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RAPORTUL SECRETARULUI EXECUTIV 
30 de ani de activitate -Între provocări și oportunități  

 

Înapoi în timp 

În luna martie a acestui an, AIDRom a organizat ședința Consiliului de Administrație cu numărul 

100! 

Întorcându-mă în timp, mi-am amintit de toate provocările prin care AIDRom a trecut in 29 de ani. 

Acum 30 de ani, la inițiativa CMB (Consiliul Mondial al Bisericilor), și cu sprijinul Bisericilor 

creștine din România, a luat naștere o organizație ce promitea schimbarea la față a unei societați 

marcate de schimbările economice și politice. AIDRom.și-a început activitatea în anul 1992. 

În acest context AIDRom a funcționat ca o organizație finanțatoare pâna în anul 2007, dezvoltând 

programe de care au beneficiat atât Bisericile membre AIDRom, cât și organizatiile noi ce încercau 

să se specializeze in diverse domenii de activitate. Dintre cele mai imprtante programe aș enumera: 

-Training for transformation; 

-Proiecte de economie socială pentru comunitati de rromi; 

-Programul de ajutor bănesc pentru supraviețuitorii holocaustului; 

-Programul de ajutor în situații de urgență 

Si nu in ultimul rând 

 -Organizarea de întruniri ale comisiilor ecumenice; 

 -Săptămâna de rugaciune pentru unitatea creștină; 

Prin programele sale, AIDRom si partenerii sai au derulat activitati in diverese domenii de interes 

public in: 

- furnizarea de servicii sociale: centre de consiliere pe dreptul muncii (Iasi, Bucuresti, Cluj, 

Timișoara), reintegrarea grupurilor sociale in situații de risc; 

- furnizarea de servicii socio-profesionale: reintegrare pe piata muncii, pregatire vocationala; 

 -furnizarea de servicii in domeniul drepturilor omului: pregatire si politici anti-discriminare, 

prevenire si reintegrare pentru victimele traficului de ființe umane si violentei domestice 

-furnizarea de servicii in prevenirea calamitatilor si managementul riscurilor 

Toate aceste furnizări de servicii s-au concretizat prin crearea de Centre Multifunctionale pentru 

persoanele în situație de risc, recunoscute de autoritățile din România, centre ce funcționează și in 

ziua de astăzi în București, Iași și Timișoara și care sunt susținute financiar prin proiectele 

Europene cunoscute sub denumirea de AMIF. 
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În toți cei 29 de ani de existență, organizația și-a produs singură mijloacele financiare de 

funcționare. 

În timp, dupa aderarea României la Uniunea Europeană, 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. 

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, 

Am trecut prin momente dificile, în care unele departamente au rămas fără resurse financiare, insă 

cu sprijinul membrilor Consiliului de Administrație am reușit să mergem mai departe. 

 

Provocarile anului 2020 

Anul 2020 a însemnat pentru întreaga lume cea mai mare încercare poate chiar de la cel de-al 

doilea Razboi Mondial. Virusul care a măcinat atâtea suflete în toată lumea, continua să pună 

presiune și in anul 2021. 

Într-o lume zguduită de pandemia provocată de COVID 19, AIDRom a continuat să susțină 

proiectele de care au beneficiat peste 1800 de persoane in situție de risc, precum: șomeri in cautarea 

unui loc de munca, victim ale trafiicului de persoane, migranți, cetățeni țări terțe din Republica 

Moldova, Ucraina, Belarus, Egipt, Iordania, etc. 

Atunci când majoritatea salariaților lucrau în regim de telemuncă, asistenții AIDRom lucrau în 

centrele de consiliere si de cazare din AIDRom și din centrele Regionale ale Inspectoratului 

General pentru Imigrări. 

Printr-un efort uriaș și cu sprijinul donatorilor noștri tradiționali din Gemania, Diaconisches Werk 

Stuttgart and Hamburg, Brote fur die Welt, etc, AIDRom a impărțit maști și produse dezinfectante 

în centrele cel mai greu afectate de pandemia cu COVID 19 din Timișoara, Iași, Rădăuti si 

București. 

