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Raportul Secretarului Executiv 

Provocări și oportunități in implementarea strategiei 

AIDRom, în perioada 2012-2018 
 

 

 Anul 2014 a fost ultimul an al strategiei de 3 ani pe perioada 2012-2015. 

 Acesta perioadă a fost una din cele mai grele perioade ale organizației din toate punctele 

de vedere. 

 Asa cum se știe, după intrarea României în Uniunea Europeană, organizațiile ce finanțau 

AIDRom s-au retras din AIDRom, însă, nu înainte de a securiza AIDRom cu un fond de rezervă, care 

dădea staffului AIDRom posibilitatea de a continua activitatea pentru care a fost creată organizația. 

 Fondul de rezervă a fost susținut financiar de către: Biserica Suediei, Biserica Protestantă 

din Germania, HEKS - Elveția și Biserica Protestantă din Olanda. Din acest fond de rezervă, Consiliul 

de Administrație al AIDRom a luat hotărârea de a achiziționa imobile, care, la sugestia acestor 

Biserici, mai târziu puteau fi vândute în vederea susținerii activității Asociației. 

 AIDRom a trebuit sa-si schimbe încetul cu încetul modul de operare și din organizație 

finanțatoare sa devină organizație implementatoare. Coordonatorii Departamentelor AIDRom au fost 

nevoiți sa identifice proiecte pentru a susține departamentul pe care îl coordoneaza și pentru a duce 

la îndeplinire strategia AIDRom. 

  Menționăm că în perioada 2012-2018, AIDRom a continuat activitatea, promovând 

proiecte sociale în domeniul asistării persoanelor defavorizate, a victimelor violenței domestice, a 

victimelor traficului de persoane, în domeniul migratiei și a dezvoltării comunitare, precum și a 

proiectelor ecumenice, fără să aibă nici o susținere financiară din partea membrilor fondatori, cu 

excepția Bisericii Evanghelice CA, care a facut lobby proiectelor AIDRom în cadrul Bisericii 

Protestante din Germania. 

 Totodată începând cu anul 2012, finanțarea pentru programe a început sa fie obținută din 

alte surse decât cele tradiționale. Anul 2012 a fost primul an în care Consiliul de Administrație, a 

aprobat ca AIDRom să înceapă o nouă etapă, prin demararea de proiecte europene în vederea asistării 

solicitanților de azil și a refugiaților din România.   



 

3 

 

RAPORT ANNUAL 2018 

 Tot în anul 2012, AIDRom a mai intrat în posesia unei alte clădiri, la Timișoara, clădire 

care a fost donată de către Organizația Cristiana. Clădirea are în componență 2 imobile unde și în 

acest moment se desfășoară o parte din proiectele dedicate refugiaților și solicitanților de azil. 

 Astfel, în ultimii 8 ani, AIDRom a derulat un număr de 38 de proiecte în domeniul 

migrației. 

 Însă, deși proiectele au fost susținute cu fonduri europene, contribuția AIDRom a trebuit 

pusă la dispoziție din fondurile Asociației, conform regulilor finanțatorului.  

 Contribuțiile la proiecte, precum si datoriile acumulate ce au rezultat din plata cu întârziere 

a salariilor colegilor din departamentele care nu aveau proiecte sau a aparatului administrativ, inclusiv 

a secretarului executiv, în perioada 2015-2018, s-au ridicat la sume foarte mari. 

 Astfel, membrii Consiliului de Administrație AIDRom din 18 aprilie 2016, au hotarât ca 

fiecare salariat AIDRom să fie plătit numai din proiecte, iar sumele datorate să fie achitate din 

vânzarea unui imobil al AIDRom. 

 Ca urmare a acestei decizii, Departamentul Educație și Formare pentru Dezvoltare, Pace și 

Reconciliere, coordonat de Mihai Brânzea, a trebuit să fie închis, datorită lipsei fondurilor și 

incapacității de plată a contribuției la proiectul derulat prin Fondurile Norvegiene.                            

 In toți acești ani, colectivul AIDRom a crescut și s-a specializat în domeniul migrației și a 

devenit partener strategic al Inspectoratului General pentru Imigrări. 

 De asemenea, AIDRom este partener strategic al Agenției Naționale Impotriva traficului 

de Persoane – ANITP. Datorită dotărilor de infrastructura pe care le are, AIDRom este singura 

organizație din România care deține adăposturi pentru familiile de Solicițanti de azil.  

 Din anul 2018, AIDRom a devenit și partener al Înaltului Comisariat ONU (UNHCR), 

derulând un proiect amplu de asistare a refugiaților relocați.  

 Centrul de Tranzit de la Timișoara este singurul centru de transit din Europa către toate 

țările din lume.  

 În perioada 2014-2018, am asistat peste 3000 de solicitanți de azil și peste 1500 de refugiați. 

 În continuare, scopul organizației este să lucreze pentru reprezentanții Bisericilor 

Fondatoare, să deschidă noi oportunități, așa cum a făcut cu organizații precum Filantropia Oradea 
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sau Biserica Evanghelica CA. De asemenea, salariați ai Mitropoliei Bucovinei lucrează și în cadrul 

proiectelor finanțate prin Inspectoratul General pentru Imigrări. 

 In ceea ce privește parteneriatele bilaterale, AIDRom este membru în Comitetul executiv 

al Comisiei Bisericilor pentru Migrație - CCME, Brussels, organizație cu care am derulat și proiecte 

europene în domeniul luptei împotriva traficului de persoane. 

 De asemenea, cooperarea cu Conferința Europeană a Bisericilor – CEC a fost fructuoasă, 

colaborand în prezentări comune la Comisia Europeană. 

 În toți acești ani, organizația Diaconisches Werk-Germania, a susținut financiar Centrele 

Multifuncționale AIDRom - deschise în București, Iași și Timișoara. Aceste centre susțin persoanele 

dezavantajate în găsirea unui loc de muncă, în susținerea drepturilor, precum și în asistarea personelor 

aflate în situație de risc. 

 Strategia pentru perioada 2018-2021, prezentată Consiliului de Administrație și Adunării 

Generale de astăzi, se referă, la programe concrete, multe dintre ele deja aprobate și cu finanțări 

viitoare. 

 Cu toate acestea, așa cum o să vedeti 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 departament. 

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

Bisericilor membre. 

