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Privind spre viitor 

 

Anul 2019, a fost un an de mari schimbări și oportunități pentru AIDRom. 

Începutul anului 2019 a fost marcat de o serie de probleme și încercări în ceea ce 

privește finanțarea și continuarea proiectelor. 

Deși AIDRom a reușit să câștige mai mult de șapte proiecte europene, problemele 

financiare moștenite din anii precedenți au făcut ca membrii Consiliului administrativ să ia o 

serie de măsuri pentru a sprijini dezvoltarea viitoare a AIDRom. 

Cu ajutorul membrilor AIDRom, în special Biserica Protestantă din Germania, prin 

organizațiile DW Württemberg, DW Hamburg și Brote fur die Welt, AIDRom a reușit să 

continue programele începute la sfârșitul anului 2018 și, de asemenea, să dezvolte 

infrastructura  și pregătirea profesională a membrilor Bisericilor Creștine din România 

precum: Filantropia Oradea, Timișoara, Centrul Multifuncțional al Iașiului, precum și 

cooperarea cu Biserica Luterană din Sibiu în dezvoltarea de proiecte comune în domeniul 

migrației. 

Începând cu luna Mai, organizația s-a confruntat și cu o serie de modificări 

structurale. După 23 de ani de grijă și păstorire, președintele AIDRom, Eminența Sa Nifon, 

a decis să părăsească AIDRom și să ofere posibilitatea reînoirii Consiliului de Administrație. 

În același timp și Secretarul executiv, domnul Christian Teodorescu, a părăsit AIDRom, 

pensionându-se. 

Ținând cont de echilibrul ecumenic, membrii Adunării Generale, care a avut loc pe 

28 August 2019, l-au ales pe Episcopul Reihart Guib, Episcopul Bisericii Evanghelice 

Protestante din România, în calitate de nou președinte al AIDRom. 

În timpul primului Consiliu Administrativ, au fost aleși și vice-președintele, Fr. Michael 

Tița, reprezentant al Bisericii Ortodoxe, doamna Biro Ana-Maria, membru al consiliului de 

administrație, reprezentant al Bisericii reformate și Secretar executiv, doamna Elena 

Timofticiuc. 

Deasemenea, prin decizia Adunarii Generale ce a avut loc in data de 28 august 2019, 

s-a hotarit efectuarea unui audit pentru perioada 2012-2019, de către o comisie care să 

cuprindă câte un economist din partea fiecărei Biserici membre și care să fie coordonată 

de către un expert contabil cu experiență în domeniul financiar-contabil. Deasemena s-a 

hotarît și crearea unei comisii care să se ocupe de actualizarea Statutului AIDRom, în 

conformitate cu noile cerințe legislative. Din păcate, din varii motive, comisia de lucru pentru 

Statut nu s-a putut întuni.  

Comisia de audit s-a întrunit si a efectuat controlul de audit. 

In acest sens atât Secretarul executiv, cât și contabilii AIDRom au stat la dispoziția 

echipei de audit cu toate documentele necesare efectuării auditului.  
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În ciuda tuturor acestor provocări, personalul AIDRom a continuat să dezvolte 

activitățile proiectelor în dereulare și au avut succes în implementarea acestora, proiecte 

foarte grele și pline de sensibilitate, cum ar fi integrarea victimelor traficului de persoane pe 

piața muncii, asistența socială și juridică a persoanelor dezavantajate și nu în ultimul rând 

în asistența solicitanților de azil și a refugiaților în societatea românească. 

 Strategia pentru perioada 2019-2021, prezentată Consiliului de Administrație și 

Adunării Generale 19, se referă, la programe concrete, multe dintre ele deja aprobate și cu 

finanțări viitoare. 

 Cu toate acestea, așa cum o să vedeți în prezentarea raportului de activitate, sunt 

foarte mari provocări în susținerea Departamentului Ecumenic, deoarece nici o biserică 

membră AIDRom nu a găsit oportun să susțina financiar acest department, deoarece 

coordonatorul departamentului a fost în proporție de 70% în concediu fără plată sau în 

concediu de odihnî. Singura acrtivitate concretă a fost Săptămâna de Rugăciune pentru 

Unitate Creștină. 

 Deși am propus de nenumărate ori, revigorarea acestui department, prin implicarea 

directă și a altor reprezentanți ai bisericilor membre, în propunerea de activități ecumenice, 

acest lucru nu s-a intâmplat incă. 

 Pentru a putea continua munca începuta în anii 90, AIDRom are nevoie de susținerea 

Bisericilor membre. 

Pentru ca AIDRom să-și poată continua activitatea, membrii Consiliului de 

Administratie AIDRom din 18 aprilie 2016, au hotărât ca fiecare salariat AIDRom, inclusiv 

secretarul executiv, să fie plătit numai din proiecte. Lucru care s-a și intâmplat în anul 2019. 

Cu exceptia coordonatorului Departamentului Ecumenic, toți salariații AIDRom au fost plătiți 

din proiecte,  

inclusiv secretarul executiv. 

Proiectele derulate de AIDRom au avut recunoștere atât în țară, cât și în străinătate. Acest 

proiecte vor continua și în următorii doi ani, fiind finanțate atât prin programele Comisiei 

Europene -AMIF, cât și prin partenerii noștrii treadiționali din Germania. 

 

Elena Timofticiuc 

Secretar Executiv  

AIDRom 
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DEPARTAMENTUL PENTRU FORMARE ŞI PLATFORMĂ ECUMENICĂ 
 
 

 
A. Formare Ecumenică pentru Laicat şi Tineret 
B. Rugăciunea Ecumenică 
 

I. JUSTIFICAREA PROGRAMULUI 
 
Comisia Ecumenică AIDRom a  considerat programul de tineret drept un instrument relevant 
din punct de vedere ecumenic, cu menirea de a proiecta şi de a structura contactele 
ecumenice între organizatiile creștine de tineret în întreaga ţară. După ce România  a fost 
integrată în UE, o atenţie deosebită a fost acordată, de asemenea,  dialogului inter-religios 
si dialogului multicultural între tineri, AIDRom  cultivand  și în acest an  un astfel de dialog  
cu organizaţiile de tineret prin proiectul finanțat de KhK. 
 
II. GRUPURI ŢINŢĂ 
Bisericile şi ONG-urile legate, prin binecuvantare, de Biserici, studenţii teologi, laicii şi tinerii, 
mass-media (in special cea bisericeasca).  
Sub-programele menţionate mai sus s-au concentrat pe Bisericile membre AIDROM şi au 
colaborat cu alte Biserici şi organizaţii ecumenice în activităţi specifice. Formarea 
ecumenică s-a concentrat de asemenea pe laici şi tineri; profesorii şi studenţii Facultăţilor 
Teologice au fost de asemenea beneficiarii proiectelor AIDRom. Pe de altă parte, după 
integrarea europeană a României (1.1.2007), Bisericile din Europa şi Bisericile din România  
au găsite în AIDRom în 2007, o platformă ecumenică solida şi un instrument pentru 
consolidarea cooperării lor, care poate conduce în cele din urmă, într-un  viitor mai mult sau 
mai puțin apropiat, la infiintarea unui Consiliu Ecumenic al Bisericilor din România, organism 
prezent in majoritatea tarilor Uniunii Europene. Două reuniuni anuale ale Consiliilor 
Naţionale ale Bisericilor din Europa, au fost organizate de către AIDRom, în calitate de 
gazdă locală în 1996 şi 2007, ambele abordand formarea ecumenică a tineretului creștin. 
 

