neguvernamentale.
CAPITOLUL III
Protocolul de participare în programul de integrare, cazarea şi ajutorul financiar
SECłIUNEA 1
Cererea de participare în programul de integrare, evaluarea nevoilor individuale şi încheierea
protocolului de participare în programul de integrare
Art. 11. - (1) Cererile de participare în programul de integrare se înaintează personal de către solicitant Oficiului
NaŃional pentru RefugiaŃi.
(2) În cazul copiilor sub 16 ani, cererea de participare în programul de integrare se înaintează de către
reprezentantul legal.
(3) Modelul cererii de participare în programul de integrare, precum şi al protocolului prevăzut la art. 15 din
ordonanŃă se aprobă de către şeful Oficiului NaŃional pentru RefugiaŃi.
(4) Decizia privind includerea solicitantului în programul de integrare se ia de către Oficiul NaŃional pentru
RefugiaŃi, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, dacă solicitantul îndeplineşte condiŃiile prevăzute la
art. 16 din ordonanŃă.
Art. 12. - (1) Interviul pentru evaluarea nevoilor individuale în vederea stabilirii tipului de asistenŃă sau a
activităŃilor necesare pentru integrarea socială are loc în maximum 30 de zile de la depunerea cererii de
participare la programul de integrare.
(2) Protocolul prevăzut la art. 15 din ordonanŃă se încheie în maximum 30 de zile de la data interviului.
(3) Dacă persoana care solicită includerea în programul de integrare refuză să semneze protocolul în termenul
prevăzut la alin. (2), se consideră că aceasta renunŃă la program.
(4) Evaluarea nevoilor individuale se realizează în strânsă legătură cu evaluarea nevoilor familiei solicitantului.
Art. 13. - (1) Decizia asupra cererii de prelungire a duratei de aplicare a planului individual se ia de către Oficiul
NaŃional pentru RefugiaŃi în urma reevaluării nevoilor solicitantului de consiliere, acomodare culturală şi de
învăŃare a limbii române.
(2) La luarea deciziei privind prelungirea aplicării planului individual se va Ńine seama şi de activitatea desfăşurată
de străin în cadrul programului de integrare, de frecvenŃa participării, de eforturile depuse de acesta, inclusiv în
vederea găsirii unui loc de muncă, şi de modul de comportare atât în timpul cursurilor şi al activităŃilor vizând
facilitarea integrării, cât şi în societate în general.
SECłIUNEA a 2-a
Dreptul de cazare
Art. 14. - (1) Concomitent cu cererea de participare în programul de integrare, străinul care a obŃinut o formă de
protecŃie în România şi care nu dispune de mijloace de întreŃinere poate depune şi o cerere de cazare în centrele
administrate de Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi.
(2) SoluŃionarea cererilor de cazare înaintate în condiŃiile art. 21 din ordonanŃă se realizează pe baza unei anchete
sociale întreprinse de personalul desemnat de Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi.
(3) În cazul familiilor, cererea de cazare este depusă de un membru adult al familiei.
(4) Prin ancheta socială prevăzută la alin. (2) se evidenŃiază, în principal:
a) mijloacele de întreŃinere din momentul obŃinerii formei de protecŃie şi din perioada desfăşurării procedurii de
determinare a statutului de refugiat;
b) eforturile depuse de solicitant în vederea găsirii unui loc de muncă;
c) comportamentul social atât în centrul de cazare, dacă a beneficiat de cazare, cât şi în societate în general;

d) alte informaŃii despre situaŃia financiară a solicitantului şi a familiei sale.
(5) Termenul prevăzut la art. 21 alin. (2) din ordonanŃă curge din momentul finalizării anchetei sociale.