 

Vă mulțumesc, 

Elena Timofticiuc 
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DEPARTAMENTUL PENTRU FORMARE ŞI 

PLATFORMĂ ECUMENICĂ 
 

 

Rugăciunea Ecumenică 
 

 

SAPTAMÂNA DE RUGACIUNE PENTRU UNITATEA CREȘTINILOR 18-25.01. 2018 

   Săptămana de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor din 2018, prin textul ales din Cântarea lui 

Moise - “Dreapta Ta, Doamne, și-a arătat tăria" (Ieșire15, 6), a făcut o invitatie adresată 

deopotrivă Bisericilor si poporului credincios de a se ruga si căuta unitatea, precum și  o chemare 

la  rugăciune pentru unitate sub sceptrul Celui Preaânalt. 

    De aceea, anul 2018, Bisericile din Caraibe, inspirate din acest text despre purtarea de grijă și 

tăria puterii lui Dumnezeu, au conlucrat ecumenic, fiind angajate în dialog și acțiune comună și 

totodată făcând pași către reconciliere. Asupra unor astfel de experiențe si asupra acestui text 

enuntat mai sus s-a meditat in timpul acestei Octave de rugaciune pentru unitate 2018. 

     În acest cadru propus pentru 2018 de către Comisia Credinta si Constitutie a Consiliului 

Ecumenic al Bisericilor și de către Consiliul Pontifical de Promovare  a Unitatii Crestine, 

Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania-AIDRom a publicat si traditionalele mesaje de 

binecuvantare ale Bisericilor din Romania, inclusiv pentru Biserica Anglicană, pentru brosura 

Saptamanii de Rugaciune pentru Unitatea Crestinilor 2018, tiparite împreuna cu broșura  

distribuită in țara noastră și străinatate prin poștă sau pusă la dispoziție pe siteul AIDRom. Câte 

un delegat al Bisericilor a fost trimis si pentu întrunirea 

pregătitoare din Bucuresti, desfăsurată la Centrul de Conferinte AIDRom, str. Halmeu, nr.12, in 

ziua de 28.11. 2017. Octava 2018 s-a desfășurat în București după următorul program: 

    Săptămâna de Rugăciune pentru unitatea creştinilor (18 – 25 ianuarie 2018) a început în 

Catedrala romano-catolică “Sf. Iosif” din str. G-ral Berthelot, nr. 19, cu un cuvânt de învăţătură 

ţinut de Preasfințitul Varlaam Ploiesteanul, vicar patriarhal. În seara următoare, gazda serii de 

rugăciune a fost biserica reformată Calvineum (de limbă maghiară) din str. Lutherană, nr. 25, 

cuvântul de învăţătură fiind rostit de un reprezentant al bisericii evanghelice lutherane C.A., situată 

la câteva numere distanţă, pe partea opusă a aceleiaşi străzi. Sâmbătă, 20 ianuarie, participanţii la 

seara de rugăciune pentru unitatea creştinilor s-au întâlnit în Catedrala arhiepiscopală armeană 

“Sfinţii Arhangheli”, unde spre final au ascultat cuvântul IPS Ioan Robu, Biserica romano-

catolică.La fel ca în anii precedenţi, ziua de Duminică a fost cinstită de fiecare confesiune creştină 

în locaşurile ei de cult, dar fără să uite în final rugăciunea pentru unitatea creștinilor. 

Luni, întâlnirea din cadrul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor a avut loc 

în Catedrala episcopală „Sfântul Vasile cel Mare”, greco-catolică, din Str. Polonă, nr 50. În seara 

următoare, rugăciunea pentru unitatea creştină a avut loc în biserica evanghelică lutherană (de 

limba germană), cu un cuvânt al  PS Episcop Datev Hagopian al Bisericii Armene. 

Seara ultimă din ediţia 2018 a Săptămânii de Rugăciune instituită în urmă cu 110 ani s-a 

desfăşurat în biserica Sfântului Ciprian – Zlătari, din Calea Victoriei, nr. 12 D, cuvântul de 

https://maps.google.com/?q=str.+Polon%C4%83,+nr+50&entry=gmail&source=g
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învăţătură fiind ţinut de Preasfintitul Mihai, Biserica greco-catolică. De data aceasta s-a remarcat 

prezenta ierarhilor ortodocsi in toate serile Octavei, exceptandu-se  Biserica Anglicana, cu 

intrunirea de rugaciune anulata din cauza imbolnavirii preotului anglican. 

 

 

 

 

Condiţia de apatrid în context european 

Prevenţie, reducere şi protecţie 

Berlin, 5-6 septembrie 2017 

Cartierul general al asociaţiei Bread for the World, Berlin (Germania), in parteneriat  cu Consiliul 

Ecumenic al Bisericilor. 

 

SCURT RAPORT PRIVIND CONFERINŢA 

 

Atelierul regional de formare din 2017privind condiţia de apatrid a avut loc la Berlin, Germania, 

punând accentul în mod special pe contextul european. La faţa locului au venit peste 20 de 

participanţi din diferite ţări europene, reprezentanţi ai Bisericilor membre, ai organizaţiilor 

bisericeşti, precum şi ai societăţii civile şi ai Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiaţi 

(UNHCR). Din păcate Bisericile din ţările europene cui ce mai mulţi apatrizi au fost slab 

reprezentate. Cu binecuvantarea Preafericitului Parinte Patriarh Daniel am reprezentat Biserica 

Ortodoxa Română. 

Rezultate / probleme de abordat în continuare 

Statutul de apatrid este o problemă prezentă în toate ţările din regiune şi din lume, dar adesea 

invizibilă. Deşi condiţia de apatrid poate fi asociată cu strămutarea (refugiaţi şi imigranţi) – atât ca 

motiv, cât şi ca consecinţă a strămutării – cei mai mulţi apatrizi nu sunt strămutaţi ci „in situ”. 

Soluţionarea situaţiei unor populaţii extinse de apatrizi „in situ” (de exemplu minoritatea rusofonă 

din Ţările Baltice şi populaţia romă din întreaga regiune) este complicată de existenţa unor 

obstacole politice şi sociale. 

Condiţia de apatrid ţine de drepturile omului. Ţine, de asemenea, de dezvoltare. 

 

Primul pas / prag este identificarea lacunelor abordării condiţiei de apatrid în cadrul fiecărei ţări. 