III. 1. OBIECTIVE GENERALE 
a) să promoveze cooperarea ecumenică şi să îmbunătăţească expunerea multiculturală, 
inter-religioasa şi multi-confesională a tineretului din Biserici la nivel local  
b) să întărească dialogul inter-teologic, atât la nivel local cât şi la nivel mondial ecumenic  
c) să sporească şi să adâncească  evenimentele de rugăciune ecumenică  
d) să acorde mai multă atenţie formării ecumenice a laicilor şi a tineretului  

 
III. 2. OBIECTIVE SPECIFICE DE ACTIVITATE  

 
a) să întărească cooperarea dintre Bisericile din România  
b) să promoveze dialogul ecumenic si inter-religios   
c) să îmbunătăţească dialogul inter-teologic si inter-religios local  prin concentrarea pe 

temele ecumenice majore (de exemplu  intrunirea din 07-09.09.2015)  
d) să sporească  conştientizarea drepturilor religioase, a şanselor egale, să promoveze 

valorile creştine  
e) să înfiinţeze comitete locale în domenii diferite de activitate şi să dezvolte reţele  
 

IV. ORGANIZAŢII PARTENERE 
Agenţii internaţionale şi Biserici : 
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Diakonisches Werk -  KhK (finanteaza, pe langa proiecte social diaconale, si activitatile 
acestui departament-proiecte pentru tineret) 
Biserici:  
Biserica Ortodoxă Română, Biserica Reformată, Biserica Evanghelică C.A., Biserica 
Armeană, Biserica Evanghelică Luterană (Biserici membre AIDROM) şi Biserica Romano-
Catolică, Biserica Greco-Catolică, Biserica Anglicană 
Organizaţii aflate în legătură de binecuvantare a Bisericilor: 
Asociaţia Biblică Interconfesională din România, Frăţia Sfinţilor Alban şi Sergiu, YMCA, 
Facultăţi de Teologie, Seminarii Teologice, Comunitatea Sfântului Ioan, Comunitatea Sf. 
Petru si Andrei, Comunitatea Sant Egidio, Universitatea Ovidiu Constanta-Facultatea de 
Teologie (Asistentă Socială), Universitatea București-Facultatea de Sociologie 
Instituţii ale statului: 
Ministerul Culturii, Secretariatul de Stat pentru Culte, Parlamentul României, Preşedinţia 
României 
Organizatii internaţionale: 
Consiliul  Mondial al Bisericilor, Conferinţa Bisericilor Europene, Comisia UE, Ambasade din  
străinatate, Institutul Ecumenic din Bossey, Consiliul Naţional al Bisericilor din Europa, 
Syndesmos, WSCF, EEYF etc.  
 

V. RAPORTAREA PROIECTELOR ŞI ACTIVITĂŢILOR 
 

A.COMISIA ECUMENICĂ - CONFERINŢE ŞI CONSULTAŢII 
 

Documentele referitoare la formarea ecumenică şi de asemenea ,tematica interconfesionala 
si inter-religioasa, au fost prezentate de către profesori de teologie  aparţinând Bisericilor 
istorice, fiind urmate de comentarii şi întrebări  de la ceilalţi participanţi.  

 
 
B.  FORMARE ECUMENICĂ TINERET  si LAICAT 
Acest program a continuat sa faciliteze procesul de instituire a unui Forum National 
Ecumenic al laicatului din România şi sa ofere o platformă ecumenică pentru organizaţiile 
de tin Bisericile membre AIDRom.  
 

Reuniuni de formare pentru tineri şi 
consultări au avut loc la Iasi, Radauti 
şi Bucureşti. Scopul acestor întâlniri 
a fost de a avea o abordare teologică 
şi interculturala, precum şi evaluare 
pentru fiecare perioadă cu 
aproximativ 25 de participanţi. Cele 
mai multe dintre ele au fost 
organizate cu studenţi ortodocşi şi 
profesori de teologie provenind de la  
facultăţi ortodoxe şi  protestante, dar, 
de asemenea, oameni de stiinta si 
teologi din tradiţiile catolica şi greco-
catolică.  

 
Obiectivul general al proiectului, şi 

anume de a iniţia şi dezvolta interesul faţă de diaconia socială, de valorile practicate de 
asociaţii diaconale diferite în rândul tinerilor care lucrează în colaborare cu diferite 
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organizaţii de tineret din România creştină, precum şi inclusiv în elemente de cunoaştere lor 
a fost atins, aproape fiecare participant propunând să aibă astfel de întruniri anuale similare. 
 
C. RUGĂCIUNEA ECUMENICĂ 

Acest program a constat în trei activităţi: Săptămâna de 
Rugăciune pentru Unitatea Creştină, Ziua Mondială de 
Rugăciune şi lucrări pregătitoare pentru ziua solemnă de 

rugăciune. 
În ceea ce privește SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE 
PENTRU UNITATEA  CREŞTINILOR        (18 – 25 
IANUARIE 2020), tema a fost: 

 ,, Ei ne aratau o deosebita omenie” (Faptele 

Apostolilor 28,2) 

Versetul "Ei ne arătau o deosebită omenie", din Faptele 
Apostolilor (28, 2), a fost tema Săptămânii de Rugăciune 
pentru Unitatea Creştinilor din 18-25 ianuarie 2020. În acest 
an, broşura cu textele pregătitoare a fost redactată de 
Bisericile din Malta şi Gozo şi a fost publicată de Consiliul 
Ecumenic al Bisericilor împreună cu Consiliul Pontifical 
pentru promovarea Unităţii Creştinilor. 

În insula Malta mulţi creştini celebrează în ziua de 10 februarie, sărbătoarea naufragiului 
apostolului Paul, amintind momentul în care credinţa creştină a ajuns în cele două insule – 
Malta şi Gozo. Versetul "Ei ne arătau o deosebită omenie", din capitolul 28 al Cărţii Faptele 
Apostolilor, fragment care se citeşte cu ocazia sărbătorii din 10 februarie, a fost ales ca temă 
a Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor din 2020. 

Tema din acest an – ce propune spre reflecţie omenia înnoită de Hristos în noi, prin Botez 
–  "readuce în actualitate drama umanităţii în faţa  puterii de nestăvilit a naturii" şi 
capacitatea apostolului Paul de a se propune ca un far de pace în timp de furtună, apostolul 
neamurilor fiind conştient că viaţa sa este în mâinile lui Dumnezeu. 

Potrivit  textului biblic din acest an, este evidentă analogia episodului relatat de 
Cartea  Faptele Apostolilor, capitolul 28, cu situaţia din present, când numeroase persoane 
înfruntă aceleaşi pericole în aceeaşi mare 

Prin proiectul prezentat și activitățile sale,  AIDRom a editat şi tipărit materiale pentru acest 
eveniment de rugăciune comună, ecumenică, şi l-a promovat prin activităţi consultative şi 
pregătitoare (Bucureşti, 12.12.2019, Sala de sedinţe AIDRom). Pe lângă broșura tipărită, o 
versiune electronica a fost de asemenea pusa la indemana pentru toate Bisericile si a fost 
introdusa pe site-ul AIDRom.  