În această luptă cu pandemia, 70% din salariații AIDRom s-au îmbolnăvit de COVID 19. 

 

Elena Timofticiuc 

Secretar Executiv 
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DEPARTAMENTUL PENTRU FORMARE ŞI PLATFORMĂ 

ECUMENICĂ 
 

RAPORT PENTRU SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA     

CREŞTINILOR (18 – 25 IANUARIE 2020) 

 ,, 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. 

 Redăm în continuare extrase din mesajele de binecuvântare ale ierarhilor de Biserici: 

“Tema de anul acesta, ne spune Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 

ne reamintește faptul ca ajutorarea oamenilor bolnavi, a bătrânilor, săracilor și, în general a celor 

aflați în dificultate, reprezinta o datorie morală a fiecărui creștin”.  
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“ În această Săptămână consacrată ecumenismului, să implorăm de la Dumnezeu darul unității, 

pentru ca planul lui Dumnezeu să se realizeze pentru lumea întreagă. Pentru aceasta binecuvântez 

toate inițiativele care vor fi întreprinse și invoc lumina Sfântului Duh pentru ca gesturile de 

“omenie” ale creștinilor să grăbească realizarea unității Bisericii” sunt cuvintele ips mitropolit 

Aurel Percă 

 

Arhiepiscop Mitropolit romano-catolic de București 

 “ Nimănui cu nimic nu fiți datori decât cu iubirea unuia față de altul. Că cel care iubește pe 

aproapele împlinește legea” (Rom 13,8). 

Dorința și rugăciunea noastră este ca Domnul să ne ferească de toate relele și ispitele și să ne țină 

pe cale bunei Sale voințe, în pace, iubire, armonie și omenie, sub grija Sa cea miluitoare, ne 

indeamnă Preasfinţitul Episcop Datev Hagopian, Arhiepiscopul Bisericii Armene din România.  

  

“Unele ţari precum Malta, Grecia si Italia, Germania şi Suedia au preluat mulţi refugiaţi în 

ultimii ani. Şi în ţara noastră au venit câteva mii de refugiați din ţările unde bântuie războiul şi 

moartea. Bisericile, NGO-urile creștine şi îndeosebi AIDRom, Asociaţia ecumenică a Bisericilor, 

cu centrele ei de primire şi ajutor, sprijină statul român, fiind extraordinare exemple de ospitalitate, 

omenie si bunătate. Important este ca exemplul celor din Malta, din ţări primitoare să nu rămână 

singulare. Ca Europă, ca ţară, ca biserică, comunitate, familie, creștin şi fiinţă umană putem 

schimba faţa acestei lumi zbuciumate. Iar pentru început trebuie să începem cu noi înşine” sunt 

cuvinte din cuvântuil de binecuvantare al Eminentei Sale Reinhart Guib, Episcopul Bisericii 

Evanghelice C.A. din România. 

 

Domnul episcop Kato Bela ne spune că: ,,Noi creștinii din Europa de Est, pe baza 

experienței noastre de viață și a memoriei istorice colective, știm cât de nuanțată poate fi această 

problemă. Dumnezeu are un mesaj concret către noi: trebuie să luăm notă că nu este o virtute, ci 

hipocrizie ospitalitatea generoasă pe care o avem față de cei ce nu se află în anturajul nostru, atâta 

timp cât nu putem și chiar nu vrem să arătăm umanitate aproapelui. Adevărată unitate creștină nu 

se poate manifesta altfel decât cu o omenire sinceră unul față de celălalt, o dragoste afectuoasă 

unul față de celălalt, în ciuda faptului că limba noastră maternă, cultura noastră și trăirea credinței 

noastre sunt diverse. Ajutorul acordat de noi celor îndepărtați va fi eficient doar dacă în jurul și 

interiorul propriei noastre gospodării există deja ordine, disciplină, pace și omenie. O problemă 

acută nu poate fi rezolvată prin crearea alteia în schimb, sau prin dislocarea defecției distante pe 

plan local.  Fie ca Duhul binecuvântat al Domnului nostru să ne intensifice clarviziunea, deoarece 

fără ea rămânem deviați cu ușurință”.  