Acest lucru poate fi făcut prin ratificarea  convenţiilor ONU din 1954 şi 1961 privind statutul de 

apatrid (se găsesc pe pagina Înaltului Comisariat: http://www.unhcr.org/un-conventions-on-

statelessness.html), sau căutând soluţii pentru nepunerea în aplicare / neconcordanţa cu acestea 

(aici pot fi de ajutor şi informaţiile de la Reţeaua europeană a programului pentru apatrizi). O altă 

posibilitate ar fi punerea la punct a unei proceduri de determinare a statutului de apatrid în ţara 

respectivă. 

Indiferent de context, următorii paşi vor necesita colaborarea cu autorităţile guvernamentale în 

căutarea de soluţii. Pe lângă liderii guvernului şi alte autorităţi relevante, se poate obţine sprijin în 

favoarea unor acţiuni ale guvernului şi prin contactul cu parlamentari şi / sau cu comisii 

parlamentare relevante (Înaltul Comisariat are un pachet de formare pentru parlamentari, care 

poate fi adaptat oricărui context naţional), sau cu partidele politice (inclusiv cele de opoziţie). 

Parteneriatele cu organizaţii ecumenice, interreligioase, ale societăţii civile şi cu ONU sunt de 

importanţă crucială pentru abordarea eficientă a problemei statutului de apatrid. 
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Organizaţiile / reţelele regionale ecumenice şi ale societăţii civile – în special Comisia Bisericilor 

pentru Migraţie din Europa (CCME) şi Reţeaua Europeană a Programului pentru Apatrizi (ENS) 

sunt puncte cheie pentru cooperare şi coordonare. Ambele au fost de acord să coordoneze acţiunile 

ce vor urma acestei conferinţe, intrând permanent în dialog cu diferite Biserici europene şi alţi 

parteneri pentru a căuta soluţii pentru problema apatridiei. S-a scos în evidenţă faptul că implicarea 

Bisericilor din ţările cele mai afectate din Europa poate fi un proiect pe termen lung, ţinând seama 

de aspectele legate de suveranitatea statală, care au fost adesea puse în legătură cu condiţia de 

apatrid din aceste ţări. 

Va fi util pentru toţi participanţii / toate Bisericile / organizaţiile interesate să stabilească şi să 

menţină contactul şi cooperarea cu organizaţiile internaţionale şi regionale relevante, de pildă 

UNHCR şi UNICEF (în special birourile locale) şi cu Înaltul Comisariat al OSCE pentru Minorităţi 

Naţionale. 

Pentru cei mai mulţi participanţi, cazurile de apatridie sunt descoperite incidental / „accidental” în 

contextul altor activităţi (legate de refugiaţi, imigranţi, drepturile femeii şi ale copilului, 

discriminare, etc.). Trebuie, în contextul activităţilor în desfăşurare ale Bisericilor legate de aceste 

alte aspecte, să urmărim definirea unei „proceduri standard operaţionale” pentru monitorizarea 

cazurilor apatrizilor, în baza bunelor practici, care să poată fi aplicată în aceste domenii diferite de 

activitate. Trebuie să intrăm în legătură cu organizaţiile şi reţelele importante bisericeşti pentru 

dezvoltare şi ajutor umanitar, în special Alianţa ACT, Federaţia Mondială Luterană, Alianţa 

Anglicană ş. a. 

În general, este important să stabilim o legătură cu condiţia de apatrid în contextul activităţilor 

existente cu refugiaţii / imigranţii, problemele de gen, copii şi anti-discriminare (rasism, 

xenofobie) în care pot apărea şi probleme legate de statutul de apatrid. 

Înregistrarea la naştere şi absenţa sau pierderea documentelor de înregistrare la naştere sunt un 

aspecte cheie în rezolvarea şi reducerea riscului apatridiei. Anumiţi participanţi sunt deja implicaţi 

în ajutorarea celor fără certificate de naştere. Aceştia au fost invitaţi să-şi împărtăşească experienţa 

pe canale ale CME sau CCME. S-a luat notă şi de posibila importanţă a registrelor de botez sau a 

altor tipuri de registre bisericeşti ca probe în locul registrelor oficiale de naştere. 

S-a luat notă cu interes de rolul medierii culturale / lingvistice într-unele din contextele în care sunt 

implicaţi participanţii. Un studiu de caz pe acest subiect a fost prezentat de dna E. Timofticiuc, din 

partea AIDRom, avand in vedere experienta cu migrantii.Acest lucru ar putea fi important în multe 

alte contexte. 

Problemele transfrontaliere sunt adesea semnificative în situaţii care implică statutul de apatrid sau 

riscul de a ajunge în condiţia de apatrid. Bisericile – în special cele plurinaţionale – ar putea juca 

un rol important în rezolvarea acestor probleme. 

Este importantă dezvoltarea de reţele sau organizaţii şi de profesionişti (în special jurişti) care să 

poată fi de ajutor în consilierea, reprezentarea şi intervenţia în numele apatrizilor sau a celor care 

riscă să ajungă apatrizi. Asemenea reţele de referinţă trebuie dezvoltate în fiecare ţară. Unii membri 

ENS pot furniza consiliere şi sprijin. Înaltul Comisariat al ONU are de asemenea o bază de date a 

unor asemenea furnizori de servicii. CMB / CCME vor încerca să strângă şi să prezinte aceste 

informaţii. 

A fost subliniat rolul comunităţilor disponibile şi capabile să se ocupe de problemă, şi a fost 

identificată nevoia de implicare la nivel comunitar. 

S-a discutat de asemenea rolul bisericilor ca locuri de refugiu. S-a consemnat că înlocuirea unor 

termeni ca „promovare” cu termeni alternativi ca „mărturie profetică” poate ajuta la o mai bună 

recunoaştere şi acceptare în anumite contexte bisericeşti şi comunitare. 
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Redactarea / compilarea de către Biserici a unor  materiale pentru conştientizarea condiţiei de 

apatrid – inclusiv prin folosirea materialelor relevante din Carta Oecumenica – este o prioritate. 

Aceasta ultima recomandare a fost insusita dupa ce a fost propusa de mine personal. 

În multe ţări europene este vizibilă o reacţie xenofobă crescândă, care complică situaţia apatrizilor, 

pe a refugiaţilor şi pe a imigranţilor. Bisericile sunt chemate să se opună acestor tendinţe şi să 

vorbească deschis despre demnitatea inerentă dăruită de Dumnezeu fiecărei fiinţe omeneşti. 