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România (AIDRom) a dedicat acestui eveniment o 
brosură, publicand în română, maghiară şi germană, mesajele de binecuvântare special 
adresate participanţilor la Săptămâna de Rugăciune 2020 de către șapte conducători de 
Biserici din România, şi de asemenea lecturi biblice pentru fiecare dintre zilele acestei 
Octave de rugăciune. 
Săpămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor s-a desfașurat ca de obicei în toata 
țara.   
 
 
VI.DURATA PROGRAM 
Toate proiectele au fost puse în aplicare în funcţie de finanțarea de care a dispus. 
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Departamentul Ecumenic, sufera de farte mult timp de lisa de finanțare, iar activitătile se fac 
sporadic, in funcție de identificarea fondurilor. 
 
VII. MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
Rapoarte trimestriale au fost prezentate în Consiliile de administraţie ale AIDRom. 
Rapoartele interimare au fost scrise ori de câte ori este necesar; rapoartele finale întocmite 
la sfârşitul a proiectelor. 
 
Rapoartele financiare şi rapoartele privind activităţile dezvaluie rezultatul a proiectelor, 
dovedind eficienta  donaţiilor sau aproiectelor castigate. Prin audit, de asemenea, s-a 
dovedit că banii au fost cheltuiţi în conformitate cu proiectul aprobat. 
 
 
 
Pr. Mihail Spătărelu 
Coordonator departament 
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DEPARTAMENTUL DEZVOLTARE ŞI COOPERARE 
 
Numele programului:     
     
PrevenireaTraficul de fiinţe umane in scopul muncii fortate 
Dreptul muncii şi incluziunea socială a persoanelor vulnerabile 
Migraţie si dezvoltare 
 

 
Justificarea programului 
 
 
Conform strategiei aprobate de catre Consiliul de Administratie AIDRom, împreuna cu 
partenerii   am continuat activitatea contributiva in: 
-furnizarea de servicii sociale: centre de consiliere pe dreptul muncii (Iasi, Bucuresti, 
Timisoara), reintegrarea sociala a grupurilor in situatii de risc precum victimele traficului de 
persoane, somerilor in incercarea de reorierntare a profeiei, a migrantilor, a solicitntilor de 
azil, precum si a resortisantilor tari terte. 
-furnizarea de servicii educationale: reintegrare scolara si in gradinite a copiilor refugiati 
sau solicitanti de azil, prevenirea si combaterea abandonului scolar etc.; 
- furnizarea de servicii socio-profesionale: reintegrare pe piata muncii a persoanelor 
vulnerabile, pregatire vocationala; 
-furnizarea de servicii in domeniul drepturilor omului: pregatire si politici anti-
discriminare, prevenire si reintegrare pentru victimele traficului de finite umane si violentei 
domestice; 
-furnizarea de servicii si resurse in domeniul ecumenismului si dialogului ecumenic si inter-
religios; 
- furnizarea de asistenta in caza de calamitati 
 
Departamentul a continuat in 2019 sa se ocupe de asistarea persoanelor în situație de risc, 
precum și a celor din categoriile vulnerabile, migranti, solicitantii de azil, refugiatii, etc. 
 
Anul 2019 a fost marcat de o serie de probleme si incercari in ceea ce priveste finantarea si 
continuarea proiectelor. 
Cu ajutorul partenerilor, in special al Bisericii Protestante din Germania si al organizatiei  
Brote fur die Welt, am reusit sa continuam programele incepute la sfirsitul anului 2018 si sa 
dezvoltam infrastructura si pregatirea profesionala a memebrilor  Bisericilor Crestine din 
Romania. 
Cooperare deosebită începută cu Filantropia Oradea, precum și cu departamentul de 
diaconie a Bisericii Evanghelice CA, a continuat si in anul 2019 si la inceputul anului 2020. 
 
Cooperarea s-a intarit in mod deosebit de problematica imigratiei si de asistarea solicitantilor 
de azil din Romania, precum si de asistarea peroanelor in situatie de risc. 
 
PrevenireaTraficul de fiinţe umane in scopul muncii fortate a constituit o provocare pentru 
stafful organizatiei, tinind cont de faptul ca traficul intern, atit in vederea exploatarii sexuale, 
cit si in vederea muncii fortate a crescut considerabil. 
Astfel, prin derularea proiectului TOLERANT, cu finantare direct de la Comisia Europeana, 
au fost identificate un numar de 35 potentiale vicitme, inclusiv din categoria migrantilor din 
Romania. 
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Prevenirea migraţiei ilegale a forţei de muncă şi cea a traficului de persoane au continuat 
să reprezinte principalele programe in domeniul prevenirii THB, derulate de AIDRom în 
2019. 

 
 
Asa cum am aratat, In anul 2019, 46% din cazurile de trafic de persoane in vederea 
exploatarii prin munca forţată şi exploatare sexuală au avut loc în România, fapt ce a alarmat 
atat autoritatile, cat si societatea civila. Efectele crizei economice nu s-au estompat, ci sunt 
mai vizibile ca oricand. Tinerii si adultii devin cu usurinţă victime ale promisiunilor sau 
propunerilor făcute de necunoscuţi pe internet.  
Cazurile de trafic de persoane din zona de sud a tarii, au zguMuirt atit opinia publica din 
Romania, cit si din alte tari europene. Dupa cazul “ Alexandra”, DIICOT a descoperit un 
numar impresionant de cazuri, care acum fac obiectul unei ample anchete. 
 
Acesta este motivul pentru care în 2019, campania anti-trafic s-a axat pe riscurile ce se 
găsesc în spatele unor promisiuni facute pe internet, dar si de catre unele agentii de 
recrutare, care ofera sume fabuloase drept recompensa salariala. 
 
Deasemenea cu sprijinul financiar venit de la Diaconisches Werk, Wurttemberg prin 
proiectul de dezvoltare a Centrelor Multifunctional, am reusit Consilierea 125 de persoane 
in situatie de risc-, am reusit sa dezvoltam Reteaua creata la nivel European si am reusit sa 
identificam noile metode de recrutare ale infractorilor, precum si zonele de maxima 
importanta in ceea ce priveste canalele de recrutare precum si zonele de recrutare. 
Prin cooperarea cu Agentia Nationala Impotriva traficului de persoane- ANITP , am participat 
la derularea a 4 Campanii Nationale de prevenire a traficului de persoane. 
  
Parteneri, activităţi şi rezultate notabile ale proiectelor 
 
AIDRom a implementat proiectele în colaborare cu ONG-uri şi instituţii ale statului:  

ONG-uri: CNRR – Consiliul National Roman pentru Refugiati 

       Fundatia ICAR 

       ARPS 

      Fundatia Filantropia, Oradea 

Sindicate: CNSLR Frăţia, Cartel Alfa, CSDR 
Instituţii ale statului: 
Parlamentul României – Comisia pentru Egalitatea de Şanse,  

- Comisia pentru prevenirea si combatera traficului de persoane 
Inspectoralul General pentru Imigrari-IGI, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 
Persoane- ANITP, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse, Inspecţia Muncii, Ministerul Afacerilor Externe. 
 