 

La Săptămâna de Rugăciune ecumenică din Capitala României au participat: Biserica 

Ortodoxă Română, Biserica Romano-Catolică, Biserica Greco-Catolică, Eparhia Armeană din 

România, Biserica Evanghelică Lutherană Germană, Biserica Reformată Maghiară Calvină şi 

Biserica Anglicană. 



RAPORT DE ACTIVITATE 2020 

6 
 

 Programul Săptămânii de Rugăciune ecumenică a 

început la 8 ianuarie cu o Rugăciune comună în 

Catedrala romano-catolică “Sf. Iosif”, unde cuvântul 

de învăţătură a fost ţinut de reprezentantul Bisericii 

Ortodoxe Române. În ziua următoare, Duminică, 19 

ianuarie, în toate bisericile participante a fost slujită 

Sfânta Liturghie însoţită de rugăciune pentru unitatea 

creştinilor. În a treia zi a Săptămânii rugăciunea 

comună s-a ţinut în Catedrala episcopală greco-catolică ,,Sf. Vasile cel Mare’’, unde cuvântul de 

învăţătură a fost rostit de reprezentantul Bisericii Romano-Catolice. La 21 ianuarie gazda 

rugăciunii comune a fost Catedrala armeană “Sf. Arhangheli Mihai şi Gavriil”, cuvântul de 

învăţătură fiind rostit de reprezentantul Bisericii Greco-Catolice. (La rugăciunea ecumenică au fost 

prezenţi ambasadorul  extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Armenia, Sergey Minasyan, Prea 

Sfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, delegat al Prea Fericitului Părinte 

Daniel Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Înalt Prea Sfinţitul  Părinte Aurel Percă, 

Arhiepiscop Mitropolit romano-catolic de Bucureşti, Prea Sfinţitul Părinte Mihai Frăţilă, 

Episcop  greco-catolice din Bucureşti,  dr. Daniel Zikeli, Episcop vicar al Bisericii Evanghelice 

C.A. din România,  Părintele Zsolt Bela, paroh al bisericii reformate Calvineum, preotul Fernando 

Reiss, reprezentant al Nunţiaturii Apostolice în România. Au fost prezenţi de asemenea preoţi de 

la mai multe biserici din Bucureşti. Au ţinut scurte cuvântări Prea Sfinţitul Episcop Mihai Frăţilă 

şi Prea Sfinţitul Părinte Episcop Datev Hagopian, Intâistătătorul Arhiepiscopiei Armene din 

România.) 

La 22 ianuarie rugăciunea comună s-a ţinut în biserica anglicană “Învierea Domnului”, 

unde cuvântul de învăţătură a fost ţinut de reprezentantul Bisericii Evanghelice Lutherane. În 

biserica lutherană din Bucureşti, unde a avut loc în ziua următoare rugăciunea comună, cuvântul 

de învăţătură a fost ţinut de reprezentantul Bisericii Reformate Calvine. 

 La 24 ianuarie, rugăciunea comună s-a ţinut în biserica reformată Calvineum, unde 

cuvântul de învăţătură a fost ţinut de reprezentantul bisericii anglicane. 

În ultima zi a Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, 25 ianuarie, participanţii 

s-au reunit în biserica ortodoxă “Mânăstirea Caşin”, unde cuvântul de învăţătură, atribuit Bisericii 

Armene în persoana P.S. Episcop Datev Hagopian, a fost rostit de Părintele Krikor Radu Holca. 