Evenimentul la nivel înalt privind condiţia de apatrid planificat pentru 2019 (care marchează 

înjumătăţirea campaniei ONU „I Belong” pentru eliminarea condiţiei de apatrid până în 2024) 

poate constitui o ocazie unică şi pentru mobilizarea şi acţiunea Bisericilor şi a organizaţiilor legate 

de credinţă / a comunităţilor de credinţă. CMB are consultări cu Înaltul Comisariat al ONU în 

această privinţă. 

ENS s-a oferit să publice o postare pe blog în legătură cu această întrunire, dacă CMB / participanţii 

doresc să trimită materiale. 

Următoarele acţiuni vor fi discutate şi coordonate împreună de CEB, CCME, ENS, Înaltul 

Comisariat pentru Refugiați (UNHR). 

 

Pr. Mihail Spătărelu 
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DEPARTAMENTUL DEZVOLTARE ŞI COOPERARE 
 

   

Migraţie si dezvoltare 

PrevenireaTraficul de fiinţe umane in scopul muncii fortate 

Dreptul muncii şi incluziunea socială 
 

Justificarea programului 

Departamentul a continuat in 2018 sa se ocupe in mod deosebit de problematica imigratiei si de 

asistarea solicitantilor de azil din Romania, precum si de asistarea peroanelor in situatie de risc. 

Tinand cont ca fenomenul imigratiei a continuat sa creasca  si in perioada 2017 - 2018,  CA al 

AIDRom a hotarit ca programele incepute in anul 2012 si finantate prin Programul anual ” 

Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, Fondul European pentru Refugiati, Programul 

anual 2013, sa continue in cadrul departamentului Cooperare si dezvoltare . Mai mult decit atit, in 

cadrul CA nr. 86, s-a luat decizia ca programul sa se dezvolte cu deschiderea in Bucuresti a unui 

nou centru de asistare si cazare a persoanelor vulnerabile, cu precadere solicitanti de azil. 

Prin aceasta decizie, membrii departamentului au inceput pregatirile de rigoare in ceea ce priveste 

amenajarea imobilului din strada Ilarie Chendi nr. 14, imobil ce deservea pana la acea data, 

asistarea copiilor in situatie de risc. 

Anul 2016 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 prin, organizatiile DW 

Wurtemberg si al Brote fur die Welt, am reusit sa continuam programele incepute la sfirsitul anului 

2015 si sa dezvoltam infrastructura si pregatirea profesionala a memebrilor  Bisericilor Crestine 

din Romania. 

Astfel in cadrul proiectului: “Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protectie 

si pentru strainii cu sedere legala in regiunea de vest a Romaniei”, finantat prin Autoritatea 

Contractantă - Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul General: “ Fondul pentru 

Azil, Migratie si Integrare”, FAMI/ 15.03.05, am inceput cooperarea cu organizatia Filantropia 

Oradea, acesta fiind un punct important in pregatirea departamentelor de diaconie a  Bisericilor 

Crestine din Romania, membrii ai AIDRom. 

O cooperare deosebita am inceput si cu departamentul de diaconie a Bisericii Evanghelice CA. 

 

 

Prevenirea Traficului de fiinţe umane în scopul muncii forțate 
 

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 perioada 

2016- 2018. 

 

In anul 2016, 35% din cazurile de trafic de persoane pentru 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.  
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Acesta este motivul pentru care în 2017 si 2018, campania anti-trafic s-a axat pe riscurile ce se 

găsesc în spatele unor oferte de lucru publicate pe internet, dar si de catre unele agentii de recrutare. 

 

Deasemenea cu sprijinul financiar venit de la Diaconisches Werk, Wurttemberg prin proiectul: 

Asistare si Consiliere a persoanelor 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. 

  

Parteneri, activităţi şi rezultate notabile ale proiectelor 
AIDRom a implementat proiectele în colaborare cu ONG-uri şi instituţii ale statului:  

ONG-uri sub patronajul bisericilor: CARITAS Bucureşti, Fundatia Lampas, Filantropia 

Timisoara, Filantropia Oradea, Serviciul Iezuit din Romania- JRS 

ONG-uri: CNRR – Consiliul National Roman pentru Refugiati, Fundatia ICAR, ARPS 

Sindicate: CNSLR Frăţia, Cartel Alfa, CSDR 

Instituţii ale statului: Parlamentul României – Comisia pentru Egalitatea de Şanse, 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: 

OIM 

UNHCR Romania 

WCC- Consiliul Mondial al Bisericii 

CCME, Church Commission for Migrants in Europe,  

COATNET,  

EFECW,  

TTG- Germania 

Diaconisches Werk Wutemberg 

Diaconisches Werk Bremen 

VIJ Stuttgart 

CALL – Ecumenical Platform - Church Action for Labor and Life 

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt, Hannover  

Church of Sweden 

 

 

Activităţi: 

Activităţile derulate in cadrul Departamentului Cooperare si Dezvoltare în anul 2018 s-au axat pe 

trei mari programe: 

 

• Prevenirea traficului de persoane: 

1.  “O persoana informata - o persoana protejata”- consilierea persoanelor in situatie de risc 

            In cadrul acestui proiect s-a continuat consilierea persoanelor in situatie de risc din 

Romania. Prin centrele deschise de AIDRom inca din anul 2006, victimele traficului de persoane 

sau persoanele cu risc ridicat de trafic, au fost consiliate si ajutate sa-si gaseasca un loc de munca 

decent. 
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2. “Prevenirea Traficul de personae in scopul muncii fortate – DW Wurttemberg 

3. ”Rights at Work - Tackling labour exploitation in all economic sectors- Dutch Ministry 

Foreign Affairs/ La Strada 

 

• Dreptul muncii şi incluziunea sociala: 

1. Centre de consiliere pentru persoane in situatie de risc si in cautarea unui loc de munca - 

Welcome Center Stuttgart 

In acest sens am inceput derularea unui proiect in parteneriat cu Welcome Center din Stuttgart si 

cu DW Wurtemberg, prin care asistentele medicale in cautarea unui loc de munca, puteau fi 

consiliate si indrumate catre insttutii din Germania care se ocupau de asistarea la domiciliu a 

persoanelor in virsta. In acest proiect au fost angrenate atit centrele de consiliere din Bucuresti si 

Timisoara, cit si platforma EURES Romania, din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei sociale. 

 

Fair Guidance- EU Commission -ERASMUS + 

Proiectul “Fair Guidance”, derulat in cadrul unui program ERASMUS  a venit cu o noua abordare 

in domeniul consilierii persoanelor aflate in situatie de risc. In cadrul proiectului au fost implicati 

organizatia TTG – Germania, organizatie cu o expertiza de lunga durata in ceea ce priveste 

consilierea persoanelor in dificultate si cu AJOFM Galati.  