Organisme Internationale: 
UNHCR Romania 
OIM 
Organizatii Bisericesti Internationale 
WCC- Consiliul Mondial al Bisericii, Geneva 
CEC – Conferinta Europeana a Bisericilor, Bruxelles  
CCME, Church Commission for Migrants in Europe, Bruxelles  
ACT Alliance 
COATNET- Reteaua Internationala de prevenitre a traficului de persoane 
TTG- Germania 
Diaconisches Werk Wutemberg, Germania 
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Diaconisches Werk Bremen, Germania 
VIJ Stuttgart, Germania 
CALL – Ecumenical Platform - Church Action for Labor and Life 
Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt, Hannover  
 
Grupurile ţintă: 
➢ Femei şi copii, victime sau potenţiale victime ale, traficului, discriminării pe piaţa muncii, 

, persoane marginalizate; 
➢ Solicitanti de azil; 
➢ Persoane tolerate 
➢ Cetateni tari terte 
➢ Persoane relocate pe teritorul Romaniei 
➢ Lideri de opinie (preoţi, cadre didactice, sindicate, ONG-uri, patronate, reprezentanţi 

mass media) şi operatori în teren. 
➢ Reprezentanţi ai autorităţilor locale şi de stat. 
 
 
Obiective specifice: 

 Creşterea nivelului de informare asupra tuturor formelor de exploatare şi abuz 
(traficul de femei şi copii pentru exploatare sexuală, exploatare prin muncă sau 
pentru alte tipuri de exploatare), ca metodă de prevenţie. 

 Ridicarea gradului de conştientizare asupra noilor forme de exploatare, atât în tările 
de origine, cât şi în ţările de destinaţie (ţările membre ale UE)  

 Sprijinirea victimelor traficului în cadrul programului de reintegrare socială şi 
profesională în ţările lor de origine (România, Republica Moldova). 

   Creşterea capacităţii instituţiilor statului, a Bisericilos şi a ONGurilor în a aborda 
problema traficului, atât pentru acţiunile preventive, cât şi pentru asistarea victimelor  

 Informarea şi orientarea persoanelor in situatie de risc, în probleme legate de 
condiţiile de muncă şi şanşe egale pe piaţa muncii, în cele 3 centre specializate din 
Bucureşti, Iaşi şi Timisoara 

 Oferirea de sprijin şi consiliere în soluţionarea problemelor apărute la locul de 
muncă. 

 Oferirea de sprijin în procesul de incluziune socială a migranţilor. 
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Proiecte in derulare: 
 
Activităţile derulate in cadrul Departamentului Cooperare si Dezvoltare în anul 2019 s-au 
axat pe trei mari programe: 
 

1. Prevenirea traficului de persoane: 
  

“O persoana informata - o 
persoana protejata”- prevenirea 
traficului de personae prin 
campaniile derulate in Cooperare 
cu ANITP, si ONG-uri cu expertiza 
in domeniul traficului de persoanne, 
precum si cu reprezentanti ai  
Ministerului Educatiei 
Consilierea persoanelor in situatie 
de risc a continuat si in anul 2019. 
Deasemenea Centrul de urgnta 

Timisoara a cazat in regim de urgenta un numar semnificativ de victim ale traficului de 
personae. 
Victimele au fost referite atit de ANITP Timisoara, cit si de partenerii nostril din proiectele 
anterioare din Germania. 
 
 

2. consilierea persoanelor in situatie de risc. 
  In cadrul dezvoltarii Centrelor Multifunctionale, finantate de – DW Wurttemberg 
   s-a continuat consilierea persoanelor aflate in situatie de risc din Romania. Prin centrele 

deschise de AIDRom inca din anul 2006, persoanele aflate 
in dificultate, victimele traficului de persoane sau persoanele 
cu risc ridicat de trafic, au fost consiliate si ajutate sa-si 
gaseasca un loc de munca decent sau sa primeasca sprijin 
in vederea intrarii in poseia unor drepturi banesti de la stat 
(ajutor de somaj, ajutor pentru intretinerea minorilor, etc). 
O atentie deosebita a fost acordata muncitorilor romani ce 
intentionau sa plece la munca in Europa.  
Astfel in cadrul proiectelui, in centrele Multifuinctionale din 
Timisoara, Iasi si Bucuresti, au fost consiliate un numar de 
370 de persoane si au fost acordate servicii de asistenta 
materiala unui numar de 130 persoane. 
Deasemena, prin participarea la cele 4 campanii de 
prevenire am contribuit si la dezvoltarea retelei 
Multidisciplinare in vederea prevenirii traficului de persoane. 
Un aspect deloc de neglijat, a fost faptul ca prin aceste 

actiuni, AIDRom a continuat sa se faca cunoscut la nivelul intregii tari. 
 
 
 
 
 
 
Un alt proiect de anvergura ce a continuat si in anul 2019, a fost : 
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Proiectul TOLERANT  

Finantator: Comisia Europeana – AMIF-2017-AG 

Rețeaua transnațională de integrare a femeilor victime ale traficului de ființe umane.  

Proiectul se derulează în perioada: 02.01.2019 – 

31.12.2021, în colaborare cu KENTRO MERIMNAS 

OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU Grecia, ANIMUS 

ASSOCIATION FOUNDATION AAF Bulgaria, CESIE si 

DIFFERENZA DONNA ASSOCIAZIONE DI DONNE 

CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNEONLUS Italia si 

LEFO - BERATUNG, BILDUNG UND BEGLEITUNG FUR 

MIGRANTINNEN Austria. 

 

Obiectivul general al proiectului este de a spori integrarea 

femeilor din țările 

terțe potentiale 

victime ale 

traficului în scopul exploatării sexuale pe piața 

muncii din Austria, Bulgaria, Grecia, Italia și 

România și UE în general prin sprijinul pentru 

ocuparea forței de muncă.     

Mai precis, proiectul urmărește:  

- intensificarea cooperării transnaționale și a 

schimburilor privind integrarea femeilor cu drept de 

vot pentru exploatarea sexuală pe piața muncii . 

- asistarea victimelor traficului de persoane in 

vederea 

recuperarii si 

integrarii lor in 

societa- accesul sporit al femeilor VoT in scopul 

exploatarii sexuale sau a altui tip de exploatare, la 

servicii integrate și specifice fiecărui sex, care să sprijine 

accesul acestora la locuri de muncă (ținând seama de 

nevoile specifice ale victimelor exploatării sexuale  

- creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor, a 

angajatorilor de recrutare și a factorilor de decizie și / sau 

a altor părți interesate relevante cu privire la importanța 

facilitării accesului femeilor la piața muncii  
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Acțiunea se va concentra în Austria, Grecia, Italia, Bulgaria și România. Primele trei țări sunt 

țări de destinație și de tranzit, iar ultimele două sunt țări principale de origine și, într-o mai 

mică măsură, de tranzit și de destinație.  

 

Obiectivul general va fi, de asemenea in beneficiul diferiților actori din alte state membre 

ale UE care se confruntă cu provocări similare. Aceștia vor oferi sprijin pentru Vot și 

combaterea THB (partenerii sociali ONG-uri, migranți refugiați și solicitanți de azil, 

autoritățile naționale și / sau locale etc.) în țările partenere (și / sau alte SM) și vor fi implicați 

în rețeaua transnațională și de cooperare care va fi menținută și actualizată timp de cel puțin 

10 ani. 
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3. Migrație și dezvoltare 

 

In cadrul celui de-al treilea program al departamentului, AIDRom a continuat proiectele 

finanțate prin fondurile AMIF din cadrul Programului Național– Fondul pentru Azil, Migrație 

și Integrare, precum și proiectul finanțat de către UNHCR. 

Ca și completare la cele 6 proiecte finanțate prin fondurile menționate mai sus, AIDRom a 

derulat și proiecte adiacente ce au venit în completarea acestor proiecte. 