Săptămâna ecumenică s-a încheiat cu speranţa unei noi întâlniri şi cu urarea ca 

Atotputernicul şi Milostivul Dumnezeu să asaneze lumea de rele şi tragedii şi să-i dăruiască pace 

şi armonie, citim într-o relatare a biroului de presă al Arhiepiscopiei Armene din România. 

La Sibiu, Rugăciuni comune au avut loc şi în alte biserici ortodoxe si luterane din zona  Sibiului 

si a Brasovului. Astfel, toate cele 11 protopopiate ortodoxe au primit de la Centrul eparhial 

îndemnul de a transmite preoţilor de la parohii să se implice în programul din această săptămână 

de rugăciune, acolo unde comunităţile respective organizează astfel de adunări, ne-a transmis 

consilierul cultural de la Arhiepiscopia Sibiului.  
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Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştină la Brașov 

Oraşul Brașov are un statut special, deoarece la programul de rugăciune participă toate cele şapte 

biserici istorice din Braşov – Biserica Ortodoxă Română, Biserica Romano-Catolică, Biserica 

Română Unită cu Roma (greco-catolică), Biserica Reformată, Biserica Evanghelică-Lutherană 

(maghiară), Biserica Evanghelică C.A. (germană) şi 

Biserica Unitariană -, iar rugăciunile vor fi rostite în 

trei limbi: română, maghiară şi germană. 

Acest lucru, reiese din conferinţă de presă a 

reprezentanţiilor celor şapte culte creştine istorice, 

“Braşovul a fost printre primele din România în 

care a început această octavă de rugăciune în 2007 

cu toate bisericile creştine istorice, dar mai ales 

este singurul în care se adună atât de mulţi enoriaşi 

ai cultelor creştine, timp de opt zile, şi se rostesc 

rugăciunile în trei limbi”. 

Timişoara 

Un element specific Timişoarei este şi participarea, an de an, în mod neîntrerupt, a Comunităţii 

Mozaice, reprezentată în acest an de Andrei Gidali, oficiantul de cult al comunităţii şi de Luciana 

Friedmann, preşedinta comunităţii evreieşti locale. 

 

Arad 

La Arad avut loc,  o întâlnire  între reprezentanţii cultelor istorice din municipiul Arad, fiind 

prezenti alaturi de credinciosi Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului  si reprezentanţii 

Parohiilor: Ortodoxă Română Arad- Centru, Ortodoxă Sârbă Arad- Centru, Romano- Catolică, 

Greco Catolică, Evanghelică- Luterană, Reformată şi ai Comunităţii Evreilor din Arad. În cadrul 

întâlnirilor s-a prelucrat si folosit materialul din broşura transmisă de către AIDRom, cu mesajele 

conducătorilor de Biserici şi citirile biblice pentru fiecare zi şi s-a implinit graficul desfăşurării 

acţiunii la fiecare locaş de cult 

 

Reșița PRELIMINARII DESPRE ECUMENISM ŞI SĂPTĂMÂNA PENTRU UNITATEA 

CREŞTINILOR LA REŞIŢA 

Citind DEX-ul, vom găsi pentru cuvântul ecumenism următoarea explicaţie: Mişcare de refacere 

a unităţii universale a Bisericilor Creştine, cu respectarea autonomiei lor, pe calea acordurilor şi a 

dialogului teologic. Pentru locuitorii oraşului Reşiţei, cuvântul ecumenism a primit un sens nou cu 

27 de ani în urmă. Atunci, din iniţiativa unui grup de preoţi de diferite confesiuni din Reşiţa, s-a 

purces la un nou drum de apropiere a Bisericilor creştine istorice. Astfel, în perioada 18 - 25 

ianuarie 1993 se organiza în municipiul de pe Bârzava pentru prima oară Octava de rugăciune 

pentru unitatea creştinilor. 

 

În cartea în patru limbi (română, germană, maghiară, italiană) „Spălaţi-vă picioarele unul altuia. 