Art. 15. - (1) Până la finalizarea anchetei sociale, pe baza unei declaraŃii pe propria răspundere privind mijloacele
de întreŃinere, străinii care au obŃinut o formă de protecŃie în România şi care solicită cazare pe perioada
desfăşurării programului de integrare pot fi cazaŃi din momentul depunerii cererii de participare la programul de
integrare, în limita locurilor disponibile. În acest scop, între Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi şi solicitant se încheie
un contract de închiriere în care se stabilesc drepturile şi obligaŃiile părŃilor, în condiŃiile legii.
(2) Dacă ancheta socială dovedeşte că străinii care au obŃinut o formă de protecŃie în România şi au solicitat
cazare pe perioada desfăşurării programului de integrare au suficiente mijloace de întreŃinere, Oficiul NaŃional
pentru RefugiaŃi reziliază contractul de închiriere prevăzut la alin. (1).
(3) De prevederile alin. (1) pot beneficia străinii care au dobândit o formă de protecŃie în România după intrarea
în vigoare a ordonanŃei, precum şi străinii care, la data intrării în vigoare a acesteia, beneficiau de drept de cazare
în centrele administrate de Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi.
(4) Cazarea în centrele administrate de Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi se face pe baza plăŃii unei chirii stabilite
prin ordin al ministrului administraŃiei şi internelor, ce are la bază chiria stabilită la nivel local pentru spaŃiile de
locuit aflate în proprietatea statului sau a unităŃilor administrativteritoriale, şi a cheltuielilor de întreŃinere.
Art. 16. - AutorităŃile administraŃiei publice locale pot pune la dispoziŃie spaŃiile prevăzute la art. 21 alin. (3) din
ordonanŃă pe baza plăŃii unei chirii stabilite la nivel local pentru spaŃiile de locuit aflate în proprietatea statului sau
a unităŃilor administrativ-teritoriale.
SECłIUNEA a 3-a
Ajutorul financiar
Art. 17. - Acordarea ajutorului rambursabil se face după procedura prevăzută în Normele metodologice de
aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr.102/2000 privind statutul şi regimul refugiaŃilor în România, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.622/2001.
Art. 18. - (1) Ajutorul material prevăzut la art. 22 alin. (4) din ordonanŃă se acordă străinilor care participă în
programul de integrare şi care nu au mijloace de întreŃinere, numai pentru primele două luni de la data obŃinerii
formei de protecŃie.
(2) Prin ajutor material în cuantum egal cu cel acordat solicitanŃilor statutului de refugiat se înŃelege ajutorul
prevăzut la art. 13 alin. (2) din OrdonanŃa Guvernului nr.102/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL IV
Rolul instituŃiilor statului şi al autorităŃilor administraŃiei publice locale şi cooperarea
interinstituŃională în domeniul integrării străinilor care au dobândit o formă de protecŃie în România
SECłIUNEA 1
Rolul Oficiului NaŃional pentru RefugiaŃi şi cooperarea interinstituŃională în domeniul integrării
străinilor care au dobândit o formă de protecŃie în România
Art. 19. - (1) În îndeplinirea rolului de coordonator al activităŃii celorlalte instituŃii ale statului, autorităŃi ale
administraŃiei publice locale şi organizaŃii neguvernamentale implicate în procesul de integrare a străinilor care au
dobândit o formă de protecŃie în România, Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi:
a) asigură comunicarea între toate aceste instituŃii, cu precădere în ceea ce priveşte străinii care participă la
programul de integrare;
b) centralizează informaŃiile şi datele statistice transmise trimestrial sau ori de câte ori este nevoie de către toate
instituŃiile implicate în integrarea străinilor care au dobândit o formă de protecŃie.
(2) Prin monitorizarea cazurilor individuale de către Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi se înŃelege urmărirea şi
sprijinirea procesului de integrare în societatea românească a străinilor care au obŃinut o formă de protecŃie în
România, la nivel individual şi familial, atât în timpul derulării programului de integrare, cât şi după stabilirea
acestora în comunitatea locală respectivă.