In acet sens amintim și proiectul finanțat de orgnizația Bred for the World Germania, care a 

avut ca obiectiv, asistența complementară a solicitanților de azil și a refugiaților din 

România, precum și sensibilizarea opiniei publice și a Bisericilor Creștine din România 

referitor la situația migranților ce se aflau pe teritoriul țării noastre. 

Titlu proiect: ”Intărirea capacității  Bisericilor din România în munca socială cu 

migranții"  

Perioada de implementare: 01.08.2018 - 01.07.2020 

Sursa de finanțare: Brot fur die Welt – Kirchen helfen Kirchen 

Implementat de: Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom 

Locuri de desfășurare: București, Timișoara, Iași 

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea capacității 

Bisericilor pentru a oferi asistență migranților și pentru 

integrarea acestora în comunitate.  

In cadrul proiectului, AIDRom a pus la dispozitia solicitantilor 

de azil si a refugiatilor, cazare in centrele AIDRom din 

Bucuresti si Timisoara, precum si consilierea acestora in 

centrele de consiliere 

AIDRom din tara. 

Rezultate:  

▪ 2 traininguri 

regionale cu 

reprezentanți ai Bisericilor și ai autorităților 

locale, în vederea implicării acestora în 

acordarea de asistență a migranților care 

ajung pe teritoriul României 

▪ Consiliere și asistență materială acordată unui numar de 800 SA si refugiati cu nevoi 

speciale, altele decât cele din proiectele finanțate prin – Fondul pentru Azil, Migrație 

și Integrare,  
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▪ Activități socio-culturale pentru 1200 de beneficiari: 

Timsoara, Bucuresti, Șomcuta, Rădăuți, Giurgiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derularea unei campanii de informare a societatii civile si a bisericilor, referitor situatia 

migrantilor ce traiesc in Romania. Cmpania 

s-a desfasurat in Bucuresti, Iasi, Galati, 

Timisoara sub forma unei expozitii mobile 

sub sloganul : „Dumnezeu iubeste strainii” 

 

 

 

 

 

Titlu proiect: “Asistență și servicii acordate refugiaților la Centrul de Tranzit de 

Urgență din România”-Timisoara 

Organizația de implementare: 

AIDRom - Asociația Ecumenică a Bisericilor din România 

Finanțator: UNHCR – Inaltul Comisariat ONU 

Perioada de implementare:   ianuarie 2018 - decembrie 2021 

Locul de desfășurare: Timișoara – Centrul de Tranzit al UNHCR 

Obiectiv: 

Obiectivul prezentului proiect este asigurarea unui sistem integrat de asistență și servicii 

pentru cel puțin 200 de persoane care au nevoie de protecție internațională, cazat la Centrul 

de Tranzit de Urgență din Timișoara, singurul centru de tranzit din Europa. Serviciile vizează 

reducerea riscurilor de discriminare, precum și a condițiilor de viață de zi cu zi, cu accent     

special pe persoanele cu nevoi specifice. 
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Informații generale: Refugiații evacuați la ETC au fost 

considerați eligibili pentru reinstalare de către UNHCR în prima 

țară de azil. Cu toate acestea, situațiile de securitate volatilă la 

care sunt frecvent expuse, amplificate de închiderea 

ambasadelor țărilor de reinstalare - destinate procesării 

dosarelor, detenția lor prelungită sau riscul iminent de 

refoulement sunt câteva dintre motivele pentru care aceștia sunt 

selectați pentru evacuarea urgentă ETC. UNHCR asigură 

reinstalarea într-o țară terță pentru toți refugiații evacuați la ETC, 

inclusiv identificarea soluțiilor alternative pentru cazurile care au 

fost respinse. 

Cetățenii refugiați ar trebui, în principiu, să fie reinstalați în termen de 6 luni de la sosirea lor 

la Timișoara. Cu toate acestea, pentru unele cazuri evacuate au fost întâlnite negări ale 

uneia sau mai multor țări de reinstalare, care prelungesc procesarea RST și se mențin la 

ETC în decurs de 6 luni. Mai mult decât atât, procedurile de lungă durată a RST ale unora 

dintre țările RST pot conduce la depășiri (refugiați peste termenul de 6 luni). 

În timpul șederii lor la ETC, AIDRom și UNHCR se 

asigură că toți refugiații au acces demn la asistența de 

bază într-o manieră bazată pe egalitatea de drepturi 

acordând o atenție deosebită persoanelor cu nevoi 

specifice, cum ar fi supraviețuitorii violentei sexuale şi 

de gen, persoanelor cu probleme mentale / fizice, 

mamelor singure, cazurilor refuzate la reinstalare etc., 

și dezvoltă în comun o strategie complexă pentru a 

urmări mobilizarea comunității, încurajând refugiații să-

și ia viața în propriile mâini și să-i pregătească pentru 

viața în țara de reinstalare. 

Prin proiect, AIDRom asigura serviciile de baza pentru 

cel putin 300 de refugiati: masa, servicii de Asistenta 

sociala, medicala, psihologica, precum si un program 

complex educational pentru copii. 
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 Proiecte finantate prin: 
 
Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul General: Fondul pentru 
Azil, Migratie si Integrare 
 
 

•   

Titlu proiect: “Asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil din Romania", 
FAMI/ 19.01.01  

• Perioada de implementare: 14.07.2019 - 13.07.2020 

• Aplicant: Consiliul National Roman pentru Refugiati-CNRR 

• Partener: AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România 
 

• Obiectivul general 

• Obiectivul general al proiectului este reprezentat de acordarea asistentei 
juridice specializate, solicitantilor de azil din Romania. 

 

• Rezultate: in derulare  
 

• Titlu proiect: „Asistență și servicii integrate pentru solicitanții de azil din 
România – ASIST RO”  

 

• Nr. Ref.: FAMI/ 19.01.02  

• Perioada de implementare: 13.08.2019 – 12.08.2020 

• Implementat de: Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom 

• Partener:  Consiliul National Roman pentru Refugiati-CNRR 
 

• Locuri de desfasurare: București si Jud.Ilfov, Timisoara, Radauti, Galati, 
Giurgiu, Somcuta Mare si alte localitati din tara unde exista solicitanti de azil 

• Obiectivul general al proiectului:  
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• Obiectivul general al prezentei propuneri de proiect este reprezentat de 
îmbunătătirea situaţiei solicitanților de azil din România prin promovarea unui 
sistem de asistenţă socială și materială complementară şi servicii specializate 

în vederea creşterii nivelului de trai 
al solicitanților de azil în România. 

• În acest sens, proiectul 
urmăreste să îşi atingă obiectivele 
oferind asistență, consiliere şi 
facilităţi complementare 
solicitanților de azil, ce constau 
în informarea acestora asupra 
ansamblului de drepturi socio-
economice şi obligaţii juridice 
(altele decât cele referitoare la 
procedura de azil) pe care le au, 
sprijin în accesarea serviciilor 
publice disponibile pentru minim 
600 de solicitanți de azil în ceea ce 
priveşte: piaţa muncii, sistemul 

educaţional, sistemul medical, sistemul asigurărilor sociale, obţinerea  unei 
locuinţe şi orientare culturală; servicii de consiliere socială şi juridica (altele 
decât cele referitoare la procedura de azil), asistenţă materială efectivă în 
vederea îmbunătăţirii nivelului de trai al solicitanților de azil, cursuri de limba 
română pentru minori și adulți precum şi o serie de activităţi culturale şi 
recreative, dezvoltarea unor aptitudini profesionale, în vederea acomodării 
solicitanților de azil  la caracteristicile societăţii româneşti. 