Ecumenism, între istorie şi prezent la Reşiţa = Waschet Euch gegenseitig die Füße. Ökumene 

http://www.e-cultura.info/manastirea-brancoveanu-de-la-sambata-de-sus/
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zwischen Geschichte und Gegenwart in Reschitza = Mossátok meg egymás lábát. Az 

ökumenizmus története és jelene Resicabányán“, apărută la 10 ani de ecumenism sub semnătura 

Părintelui de atunci Iosif Csaba Pál, astăzi Episcop diecezan, şi a lui Erwin Josef Ţigla, clericul 

amintea de aceste prime zile: „Când am ajuns la Reşiţa, o dorinţă trăia în mine: să îi iubesc pe toţi, 

pe fiecare om, să mă întorc spre fiecare cu iubire. E normal că în mod special am încercat să fiu 

atent la preoţi şi pastori de oricare confesiune, căci ei sunt aceia cu care lucrăm în via Domnului 

aici în Reşiţa. … Din 1993 încoace, Săptămâna ecumenică de rugăciune pentru unitatea creştinilor 

se desfăşoară cu regularitate şi în oraşul nostru, în fiecare an între 18 şi 25 ianuarie. Mai ales din 

1999 încoace, de când participarea este deosebit de largă, cred că putem vorbi despre o săptămână 

de sărbătoare creştinească pentru întregul oraş”. 

Erwin Josef Ţigla, cel care semnează această relatare, menţionează în continuare să accentuez 

câteva iniţiative şi manifestări pe care le consideră importante pentru ultimii 28 de ani de trăire în 

comun la Reşiţa: 

- participarea creştinilor de diferite confesiuni din Reşiţa la evenimentele din programul vizitei 

Papei Ioan Paul al II-lea la Bucureşti, în 7 - 9 mai 1999, când a ieşit din sufletul miilor de 

credincioşi acel strigăt de neuitat, „Unitate!”, dar şi participarea creştinilor din Banatul Montan la 

programul vizitei Papei Francisc în Transilvania, la Şumuleu-Ciuc şi la Blaj, la început de iunie 

2019; 

- participarea tinerilor reşiţeni de diferite confesiuni creştine, alături de preoţii lor, la a treia 

Adunare Ecumenică Europeană care a avut loc la Sibiu între 4 şi 9 septembrie 2007, dar şi la alte 

întâlniri cu caracter ecumenic din Italia (zona Pesaro, Loreto şi Trento) şi Suedia; 

- participarea unor Episcopi ai Bisericilor istorice din România la octavele organizate la Reşiţa şi 

Caransebeş; 

- întâlnirile ecumenice anuale şi lunare ale femeilor, care s-au desfăşurat în aceşti ani în diferitele 

biserici istorice creştine sub Reşiţa; 

- manifestarea anuală ecumenică din Postul Mare, desfăşurată de cele mai multe ori la Centrul 

Social „Frédéric Ozanam“ din Reşiţa, „Iubindu-L pe cel Răstignit, ne îndreptăm spre Sărbătoarea 

Luminii”, aflată anul acesta la cea de a XV-a ediţie; 

- manifestarea din 14 ianuarie 2007 de la Reşiţa, cu participarea celor trei Episcopi, Prea Sfinţitul 

Lucian Mic (ortodox, Caransebeş), Prea Sfinţitul Alexandru Mesian (greco-catolic, Lugoj) şi Prea 

Sfinţitul Martin Roos (romano-catolic, Timişoara), cu prilejul înmânării oficiale a titlurilor de 

Cetăţean de Onoare al municipiului Reşiţa preoţilor dr. Vasile Petrică (la acea vreme protopop 

ortodox de Reşiţa), József Csaba Pál (arhidiacon romano-catolic al Banatului Montan la acea dată), 

Marian Ilie Ştefănescu (la acea vreme protopop greco-catolic de Reşiţa) şi Makay Botond (atunci 

pastor reformat în Reşiţa), un gest unic în România, poate şi pe plan european; 