 

Grupurile ţintă: 

➢ Solicitanti de azil; 

➢ Persoane tolerate 

➢ Femei şi copii, victime sau potenţiale victime ale, traficului, discriminării pe piaţa muncii, 

persoane marginalizate; 

➢ 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 DIN DOMENIUL MIGRATIEI 
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Proiecte in derulare: 
 

Proiect: “Asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil din Romania" 

Nr. Ref.: FAMI/ 17.03.01.02 

Perioada de implementare:  

13.07.2017-12.07.2018 – Etapa I                                              

13.07.2018-12.07.2019 – Etapa a II- a 

Bugetul proiectului: 1.272.648,37 Lei/Etapa de implementare  

 

Sursa de finantare: Autoritatea Contractantă - Inspectoratul General 

pentru Imigrări, prin Programul General: Fondul pentru Azil, Migratie 

si Integrare 

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. 

 

 

Proiect: “Asistență si servicii  integrate pentru solicitantii de azil din Romania" 

Nr. Ref.: FAMI/ 18.02.01  

Perioada de implementare: 25.07.2018-24.07.2019  

 

Bugetul proiectului: 1.729.878,87 Lei  

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 

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:  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 
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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. 

 

 

Proiect: INTERACT PLUS - Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și 

intercultural 

Nr. Ref : FAMI 17.02.01.02 si FAMI 17.02.01.02 

Perioada de implementare: 01.07.2017-31.06.2018 – Etapa I 

01.07.2018-31.06.2019 – Etapa amII-a  

Aplicant: Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) 

 

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

Locuri de desfasurare : Bucuresti, Giurgiu, Brasov, Craiova 

Buget anul I 

Total costuri eligibile : 2.949.876,32/Etapa de implementare 

Total buget AIDRom : 351.762,50/Etapa de implementare 

Contribuție AIDRom (Co-finantare): 7.035,25/Etapa de implementare 

 

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. 
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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 Etapa I de implementare: 

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 

1.649 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).  

Rezultate – Etapa aIIa: in derulare 

 

 

Proiect: ”Integrarea străinilor cu ședere legală în societatea românească – o 

provocare comună” 

Nr. Ref.: FAMI/ 17.02.03 

Perioada de implementare:  

02.06.2017-01.06.2018 – Etapa I  

02.06.2018-01.06.2019 – Etapa a II-a  

 

Bugetul proiectului: 764.357,68 Lei/Etapa de implementare  

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: Jud. Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, localitățile Rădăuți și Iași 
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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 

23 beneficiari (BP si RTT) – au fost decontate chletuieli privind inscrierea la scoala. 

Gradinita, etc 

39 beneficiari (BP si RTT) – consiliere juridica.  

 

Proiect: “Integrare ACUM - Abordari complexe si unitare pentru migranti” 

Nr. Ref.: FAMI/ 17.02.05.02 

Perioada de implementare:  

01.06.2017-31.05.2018 – Etapa I 

 01.06.2018-31.05.2019 – Etapa a II-a  

Bugetul proiectului: 1.150.351,96 Lei/ Etapa I de 

implementar 

1.097.642,92 Lei/Etapa aIIa de implementare    

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. 
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Obiectiv 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: Etapa I:  

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. 

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 

 

 

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 

                                                  

Bugetul proiectului: 1.361.794,35 Lei 

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 



 

18 

 

RAPORT ANNUAL 2018 

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: 

1. 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 

 

2. 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%.  

   

Proiect: “Asistență și servicii acordate refugiaților la Centrul de Tranzit de 

Urgență din România” 
Organizația de implementare: 

AIDRom - Asociația Ecumenică a Bisericilor din România 

Finantator: UNHCR – Inaltul Comisariat ONU 

Perioada de implementare: ianuarie 2018 - decembrie 2018 – Etapa I 

ianuarie 2019-decembrie 2019 – Etapa a II- a 

ianuarie 2020-decembrie 2020 – Etapa a III- a 

ianuarie 2021-decembrie 2021 – Etapa a IV- a 

                                              

 - Buget total: 420.699,88 USD/Etapa de implementare 

 - fara co-finantare 

 

Locul de desfășurare: Timișoara – Centrul de Tranzit al UNHCR 

   

Obiectiv: 

Obiectivul prezentului proiect este asigurarea unui sistem integrat de asistenta si servicii 

pentru cel putin 200 de persoane care au nevoie de protectie internationala, cazat la Centrul 

de Tranzit de Urgenta din Timisoara. 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). 

 

 

Proiectul TOLERANT, Rețeaua transnațională de integrare a femeilor victime 

ale traficului de ființe umane  

Proiectul se va derula in perioada: 02.01.2019 – 31.12.2021, in 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 

Buget total proiect: 529.301,18 EUR  

 

Obiectivul general al proiectului este de a spori integrarea femeilor naționale din țările terțe 

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  

- accesul sporit al femeilor VoT pentru exploatare sexuală 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 in 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.  

Susținând VoT pentru a-și controla viața și pentru a funcționa cât mai autonom în țara gazdă, 

re-victimizarea este redusă, precum și riscul excluziunii sociale. Femeile vor putea deveni 

mai active în societatea gazdă.  

De acțiune este de așteptat să beneficieze aproximativ 270 de femei VoT în scopul exploatării 

sexuale, din țări terțe, care vor avea acces la servicii de asistență în țările partenere. 

Obiectivul general va fi, de asemenea, 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. 

 

 

Proiecte finalizate: 
 

Proiect: “Asistență și servicii  pentru solicitantii de azil din România" 

Nr. Ref.: FAMI/ 16.03.02  

Perioada de implementare: 07.07.2016-06.07.2017 – Etapa I de implementare si  

                                            07.07.2017-06.07.2018 – Etapa II de implementare 

                                                

Bugetul proiectului: 1.878.142,00 Lei/Etapa 

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 

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: Obiectivul general al proiectului este reprezentat de 

îmbunătătirea situaţiei solicitantilor de azil din Romania prin abordarea unei strategii noi în 

relaţionarea acestora cu comunitatea-gazdă, precum şi prin promovarea unui sistem de 

asistenţă complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al SA în 

România. 