• Rezultate: in derulare 
 

• Titlu proiect: “Integrare ACUM II - Abordari complexe și unitare pentru migranți” 
(1.145.597,90 lei), FAMI 19.01.04 (05)  

 

• Perioada de implementare: 13.08.2019 – 12.08.2020 

• Implementat de: Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom 
 

• Parteneri: Asociația Filantropia Oradea, Instituția Prefectului Județul Timiș și 
Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin 

 

• Obiectivul general al proiectului 

• Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a 
beneficiarilor de protecție internatională și a resortisanților țărilor terțe, în 
societatea românească, în Regiunea 5, printr-o abordare integrată de tip “on 
stop shop” - prin furnizarea informaţiilor şi serviciilor de care aceştia au nevoie 
într-o singură locație și prin consolidarea colaborării și implicării active a 
autorităților și comunității locale în sprijinirea migranților în procesul de 
integrare. 

 

• Rezultate – în derulare 
 

• Titlu proiect: “ Servicii de sănătate Accesibile Nevoilor Solicitanților de Azil 
(S.A.N.S.A.),  FAMI/ 19.01.03 (  1.353.116,65 lei) 

• Perioada de implementare: 13.08.2019-12.08.2020 

• Aplicant: Fundația ICAR 
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o Partener: Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom 

• Obiectivul general 

• Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea condițiilor 
de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin contribuție la 
asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora. 
Locurile de desfășurare a proiectului este București si Jud.Ilfov,Timisoara, 
Radauti, Galati, Giurgiu, Somcuta Mare si alte localitati din tara unde exista 
solicitanti de azil 

o Rezultate – in derulare 
 

• Proiecte finalizate: 

• Titlu proiect: “Asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil din 
Romania", FAMI/ 17.03.01.02 (2.545,296.74 lei) 

 

• Perioada de implementare: 13.07.2017 - 12.07.2019 

• Aplicant: Consiliul National Roman pentru Refugiati-CNRR 

• Obiectivul general 

• Obiectivul general al proiectului este reprezentat de acordarea asistentei 
juridice specializate,solicitantilor de azil din Romania 

• Rezultate 

• 95 SA , cazati in Centrele de Cazare AIDRom: Bucuresti si Timisoara, au primit: 
consiliere şi asistare in vederea parcurgerii procedurii specifice 

• 18 SA, cazati in Centrele de Cazare AIDRom: Bucuresti si Timisoara, au primit: 
consiliere si asistenta juridica pentru pregatirea si depunerea plangerii si, dupa 
caz, a recursului  

• 28 SA, cazati in Centrele de Cazare AIDRom: Bucuresti si Timisoara, au primit: 
Consiliere şi asistenţă juridică în prima fază a procedurii judecătoreşti, inclusiv 
pentru redactarea actelor procedurale 

• 22 SA, cazati in Centrele de Cazare AIDRom: Bucuresti si Timisoara, au primit: 
consiliere şi asistenţă juridică în a doua fază a procedurii judecătoreşti, în 
măsura în care prevederile Legii nr. 122/2006 permit acest lucru 

• 11 SA, cazati in Centrele de Cazare AIDRom: Bucuresti si Timisoara, au primit: 
consiliere şi asistenţă juridică în scopul accesării ajutorului public judiciar 

• 5 onorarii au fost acordate pentru beneficiarii cazati in Centrele de Cazare 
AIDRom: Bucuresti si Timisoara,acordate pentru asistenţă juridică suplimentară 
în cazurile selectate. 

•  

• Etapa aIIa                                               

• 13.07.2018-12.07.2019  

• Bugetul proiectului: 1.272.648,37 Lei/Etapa de implementare  
 

• Implementat de:  Consiliul National Roman pentru Refugiati-CNRR  

• Partener: Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom 
 

• Locuri de desfasurare: București si Jud. Ilfov, Timisoara, Radauti, Galati, 
Giurgiu, Somcuta Mare si alte localitati din tara unde exista solicitanti de azil 

• Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este 
reprezentat de acordarea asistentei juridice specializate,solicitantilor de azil din 
Romania 

• Rezultate: in derulare. 
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• Titlul proiect: “Asistență si servicii integrate pentru solicitantii de azil din 
Romania", FAMI 18.02.01  

 

• Perioada de implementare: 25.07.2018-24.07.2019 

• Aplicant: Asociatia Ecumenica a bisericilor din Romania 

• Parteneri: Consiliul National Roman pentru Refugiati-CNRR 

• Obiectivul general al proiectului 

• Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de îmbunătătirea situaţiei 
solicitanților de azil din România prin promovarea unui sistem de asistenţă 
socială și materială complementară şi servicii specializate în vederea creşterii 
nivelului de trai al solicitanților de azil în România. Locurile de desfășurare au 
fost București si Jud.Ilfov, Timisoara, Radauti, Galati, Giurgiu, Somcuta Mare 
si alte localitati din tara unde exista solicitanti de azil 

• Rezultate 

• 1087 SA au beneficiat de consiliere si 

informare 

• 1083 SA au beneficiat de consiliere si 
informare cu privire la regulile de 
convietuire in societatea romaneasca si in 
colectivitate 

• Au fost identificate locuinte pentru 

aproximativ 56 SA  

• Au fost organizate 163 de prezentari 

privind locurile de munca 

• Aproximativ 667 SA au participat la activitati educationale, culturale si 

recreative 

• Au fost oferite 86 servicii destinate minorilor, 

constand in: inscrierea la gradinita/scoala, costuri 

necesare cu scoala/gradinita, achizitionarea de rechizite 

etc. 

• 548 SA minori si adulti au participat la cursurile de 

limba romana 

• 97 SA au beneficiat de cazare si servicii integrate 

• 73 de SA au beneficiat de traducere de documente 

• 547 de SA su beneficiat de pachetele de alimente 

de transfer 

• 535 SA au beneficiat de pachete de instalare 

• 128 de SA au beneficiat de asistență materială 

pentru vulnerabili 

• 328 de pachete cu alimente/tichete sociale 

• 9 SA cazati in centrele de custodie publica au 

beneficiat de pachete 

 

• Titlu proiect: INTERACT PLUS - Servicii integrate pentru migranţi, dialog social 
și intercultural 
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• Nr. Ref : FAMI 17.02.01.02 si FAMI 17.02.01.02 

• Etapa aIIa 

• 01.07.2018-31.06.2019 –  

• Aplicant: Organizația Internațională pentru Migrație -OIM 
 

• Parteneri: AIDRom, Fundația Schottener Servicii Sociale, Asociația Global 
Help, ARPCPS 

• Locuri de desfasurare : Bucuresti, Giurgiu, Brasov, Craiova 
 

• Obiectivul principal al proiectului INTERACT PLUS - Servicii integrate pentru 
migranţi, dialog social și intercultural este de contribui la consolidarea integrării 
socio-economice și culturale a migranților (beneficiari de protecție 
internațională - BPI și resortisanți ai țărilor terțe - RTT) din Regiunea 1 în 
societatea românească, prin servicii de integrare comprehensive şi coerente, 
capacitarea migranților, diversificarea oportunităţilor de accesare a pieţei 
muncii din România şi dialog intercultural cu societatea gazdă. 