- cartea „Spălaţi-vă picioarele unul altuia. Ecumenism, între istorie şi prezent la Reşiţa”, apărută 

la Reşiţa în anul 2003, cu prilejul împlinirii a 10 ani de Octavă de rugăciune pentru unitatea 

creştinilor, editată de Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor din Reşiţa; 
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    - organizarea timp de trei ani a procesiunii ecumenice de Florii la Reşiţa, în 28 martie 2010, 16 

aprilie 2011 şi 13 aprilie 2014; 

    - participarea la octava din Reşiţa a unor preoţi / pastori şi laici din Italia şi Suedia, precum şi 

întoarcerea vizitei acestora, prin reprezentanţi din Reşiţa, la manifestări ecumenice din această 

ţară; 

    - medicii şi asistentele din secţia de radiologie a Spitalului judeţean Reşiţa au organizat, 

începând cu vizita Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, în fiecare zi de lucru un moment 

ecumenic de rugăciune şi meditaţie; 

    - participarea preoţilor şi tinerilor din Reşiţa la simpozioane ecumenice organizate de Teologia 

Ortodoxă şi Mişcarea Focolarelor din cadrul Bisericii Catolice; 

    - întâlniri ecumenice ale tinerilor la sanctuarul marian „Maria Stâncii” de la Ciclova Montană şi 

de la Băile Herculane (4 - 5 întâlniri până în prezent); 

    . diferite manifestări spirituale şi culturale din ţară şi din străinătate, la care au participat în 

fraternitate reprezentanţi ai diferitelor confesiuni creştine din Reşiţa şi din alte localităţi din 

Banatul Montan; 

          -  apariţii în mass-media scrisă şi vorbită locală, naţională şi internaţională. 

 

Ne-am bucurat împreună de cei 28 de ani de octavă în bisericile noastre creştine, anul 

acestea octava organizându-se la Reşiţa şi Caransebeş între 18 şi 25 ianuarie în următoarele 

locaşuri sfinte: biserica romano-catolică „Maria Zăpezii” Reşiţa (predica: pr. Walther Sinn, preot 

evanghelic lutheran din Semlac / Arad), biserica greco-catolică „Sfânta Fecioară Maria de la 

Fatima” şi „Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea” Reşiţa - Govândari (predica: pr. Attila Puskás 

- romano-catolic, Reşiţa - Govândari), biserica romano-catolică „Preasfânta Treime” Reşiţa - 

Govândari (predica: pr. Ovidiu Pop - greco-catolic, Reşiţa - Govândari), biserica romano-catolică 

„Neprihănita Zămislire” Caransebeş (predica: Prea Sfinţitul Lucian Mic, Episcopul ortodox al 

Caransebeşului), biserica ortodoxă Română „Schimbarea la Faţă” Reşiţa - Govândari (predica: 

Prea Sfinţitul. József Csaba Pál, Episcop romano-catolic de Timişoara), biserica evanghelică C.A. 

din Reşiţa Montană (predica: pr. Veniamin Pălie, decan romano-catolic de Caraş) şi biserica 

romano-catolică „Maria Zăpezii” Reşiţa Montană, în cadrul căreia s-au comemorat şi 75 de ani de 

la începerea deportării germanilor în fosta Uniune Sovietică (predica: Episcopul József Csaba Pál 

- Timişoara şi Reinhart Guib, Episcopul Bisericii Evanghelice C.A. din România, Sibiu). 