 

Rezultate Etapa I: 

2088 SA au beneficiat de servicii de informare si consiliere 

Au fost identificate locuinte pentru 32 SA 

Au fost organizate 72 de prezentari privind locurile de munca 

Aproximativ 1395 SA au participat la activitati culturale si recreationale 

Aproximativ 99 copii au primit pachete educationale 

289 minori au participat la cursurile de limba romana 

149 SA au fost cazati in cele 2 centre de cazare AIDRom Timisoara si Bucuresti 

981 SA au primit pachete de transfer  



 

21 

 

RAPORT ANNUAL 2018 

739 SA au primit pachete de igiena personala 

739 SA au primit pachete de instalare 

1487 SA au primit asistenta financiara pentru vulnerabili 

1907 SA au primit pachete de alimente 

248 SA au primit pachete de imbracaminte 

Au fost achizitionate echipamente pentru dotarea celor 2 

centre de cazare AIDRom  

 

Rezultate: Etapa aIIa: 

 

1891 SA au beneficiat de servicii de informare si 

consiliere 

Au fost identificate locuinte pentru 32 SA 

Au fost organizate 72 de prezentari privind locurile de 

munca 

Aproximativ 1065 SA au participat la activitati culturale 

si recreationale. 

Aproximativ 99 copii au primit servicii destinate minorilor: pachete educationale, inscrierea 

la gradinita/scoala, costuri necesare cu scoala/gradinita, rechizite, etc.  

252 participat la cursurile de limba romana 

70 SA au fost cazati in cele 2 centre de cazare AIDRom Timisoara si Bucuresti 

898 SA au primit pachete de transfer  

875 SA au primit pachete de igiena personala 

606 SA au primit pachete de instalare 

1137 SA au primit asistenta financiara pentru vulnerabili 

1988 SA au primit pachete de alimente 

325 SA au primit pachete de imbracaminte 

 

 

Proiect: “Servicii de sanatate adoptate si accesibile pentru solicitantii de azil din 

Romania” 

 Nr. Ref.: FAMI/ 16.03.03 

Perioada de implementare:   

11.07.2016-10.07.2018 – Etapa I                                               

11.07.2017-10.07.2019 – Etapa a II-a 

                                                  

Bugetul proiectului: 2.792.030,00 Lei 

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 
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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 I: 

1048 SA au beneficiat de asistenta psihologica 

1200 sesiuni de consiliere psihologica derulate 

6 sesiuni de pregatire organizate: Bucuresti (27.10.2016), Galati (31.10.2016), Timisoara 

(29.11.2016), Radauti (30.03.2017), Giurgiu (30.03.2017) si Șomcuta Mare (14.04.2017) 

1480 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 

1410 SA au beneficiat de consultatii medicale 

404 SA beneficiari de teste/analize/investigatii 

979 SA beneficiari de de tratamente medicamentoase si nemedicamentoase   

52 SA beneficiari de de decontarea dispozitivelor medicale  

2672 consultații medicale oferite SA din Romania 

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

69 de SA beneficiari de transport la facilitati medicale 

2 întâlniri de proiect desfășurate, 1 echipa de proiect constituită 

5 misiuni de monitorizare derulate 

 

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 
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Proiect: Titlu proiect: Servicii integrate pentru solicitanții de azil și refugiații din 

România. 

Organizația de implementare: 

AIDRom - Asociația Ecumenică a Bisericilor din România 

Filantropia Oradea (Asociația Bisericii Ortodoxe Române) 

Inspectoratul General al Imigrației - IGI 

 

 - Perioada de implementare: iulie 2017 - iulie 2018 

 - Buget total: 54.900 de euro 

 

Bugetul total cerut de la: KhK 30.000 de euro 

 

Obiectiv general 

Obiectivul general al acestei propuneri de proiect este reprezentat de îmbunătățirea situației 

solicitanților de azil și a refugiaților din România prin promovarea unui sistem de asistență 

socială și servicii suplimentare materiale și specializate în vederea creșterii condițiilor de 

viață ale acestora în România 

Schema de ajutor complementar se bazează pe principiul responsabilității solicitanților de 

azil și a fugitivilor în timpul șederii lor în România, precum și la inițierea și menținerea unui 

dialog eficient și deschis al beneficiarilor cu reprezentanții comunității gazdă. 

 

Obiective specifice: 

• Consolidarea capacității bisericii și a comunității locale în "Primirea migranților" în viața 

comunității 

• să promoveze comunicarea și crearea de rețele între actorii activi prin diverse activități 

(schimburi, întâlniri, consultări pe probleme de migrație, în special cu privire la drepturile 

migranților din România) și să ofere oportunități de consolidare a reflecției și acțiunilor 

intercreiste. 

• sprijinirea și abilitarea migranților și, în special, a femeilor migrante în a-și găsi propriul rol 

în comunitate prin intermediul unui dialog creativ despre isșus, cum ar fi: 

 

Informații generale: 

 

Scopul acestei propuneri de proiect este de a continua să se promoveze un sistem de ajutor 

din punct de vedere social și să se ofere servicii specializate în scopul creșterii nivelului de 

trai al refugiaților care sosesc în România prin abordarea unor strategii noi în raportul 

comunității gazdă. 

Prin proiectul actual, ne propunem ca solicitanții de azil vulnerabili și refugiații să aibă acces 

la serviciile și condițiile de primire corespunzătoare, în conformitate cu prevederile directivei 

europene (Directiva 33 și 9/2003), ținând seama de dispozițiile comunitare în acest sens, 

această propunere vizează furnizarea de servicii de cazare pentru persoanele vulnerabile din 

București și Timișoara. 
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Proiect:”Rights at Work - Tackling labour exploitation in all economic sectors” 

Nr. Ref: 28790 

 

Perioada de implementare: 1 Sept 2016 – 31 August 2018 

Bugetul proiectului: 26.692,50 EUR 

Sursa de finantare: Dutch Ministry Foreign Affairs and run by the organisation La Strada 

Implementat de: The International La Strada Association Parteneri:  Asociaţia Ecumenică a 

Bisericilor din România – AIDRom 

Poland (LS Poland and Association for legal intervention), and Bulgaria (Animus/LS 

Bulgaria) 

 

Locuri de desfasurare: Bulgaria, Polonia si Romania  

 

Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de conștientizare și consolidarea 

capacității între sindicate și organizațiile de forță de muncă pentru metode alternative de 

organizare în sectoare în care predomină condiții de muncă precare și niveluri scăzute de 

organizare a muncii, pentru a consolida drepturile lucrătorilor, inclusiv îmbunătățirea 

sesizării cazurilor la inspecțiile de muncă și mecanismul de referire antitrafic. 