(3) Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi elaborează şi prezintă Guvernului, prin intermediul Ministerului AdministraŃiei
şi Internelor, un raport anual cu privire la situaŃia străinilor care au obŃinut o formă de protecŃie în România şi
face propuneri de îmbunătăŃire a politicilor în domeniul integrării acestora în societate.
Art. 20. - Elaborarea planului individual de mediere prevăzut la art. 25 din ordonanŃă se realizează de către
agenŃiile locale de ocupare a forŃei de muncă, cu participarea unei persoane desemnate de Oficiul NaŃional pentru
RefugiaŃi.
Art. 21. - AgenŃiile locale de ocupare a forŃei de muncă informează atât beneficiarii programului de integrare, cât
şi Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi despre ofertele de locuri de muncă puse la dispoziŃia acestora.
Art. 22. - Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi informează autorităŃile administraŃiei publice locale spre care au fost
orientaŃi străinii despre aceste persoane, inclusiv despre drepturile şi obligaŃiile lor în România.
Art. 23. - Consiliile locale informează, la cerere, Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi despre posibilitatea obŃinerii
unei locuinŃe sociale de către străinii care au obŃinut o formă de protecŃie în România şi despre valoarea medie a
chiriei în comunitatea respectivă.
Art. 24. - (1) În îndeplinirea obligaŃiei prevăzute la art. 30 din ordonanŃă, autorităŃile administraŃiei publice locale
desemnează un funcŃionar public care monitorizează integrarea străinului în comunitatea respectivă şi facilitează
accesul acestuia la drepturile sociale.
(2) FuncŃionarul public prevăzut la alin. (1) colaborează cu Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi în vederea întocmirii
planului de asistenŃă pentru străinii care au dobândit o formă de protecŃie în România care îşi stabilesc reşedinŃa
în comunitatea respectivă.
Art. 25. - Prin încetarea asistenŃei oferite de Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi în vederea integrării, în sensul art.
27 alin. (2) din ordonanŃă, se înŃelege încetarea furnizării serviciilor prevăzute în planul individual, inclusiv a
cazării în spaŃiile prevăzute la art. 21 din ordonanŃă, şi a subvenŃionării chiriei prevăzute la art. 29 alin. (3) din
ordonanŃă.
SECłIUNEA a 2-a
Acordarea subvenŃiilor pentru chiria locuinŃei
Art. 26. - (1) De prevederile art. 29 alin. (3) din ordonanŃă pot beneficia străinii care au parcurs programul de
integrare şi care respectă decizia Oficiului NaŃional pentru RefugiaŃi cu privire la comunitatea locală în care
urmează să primească un loc de muncă şi să îşi stabilească reşedinŃa.
(2) Pentru a beneficia de prevederile art. 29 alin. (3) din ordonanŃă străinul se adresează cu o cerere scrisă
Oficiului NaŃional pentru RefugiaŃi.
Art. 27. - (1) Cererea prevăzută la art. 26 este însoŃită de contractul de închiriere înregistrat la administraŃia
locală a finanŃelor publice, precum şi de o adeverinŃă din partea organului competent al administraŃiei publice
locale, din care să reiasă că solicitantul nu a refuzat nejustificat o locuinŃă socială.
(2) Decizia asupra cererii prevăzute la art. 26 se ia de către Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi pe baza
documentelor prevăzute la alin. (1) şi în limita chiriei medii din localitatea respectivă, aşa cum a fost evaluată de
autorităŃile administraŃiei publice locale, dar nu mai mult de 50 % din valoarea chiriei.
CAPITOLUL V
AsistenŃa cazurilor speciale
SECłIUNEA 1
Evaluarea, cazarea şi includerea în programul de integrare
Art. 28. - Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi informează instituŃiile cu atribuŃii în domeniu despre existenŃa cazurilor
speciale pe care acestea urmează să le preia în asistenŃă.
Art. 29. - (1) Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi împreună cu instituŃiile competente evaluează situaŃia persoanelor
care se încadrează în categoria cazurilor speciale şi stabileşte dacă acestea necesită asistenŃă specializată.