 

• Grup țintă: 

• Beneficiarii unei forme de protecție internațională (BPI) în România. Vor avea 
prioritate beneficiarilor de protecție aflați în programul de integrare, celor care 
au finalizat programul de integrare cu cel mult 1 an înainte de acordarea 
serviciilor respective, precum și celor care din diferite motive nu au accesat 
programul de integrare  

• Străini cu drept de ședere în România (RTT). 
 

• Rezultate: 

• 3 Centre Regionale de Integrare (CRI) active în București, Craiova și Brașov 

• 2 Puncte Regionale de Coordonare (PRC) active în CRCPSA București și 
Giurgiu 

• Un sistem integrat de management al datelor pentru a gestiona persoanele 
înregistrate în proiect 

o persoane (BPI și RTT) informate/consiliate în Regiunea 1 

• 557 persoane (405 BPI și 152 RTT) sprijinite prin decontarea cheltuielilor 
pentru plata asigurării de sănătate/tratamente și servicii medicale. 

• 312 persoane vulnerabile (BPI și RTT) beneficiare de asistență materială 

• 702 persoane (408 BPI și 294 RTT) participante la cursuri de limba română și 
sesiuni de orientare 

• 181 copii sprijiniți prin acordarea de pachete de rechizite și/sau decontarea 
costurilor de masă 

• 892 persoane (408 BPI și 484 RTT) participante la activități socio-culturale și 
recreaționale 

• 14 întâlniri cu angajatorii organizate 

• 1 website de proiect administrat 

• 2 clipuri animate realizate cu informații de interes pentru BPI și RTT 

• 6.400 materiale de informare produse și distribuite (ex.pliante, postere, 
broșuri).  

 

• Titlu proiect: “Integrare ACUM - Abordari complexe si unitare pentru migranti”. 
 

• Nr. Ref.: FAMI/ 17.02.05.02 
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• Perioada de implementare:  

• Etapa aIIa       

• 01.06.2018-31.05.2019 –  
 

• Sursa de finantare: Autoritatea Contractantă - Inspectoratul General pentru 
Imigrări, prin Programul General: “ Fondul pentru Azil, Migratie si Integrare” 

• Implementat de: Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom 

• Parteneri:  OIM – Organizatia Internationala pentru Migratie 
- Asociatia Filantropia Oradea 

• Locuri de desfasurare: Jud. Bihor, Mehedinti, Caras-Severin, Hunedoara, Arad, 
Timis. 

 

• biectiv general: Cresterea nivelului de integrare a 
Resortisantilor Tari Terte (RTT) cu drept de sedere in 
Romania si a Beneficiarilor de Protectie 
Internationala ( BP), din Regiunea 5 prin implicarea 
comunitatilor si institutiilor locale si oferirea de servicii 
integrate complexe. 
 

• Rezultate::  

• 278 de RTT si BP au beneficiat de servicii de 
consiliere si asistenta sociala individuala 

• 136  de RTT si BP au beneficiat de servicii de 
consiliere juridica individuala. 

• 151 de RTT si BP au beneficiat de servicii de  
consiliere in vederea accesarii pietei muncii. 

• 22 de intalniri cu privire la accesarea unui loc de 
munca realizate la CRI Oradea (11) si CRI Timisoara (11). 

• 163 beneficiari RTT (50) si BP (50) au beneficiat de activitati educationale, 
cursuri de limba romana si orientare culturala 

• 331 beneficiari RTT (95) si BP (50) au participat la activitati sociale, culturale si 
recreationale 

• 15-20 beneficiari din cadrul CRI Oradea si Timisoara au participat in tabere 

• 50 BP au beneficiat de pachete din care au fost: 

• subventionate asigurarile de sanatate pentru maxim 12 luni, decontarea 
serviciilor medicale, tratamente, echipamente medicale, etc.  

• 52 RTT au beneficiat de pachete din care au fost: 

• subventionarea asigurarilor de sanatate pentru maxim 6 luni, decontarea 
serviciilor medicale, tratamente, echipamente medicale, etc 

• 31 copii au beneficiat de subventionarea costurilor pentru rechizite. 
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• 8 copii au beneficiat de subventionarea costurilor 
necesare inscrierii la cresa, gradinita 

• 104 beneficiari RTT (50) si BP (50) cu nevoi 
speciale au primit stimulente  financiare pentru finalizarea 
unor activitati de integrare sociala. 

• 36 beneficiari cu nevoi speciale au primit pachete 
de urgenta. 

• 22 beneficari au beneficiat de subventionarea 
transportului catre CRI Timisoara sau CRI Oradea si/sau 
CRCPSA Timisoara. 

• 3 mediatori interculturali angajati (Timis, Bihor si 
Arad) 

• formare pentru 20 voluntari din Regiunea 5 

• 1 sesiune de formare pentru 15 beneficiari din 
Regiunea 5 

• 1 sesiune de formare pentru mediatorii interculturali 
din Regiunea 5 

• A fost elaborat, tradus si tiparit unui ghid de integrare si obtinerea cetateniei 
 
 

• Titlu proiect: ”Integrarea străinilor cu ședere legală în societatea românească – 
o provocare comună” 

 

• Nr. Ref.: FAMI/ 17.02.03 

• Perioada de implementare:  

• Etapa aIIa    

• 02.06.2018-01.06.2019  
 

• Implementat de:  Fundația ICAR  

• Partener: Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom 

• Locuri de desfasurare: Jud. Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, localitățile 
Rădăuți și Iași 

 

• Obiectiv general: 

• Contributie la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a 
străinilor cu ședere legală în România prin implementarea unui model de 
integrare regională conform cerintelor Programului National - Fondul pentru 
Azil, Migrație și Integrare (PN FAMI). 

• Rezultate Etapa I: 
- 50 participanti la conferinte (de lansare, diseminare, etc.) 

• 1 comunicat de presa 

• 326 beneficiari (BP si RTT) – au fost consiliati din punct de vedere social 

• 173 beneficiari (BP si RTT) – au participat la cursuri de limba romana, activitati 
educationale 

• 269 beneficiari (BP si RTT) – au participat la activitati sociale, culturale 

• 252 beneficiari (BP si RTT) – asistenta psihologica 

• 202 beneficiari (BP si RTT) – au beneficiat de servicii medicale 

• 29 beneficiari (BP si RTT) – plata chiriei 

• 70 beneficiari (BP si RTT) – au primit stimulente financiare 

• 50 beneficiari (BP si RTT) – au primit rechizite si alte materiale didactice 
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• 23 beneficiari (BP si RTT) – au fost decontate chletuieli privind inscrierea la 
scoala. Gradinita, etc. 

 

• Titlu proiect: “Servicii de Ocrotire a Sănătății pentru Solicitanții de Azil (S.O.S. 
– S. A)    
 

• Nr. Ref.: FAMI/ 18.02.02 

• Perioada de implementare:  26.07.2018-24.07.2019 
 

• Sursa de finantare: Autoritatea Contractantă - Inspectoratul General pentru 
Imigrări, prin Programul General: Fondul pentru Azil, Migratie si Integrare 

• Implementat de:  Fundația ICAR  

• Partener:Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom 

• Locuri de desfasurare: București si Jud.Ilfov,Timisoara, Radauti, Galati, 
Giurgiu, Somcuta Mare si alte localitati din tara unde exista solicitanti de azil 

• Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor de primire și 
asistență pentru solicitanții de azil din România prin contribuție la asigurarea 
nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora. 