Este în puterea noastră să încercăm, fiecare după puterile sale, să contribuim prin rugăciune la 

unitatea creştinilor, indiferent de confesiune sau limbă maternă, să participăm împreună ori de câte 

ori ni se oferă prilejul la manifestări spirituale sau culturale care promovează unitatea creştină în 

Banatul Montan. 
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Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor la Iaşi  

 Dieceza Romano-Catolică de Iaşi, care cunoaşte o lungă tradiţie în acest sens şi care încurajează 

aceste celebrări, a organizat şi în acest an un program în diferite biserici şi capele din Iaşi. Chiar 

dacă aceste celebrări vor avea loc în mod expres doar în opt locaţii, toate celelalte comunităţi sunt 

chemate ca în fiecare zi să înalţe rugăciuni pentru unitatea creştinilor. Preasfinţitul Petru Gherghel, 

care are ca emblemă episcopală deviza Ut unum sint (Ca toţi să fie una), a initiat pentru oraşul Iaşi 

programul, iar rectorul, parohii sau responsabilii caselor religioase au organizat ora de rugăciune 

şi au numit un preot care să prezinte un cuvânt de învăţătură, pornind de la textele propuse pentru 

acest an. 

Săptămâna de Rugăciune pentru unitatea creştinilor la Tulcea  

În Episcopia Tulcii s-au desfăşurat în zilele de 21 şi 22 ianuarie a.c. întâlniri ecumenice în cadrul 

Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea creştinilor, ne-a informat Biroul de Presă al Episcopiei 

Tulcii. 

La Oradea - Săptămâna de Rugăciune pentru unitatea creștinilor 

 Începând de vineri, 18 ianuarie, până în 25 ianuarie, la Oradea, se desfăşoară Săptămâna de 

rugăciune pentru unitatea creştinilor, eveniment care constă într-un program de rugăciune în 

comun, la care participă reprezentanţi de la mai multe culte religioase din oraş.  

 

Pr. Mihail Spatarelu         
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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 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 fiinite umane si violentei domestice; 

- furnizarea de asistenta in caz de calamitati 

Programele AIDRom s-au desfășurat in anul 2020 sub asediul pandemiei cu COVID 19. 

Deși în AIDRom nu mai aveam personal care să se ocupe de ajutor în caz de calamități, cu sprijinul 

financiar venit de la Diaconisches Werk Wurttemberg, Hamburg si Brote fur die Welt prin 

proiectul de dezvoltare a Centrelor Multifunctionale, am reusit să ajutăm un număr impresionant 

de mare de persoane prin procurarea de măști, mănuși si dezinfectanți în zonele cu cea mai mare 

rată de infectare cu COVID 19.  

 

În ciuda acestor probleme, departamentul a continuat in 2020 sa se ocupe de asistarea persoanelor 

în situație de risc, precum și a celor din categoriile vulnerabile, migranti, solicitantii de azil, 

refugiatii, etc. 

Deasemenea cu sprijinul financiar venit de la Diaconisches Werk Wurttemberg, Hamburg am 

reusit sa acoperim si contributia proiectelor in domeniul migratiei, finantate prin Comisia 

Europeana. 

 

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 2020 

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  
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sexuale, cit si in vederea muncii fortate a crescut considerabil în timpul pandemiei cu COVID 19.  

 

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. 

Astfel, prin derularea proiectului TOLERANT, cu finantare direct de la Comisia Europeana, au 

fost identificate un numar de 50  victime, inclusiv din categoria migrantilor din Romania. 

 

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, ADPARE,       

Fundatia Filantropia, Oradea 

Sindicate: CNSLR Frăţia, Cartel Alfa,  

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 Romania 

Organizatii Bisericesti Internationale 

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 

Diaconisches Werk Hamburg, Germania 

Bread for the World, Germania 

VIJ Stuttgart, Germania 

CALL – Ecumenical Platform - Church Action for Labor and Life 

Grupurile ţintă: 

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

persoane marginalizate; 

- Solicitanti de azil, refugiati 

- Beneficiari de protectie internationala  

- Cetateni tari terte 
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- 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. 

 

PROIECTE IN DERULARE: 
Activităţile derulate in cadrul Departamentului Cooperare si Dezvoltare în anul 2019 s-au axat pe 

trei mari programe: 

Prevenirea traficului de persoane: 

Proiectul TOLERANT  
Finantator: Comisia Europeana – AMIF-2017-AG 

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

Alătură-te ACUM rețelei TOLERANT și promovează reintegrarea victimelor traficului de 

persoane pe piața muncii 

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.  
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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  

Acțiunea s-a concentrat 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.  
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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, someri in cautarea unui loc de munca, 

victimele traficului de persoane in scopul muncii fortate 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 dupa primul lock down 

cauzat pandemiei cu COVID 19. 