- Creșterea gradului de conștientizare și consolidarea capacităților între organizațiile anti-

trafic și alte organizații neguvernamentale pentru a le ajuta să identifice cazurile de trafic 

pentru exploatarea muncii și intensificarea schimbului de informații și trimiterea cazurilor de 

exploatare între părțile interesate relevante, cum ar fi inspectoratele de muncă, sindicatele și 

ONG- (organizații migrante și femei). 

 

 

Proiect: “Asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil din Romania" 
Nr. Ref.: FAMI/ 16.03.01 

Perioada de implementare: 13.07.2016-12.07.2017 –  

Bugetul proiectului: 1.200.756,14 Lei 

Sursa de finantare: Autoritatea Contractantă - Inspectoratul General pentru Imigrări, prin 

Programul General: Fondul pentru Azil, Migratie si Integrare 

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:  

153 SA au primit consiliere şi asistare in vederea parcurgerii procedurii de determinare a 

statutului de refugiat 

12 SA au primit consiliere şi asistenţă juridică pentru pregătirea şi depunerea plângerii şi, 

după caz, a recursului 
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7 SA au primit consiliere şi asistenţă juridică în prima fază a procedurii judecătoreşti, 

inclusiv pentru redactarea actelor procedurale 

3 SA au primit consiliere şi asistenţă juridică în a doua fază a procedurii judecătoreşti, în 

măsura în care prevederile Legii nr. 122/2006 referitoare la procedură permit acest lucru. 

4 SA  au primit acces la ajutorul public judiciar 

6 SA au primit onorarii acordate pentru asistenţă juridică suplimentară în cazurile selectate. 

 

Proiect: “Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protectie si 

pentru strainii cu sedere legala in regiunea de vest a Romaniei” 

 

Nr. Ref.: FAMI/ 15.03.05 

Perioada de implementare: 13.05.2016-12.05.2017 

Bugetul proiectului: 1.005.621,88 Lei 

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. 

  

Obiectiv 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:  

Au fost deschise 2 CRI – Centre Regionale de Integrare 

482 de RTT si BP au beneficiat de servicii de informare cu privire la drepturi si obligatii si 

activitatile si serviciile acordate in cadrul proiectului. 

336 de RTT si BP au beneficiat de servicii de consiliere si asistenta socială individuala, 

conform unui plan de interventie 

192 de RTT si BP au beneficiat de servicii de consiliere juridica individuala. 

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

153 beneficiari RTT (95) si BP (50) au beneficiat de activitati educationale, cursuri de limba 

romana si orientare culturala 

256 beneficiari RTT (95) si BP (50) vor participa la activitati sociale, culturale si 

recreationale 

200 de manuale de orientare culturala 

27 BP au beneficiat de subventionarea asigurarilor de sanatate 
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150 beneficiari RTT (95) si BP (50) au beneficiat de decontarea serviciilor medicale, a 

tratamentelor, medicamentelor 

34 copii au beneficiat de subventionarea costurilor pentru rechizite, dintre care 14 RTT si 19 

BP. 

15 copii au beneficiat de subventionarea costurilor necesare inscrierii la cresa, gradinita, 

dintre care 8 BP si 9 RTT.  

145 beneficiari RTT (95) si BP (50) cu nevoi speciale au primit stimulente financiare pentru 

finalizarea unor activitati de integrare sociala. 

23 beneficiari cu nevoi speciale au primit pachete de urgenta. 

63 beneficari au beneficiat de subventionarea transportului catre CRI Timisoara sau CRI 

Oradea si/sau CRCPSA Timisoara. 

Au fost incheiate 6 parteneriate strategice intre principalii actori locali pentru facilitarea 

integrarii beneficiarilor in Regiunea 5 

Au fost angajati 6 mediatori interculturali in judetele: Mehedinti, Caras Severin, Arad, Timis, 

Bihor, Hunedoara 

Au avut loc 20 intalniri ale grupurilor de lucru la nivel judetean: Timis (3), Caras (3) 

Mehedinti (3), Bihor (3) Arad (3) si Hunedoara (3).  

Au avut loc 2 sesiuni de formare pentru autoritatile locale din Regiunea 5, la Timisoara si 

Oradea.  

 A avut loc o sesiune de instruire a 50 de reprezentanți ai instituțiilor publice locale.  

A avut loc 1 sesiune de formare pentru mediatorii interculturali din Regiunea 5, la Timisoara.  

Au avut loc 2 Conferinte regionale de diseminare rezultate (Timisoara si Oradea). 

Au avut loc 2 vizite de monitorizare 

 

Proiect: ”Integrarea străinilor cu ședere legală în societatea românească – o 

provocare comună” 

Nr. Ref.: FAMI/ 15.03.03 

Perioada de implementare: 14.05.2016-13.05.2017 

Bugetul proiectului: 764.357,68 Lei 

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: 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:  

104 BPI și 126 RTT au primit consiliere socială 

85 BPI și 73 RTT au urmat cursuri de limba romana 

60 BPI și 86 RTT au participat la activități culturale, recreative, festive 

108 BPI și 76 RTT au beneficiat de servicii psihologice 

58 BPI și 49 RTT au beneficiat de facilitarea accesului la servicii medicale 
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24 BPI au beneficiat de plata asigurărilor de sănătate 

28 BPI și 73 RTT vulnerabili au beneficiat de stimulente financiare  

9 BPI și 43 RTT minori școlari au beneficiat de rechizite 

6 BPI și 0 RTT minori preșcolari au beneficiat de decontare costuri creșă/ grădiniță  

 

 

Proiect: ”INTERACT- Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și 

multicultural” 

Nr. Ref.: FAMI/ 15.03.01 

Perioada de implementare: 06.05.2016-05.05.2017 

Bugetul proiectului: 3.571.025,19 Lei 

Sursa de finantare: Autoritatea Contractantă - Inspectoratul General pentru Imigrări, prin 

Programul General: “ Fondul pentru Azil, Migratie si Integrare” 

Implementat de:  OIM – Organizatia Internationala pentru Migratie  

Partener: Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom 

Locuri de desfasurare: Jud. Ilfov, Dolj, Prahova, Buzău, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Gorj, 

Brașov, Covasna, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Teleorman și Olt 

  

Obiectiv general: 

Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a migranților, 

beneficiari de protecție internatională și resortisanți ai unor țări terțe, în societatea 

românească printr-o abordare integrată, de tipul one-stop-shop, în furnizarea informaţiilor şi 

serviciilor de  de care aceştia au nevoie  (ex. ocupare, acces la servicii de sănătate, acces la 

servicii educaționale, culturale, locuire și servicii sociale, participare activă) și prin 

consolidarea colaborării și implicării active a autorităților/instituţiilor, sectorului privat și 

altor entități cu atribuţii în domeniul integrării migranţilor.  