(2) Prin asistenŃă specializată oferită cazurilor speciale de către instituŃiile care au competenŃe în domeniu se
înŃelege asistenŃa oferită de personal pregătit în cadrul centrelor special amenajate pentru astfel de cazuri.
(3) Cazurile speciale care necesită asistenŃă specializată din partea instituŃiilor care au competenŃe în domeniu
sunt preluate de către acestea imediat după evaluarea prevăzută la alin. (1).
Art. 30. - (1) Până în momentul clarificării situaŃiei cazurilor speciale, prin evaluarea prevăzută la art. 29 alin.
(1), persoanele care se încadrează în categoria cazurilor speciale beneficiază de cazare în centrele administrate de
Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi, în limita locurilor disponibile.
(2) În sensul art. 34 alin. (2) din ordonanŃă, pot beneficia de cazare în unul dintre centrele Oficiului NaŃional
pentru RefugiaŃi persoanele cu handicap care se pot îngriji singure, persoanele care au atins vârsta pensionării şi
nu beneficiază de pensie şi victimele torturii, dacă aceste persoane nu sunt însoŃite de cel puŃin un membru adult
al familiei care le poate întreŃine, precum şi familiile monoparentale cu copii minori.
Art. 31. - Cazurile speciale prevăzute la art. 33 alin. (2) din ordonanŃă sunt incluse în programul de integrare şi
beneficiază în paralel de serviciile instituŃiilor cu atribuŃii în domeniul asistenŃei cazurilor speciale.
Art. 32. - (1) Cazurile speciale pot fi cazate gratuit în centrele Oficiului NaŃional pentru RefugiaŃi, în condiŃiile
prevăzute de art. 34 alin. (2) din ordonanŃă.
(2) SituaŃiile cazurilor speciale care nu necesită asistenŃă specializată şi primesc cazare din partea Oficiului
NaŃional pentru RefugiaŃi se evaluează de către Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi la fiecare 6 luni, în scopul
determinării necesităŃii de prelungire a asistenŃei oferite.
SECłIUNEA a 2-a
AsistenŃa minorilor neînsoŃiŃi
Art. 33. - (1) Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi informează Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Copilului şi
AdopŃie despre existenŃa minorilor neînsoŃiŃi care au primit o formă de protecŃie în România.
(2) Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Copilului şi AdopŃie întreprinde măsurile necesare includerii minorilor
neînsoŃiŃi care au primit o formă de protecŃie în România în sistemul de protecŃie a copilului, în termen de 15 zile
de la data înştiinŃării primite de la Oficiul NaŃional pentru RefugiaŃi.
Art. 34. - Prin adaptarea serviciilor AutorităŃii NaŃionale pentru ProtecŃia Copilului şi AdopŃie la nevoile minorilor
neînsoŃiŃi care au primit o formă de protecŃie în România se înŃelege:
a) pregătirea specială a personalului din centrele de plasament;
b) utilizarea serviciilor interpreŃilor şi experŃilor în activităŃile desfăşurate în centrele de plasament;
c) adaptarea condiŃiilor de cazare la specificul cultural al minorilor neînsoŃiŃi care au primit o formă de protecŃie în
România.
Art. 35. - Minorii neînsoŃiŃi care au primit o formă de protecŃie în România participă, în paralel cu activităŃile
desfăşurate în centrele de plasament, la programul de integrare, după un plan individual stabilit de Oficiul
NaŃional pentru RefugiaŃi în colaborare cu Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Copilului şi AdopŃie.
CAPITOLUL VI
DispoziŃii finale
Art. 36. - Străinii care, la data intrării în vigoare a ordonanŃei, urmează programul special de integrare
socioprofesională în condiŃiile Hotărârii Guvernului nr.1.191/2001 privind aprobarea Programului special pentru
integrarea socioprofesională a străinilor care au dobândit statutul de refugiat în România continuă programul de
integrare în condiŃiile prezentelor norme metodologice.
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