 

• Obiectivele specifice ale proiectului constau în: 

• Contribuție la asigurarea unei stări de sănătate psihică și somatică a 
solicitanților de azil corespunzătoare pentru cazarea în Centrele regionale și 
parcurgerea procedurii de azil în România 

• Îmbunătațirea nivelului de informare al solicitanților de azil și al actorilor 
guvernamentali despre drepturile și obligațiile acestora în cadrul sistemului 
medical din România, precum și importanța serviciilor de sănătate pentru acest 
grup de persoane (solicitanții de azil). 

 

• Grupuri ţintă 

• Proiectul are drept grup ţintă solicitanţii de azil (definiţi conform art. 2 b din 
legea nr. 122/2006 şi art. 6 c din Decizia 573/2007/CE) din Bucureşti, Galaţi, 
Giurgiu, Rădăuţi, Şomcuta Mare şi Timişoara, ce locuiesc în Centrele regionale 
de cazare şi proceduri sau în centrele închise ale Inspectoratului General 
pentru Imigrări, precum şi pe cei care locuiesc în afara acestor centre. Conform 
datelor Eurostat 2015 solicitantii de azil in Romania provin din urmatoarele tari 
de origine: Siria 58%, Irak 20%, Afagnistan 9,5%, Turcia 4,7%, Ucraina 3,7%, 
alte tari 3,5%.  

 

• Titlu proiect: “Servicii de sanatate adoptate si accesibile pentru solicitantii de 
azil din Romania” Nr. Ref.: FAMI/ 16.03.03 
 

• Perioada de implementare:   

• Etapa a II-a 

• 11.06.2018-10.07.2019 –  
 

• Implementat de:  Fundația ICAR  

• Partener:Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom 

• Locuri de desfasurare: București si Jud.Ilfov,Timisoara, Radauti, Galati, 
Giurgiu, Somcuta Mare si alte localitati din tara unde exista solicitanti de azil 
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Elena Timofticicuc 
Secretar Executiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor de primire și 
asistență pentru solicitanții de azil din România prin contribuție la asigurarea 
nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora. 

 

• Rezultate Etapa aIIa:  

• 755 SA au beneficiat de asistenta 
psihologica 

• 1143 sesiuni de consiliere psihologica 
derulate 

• 6 sesiuni de pregatire organizate: Bucuresti, 
Galati, Timisoara, Radauti, Giurgiu si Șomcuta 
Mare  

• 1128 SA de azil au beneficiat de informare si 
consiliere cu privire la sistemul de asistență 
medicală din România, drepturi și obligații, normele 
de igienă și sănătate publică 

• 974 SA au beneficiat de consultatii medicale 

• 223 SA beneficiari de 
teste/analize/investigatii 

• 789 SA beneficiari de de tratamente medicamentoase si nemedicamentoase   

• 31 SA beneficiari de de decontarea dispozitivelor medicale  

• 1987 consultații medicale oferite SA din Romania 

• Personal sanitar din 6 unitati medicale locale din cele 6 centre informat 

• 124 de SA beneficiari de transport la facilitati medicale 

• 2 întâlniri de proiect desfășurate, 1 echipa de proiect constituită 

• 6 misiuni de monitorizare derulate 
 
 
 



 

  - 26 - 

DEPARTAMENTUL EDUCAŢIE ŞI FORMA  PENTRU DEZVOLTARE, PACE ŞI 
RECONCILIERE 

 
 
 
Programe: 
 

A. Cresterea Capacitatii Operative a Bisericilor in Comunitati 
B. Educatia si Drepturile Omului 
C.  Cooperarea minoritatile marginalizate social  

 
1. Justificarea programelor 
În conformitate cu deciziile Consiliului de Administratie, Strategia AIDRom trebuie să 
continue sa se concentreze pe necesitatea de formare a clerului, asistenţilor sociali, şi 
avocaţilor care lucrează în Biserică precum şi profesorii de religie, pentru a învăţa cum să 
analizeze în mod corespunzător o situaţie de conflict, etapele şi abordările specifice, şi să 
înveţe cum să facă intervenţie timpurie, consiliere, mediere, în cazul în care conflictul este 
deja dezvoltat şi mai ales să lucreze pentru implicarea sporita a a lucrătorilor bisericiilor în 
domeniul Drepturilor Omului. 
Din pacate , datorita lipesi fondurilor pentru acest departament, AIDRom s-a focaliza 
pe activitati ce au putut fi derulate cu ajutorul voluntarilor si a colaboratorilor activi 
in alte proiecte. 
În această perspectivă, AIDRom are un parteneriat structurat cu oraganizatii specializate in 
transformarea conflictelor, cu reprezentanti ai ONG-urilor specializate în domeniul anti-
discriminare, precum şi rezolvarea conflictelor în cazuri de încălcare a drepturilor omului. 
 
Una dintre formele cele mai daunatoare de discriminare este constituită din obstacolele pe 
care le au în special comunitatea de  rromi pentru a face faţă accesului  pe piaţa forţei de 
muncă. Discriminarea se aplica inclusiv în restricţiile de reglementare în a normelor de 
acces şi descreştere a locurilor  plasate pe  activităţi "tradiţionale" economice ale romilor, 
cum ar fi chioscurile stradale, colectarea de gunoi sau meserii de crestere a animalelor, 
cailor. Multi factori contribuie la dificultăţile economice ale romilor, ducind la activitati 
infractionale ale acestora. 
 
Şomajul este una din problemele care afectează grav comunitatile sarace care trăiesc în 
România, dar, de asemenea, de şomaj sunt afecatate şi familiile monoparentale, pentru că 
în România companiile nu au conceptul de locuri de muncă-sharing în politicile lor. 
 
În ultimii ani, Bisericile şi organizaţiile afiliate Bisericilor au fost solicitate gaseasca solutii cu 
privire la nevoile de schimbare de mentalitate si sa participe  mai intens la scimbarile 
Bisericilor la viaţa publică, să medieze conflictele în familie şi comunitate, acestea avand de 
multe ori aspecte etnice şi / sau confesionale sa determine autoritatile la o schimbare de 
atitudine fata de populatia saraca si marginalizata, sa genereze programe care sa se 
adreseze in special grupurilor neintegrate in special programe de antreprenoriat social.  
 
De asemenea, putem menţiona ca ne-am concentrat si in 2019 asupra aspectelor legate de 
stigmate sociale ori profesionale, stigmate legate de starea de sănătate, monoparentalite, 
şi stigmate etnice. Cele mai multe dintre problemele legate de conflictele sunt înrădăcinate 
în lipsa a unei culturi a Drepturilor Omului, lipsa de voluntari pentru drepturile omului, mai 
ales la baza, în cadrul comunităţilor. Lipsa de respect şi de cunoştinţe reduse de drepturile 
omului, a dus deasemenea la practicarea unui tip de mentalitate stigmatizantă. In vederea 
ameliorarii acestei situatii am organizat  ateliere de lucru in colaborare cu organizatii de profil 
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si am raspuns solicitarilor de a conferentia in scoli publice pe tema stigmatizarii si 
discriminarii, in special a fetelor in scoli sau a femeilor in diverse institutii. 
 
Toate activităţile planificate sunt pe deplin legate de nevoile beneficiarilor. 
 
 
 
 
 
 
 

Elena Timofticiuc, 
Secretar Executiv 

 