 

 

Proiect: “Sprijin și calificare pentru Bisericile din România în munca socială cu 

migranții"  

Nr. Ref.: H-ROM-2015-7004 

Perioada de implementare: 01.03.2015 - 31.12.2015 

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

Implementat de: Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom 

Locuri de desfasurare: București, Timișoara 

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea capacității Bisericilor pentru a oferi asistență 

migranților și pentru integrarea acestora în comunitate.  

Rezultate:  

2 traininguri regionale cu reprezentanți ai Bisericilor, în vederea implicării acestora în 

acordarea de asistență migranților care ajung pe teritoriul României 

Consiliere și asistență materială acordată solicitanților de azil cu nevoi speciale 

Sprijin material sub formă de tichete sociale pentru migranți (SA, tolerați)  

3 activități socio-culturale: Șomcuta, Rădăuți, Giurgiu. 
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Proiect: “Fair Guidance” 

Nr. Ref: 1-DE02-KA202-002527 

Perioada de implementare: 2015-2017 

Bugetul proiectului:30.000 euro/ partener 

Parteneri: TTG-Germania, Diakonisches Werk- Wurttemberg, Universitatea Ruse, AJOFM 

Galati, Ministerul Culturii si Sportului Baden –Wurrtemberg, AIDRom 

Sursa de finanțare: ERASMUS+- Strategic Partnership 

Obiectiv: Crearea unei curricule comune in oferirea de servicii de asistenta sociala si 

consigliere a persoanelor dezavantajate. 

Schimul intercultural in vederea integrarii persoaneleor in situatie de risc in societate si in 

mediul economic. 

 

Proiect: ” “NICER – Metode Inovative de Integrare a Tinerilor Refugiati”  

Agreement Number: HOME/2014/AMIF/AG/ASYL/7838 

ABAC Number: 30-CE-0758269/00-27 

Perioada de implementare: Decembrie 2015 – Noiembrie 2017  

Scop: Imputernicirea tinerilor refugiați prin organizarea de ateliere de artă precum și la 

promovarea unei culturi primitoare și conceptul de educație interculturala prin desfasurarea 

de campanii de sensibilizare în orașele in care acestia în care locuiesc. 

Proiectul se desfășoară în Timisoara și este reprodus în 6 orașe europene partenere: Roma, 

Bruxelles, Sevilla, Liverpool, Nicosia, Berlin. 30 de tineri refugiați și localnici vor veni 

împreună pentru a crea și de a efectua o piesa de teatru bazata pe povestile participantilor. Pe 

langa atelierul de creație de teatru, o formare lingvistică și transculturala va fi oferita 

refugiatilor tineri pentru a le oferi instrumentele necesare pentru o integrare eficienta in 

Romania. 

Grupul țintă: în fiecare oraș partener, 15 refugiați și 15 non-refugiați între 9 și 25 de ani 

Grupuri țintă secundare: Societatea civilă, mass-media, autorități publice, asociații și ONG-

uri, profesori, școli. 

 

Activitati:  

Scrierea unei metodologii a atelierelor de arta pentru tineri si copii refugiati, creerea unui 

web - site si traducerea lui in toate limbile tarilor care participa la proiect.  

Creearea unei metodologii pentru profesorii pentru a discuta problematica refugiatilor in 

scoli.  

Scrierea unei metodologii de bune practice pentru integrarea refugiatilor.  

Documentarea video a unor tineri refugiati pentru a intelege mai bine aceste fenomen. 

Creerea unui documentar video.  

Organizarea de ateliere de arta (teatru, muzica, etc)  pentru refugiati si ne-refugiati.  

Cursuri de limba romana si cultura pentru tineri si copii refugiati.  

Intalniri internationale cu echipade implementare a proiectului.  

Conceperea unor ghiduri de buna practica in domeniul refugiatilor si integrarea acestora prin 

arta.  

Campanii prin scoli despre problematica refugiatilor.  

Informare media privind etapele proiectului.  
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Bugetul proiectului: 39.617,00 € 

 

Sursa de finantare: Comisia Europeana, Fondul AMIF 

Implementat de:  C.I.O.F.S. Formazione Professionale (lead partner) 

Via San Saba 14, I – 00153 Roma, represented by Lauretta Valente  si AIDRom – Asociatia 

Ecumenica a Bisericilor din Romania 

 

Proiect: Fair Work- Intarirea capacitatii centrelor de consiliere AIDRom in 

vederea integrarii pe piata muncii a persoanelor defavorizate  

Perioada de implementare: 2016-2017 

Finantator: Diaconisches Werk - Germania 

Bugetul proiectului: 20.000 euro 

Implementat de: Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România - AIDRom  

Obiectivul General:Integrarea pe piata muncii a persoanelor aflate in cautarea unui loc de 

munca  

Rezultate: consilierea unui numar de 60 persoane 

Identificare a 20 de locuri de munca 

Angajarea a 10 persoane in Germania in domeniul ingrijirii batrinilor la domiciliu 

Integrarea in cimpul muncii in Romania a 6 persoane. 

 

Nr. Ref.: FAMI/ 15.01.01 

Perioada de implementare: 14.12.2015-13.06.2016 

Bugetul proiectului: 557.771,74 Lei 

Sursa de finantare: Autoritatea Contractantă - Inspectoratul General pentru Imigrări, prin 

Programul General: Fondul pentru Azil, Migratie si Integrare 

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:  

529 SA inregistrati in cadrul proiectului, dintre care 23 SA cazati in centrele AIDRom 

229 SA au primit consiliere juridica in prima faza a procedurii judecatoresti, dintre care 9 SA 

cazati in centrele AIDRom 

67 SA au primit consiliere juridica in a doua faza a procedurii judecatoresti, dintre care 4 SA 

cazati in centrele AIDRom 

45 onorarii acordate SA, dintre care 4 in centrele AIDRom 

90 SA – au primit acces la ajutor public judiciar, dintre care 1 SA cazat in centrul AIDRom 

 

Elena Timofticiuc 

Director Programe  
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