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 prin sustinerea persoanelor in situatie de risc cu 

materiale de prevenire a imbolnavirii cu virusul COVID 19. 

Campania de ajutor in situatie de urgenta a fost sustinuta financiar de catre Diaconisches 

Werk Wurttemberg si Brote fur die Welt- Emergency Unit. 

 

 

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

cu migranții"  
Perioada de implementare:  01.08.2018 - 01.07.2020 

           01.08.2020 – 01.08.2022 

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:  

1. Dezvoltarea capacității Bisericilor pentru a oferi 

asistență migranților pentru integrarea acestora în 

comunitate.  

2. Asistarea migranților in situatie de urgentă 

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 

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

migrantilor ce traiesc in Romania: „Welcome your neighbour” 

▪ Consiliere și asistență materială acordată 

unui numar de 1200 SA si refugiati cu nevoi 

speciale, altele decât cele din proiectele finanțate 

prin – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare,  

▪ Activități socio-culturale pentru 1200 de 

beneficiari: Timsoara, Bucuresti, Șomcuta, 

Rădăuți, Giurgiu 
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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. 

 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). 
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Titlu proiect: „Asistență și servicii integrate pentru solicitanții de azil din 

România – ASIST RO”  

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 

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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   Rezultate: 1.333 solicitanti de azil (SA) au beneficiat 

de consigliere si informare 

- 1.102 solicitanti de azil au beneficiat de consiliere si 

informare cu privire la regulile de convietuire in 

societatea romaneasca si in colectivitate 

- Au fost identificate locuinte pentru 35 SA  

- Au fost organizate 210 prezentari privind locurile 

de munca 

- 994 SA au participat la activitati educationale, 

culturale si recreative 

- Au fost oferite 65 servicii destinate minorilor, 

constand in: servicii de înscriere la grădiniță/ școală, 

cheltuieli destinate hranei la gradiniță, precum și a altor 

costuri necesare la școală/ gradiniță 

- 643 SA minori si adulti au participat la cursurile de 

limba romana 

- 48 SA au beneficiat de cazare si servicii integrate in 

cele 2 centre de cazare AIDRom: Bucuresti si 

Timisoara 

- 1318 SA au beneficiat de pachete de alimente sau 

tichete sociale, care vor fi distribuite pentru persoanele 

transferate 

- 591 de SA au beneficiat de pachete de instalare la 

momentul depunerii cererii de azil 

 

 

 

 

 

Proiecte finantate prin fonduri Europene: fondul FAMI: Inspectoratul 

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

Migratie si Integrare 
 

Proiecte finalizate in anul 2020 

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  
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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 al proiectului este reprezentat de 

acordarea asistentei juridice specializate, solicitantilor de 

azil din Romania. 

 

 

Rezultate: 

- 46 solicitanti de azil, care au fost cazati in cele 2 Centre de Cazare AIDRom: Bucuresti si 

Timisoara,  au fost consiliaţi şi asistaţi in vederea parcurgerii procedurii specifice 

- Au fost formulate 14 plangeri si  14 recursuri 

- 29 de solicitanţi de azil si beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este 

reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei au beneficiat de consiliere şi 

asistenţă juridică în prima fază a procedurii judecătoreşti 

- 20 SA au beneficiat de consiliere şi asistenţă juridică în a doua fază a procedurii 

judecătoreşti, în măsura în care prevederile Legii nr. 122/2006 permit acest lucru 

- A fost organizata o  dezbatere pe marginea aspectelor legislative, jurisprudenţiale şi de 

practică identificate 

- A fost organizata o sesiune de pregătire specifică a interpretilor 

 

 

  

Rezultate:  

- 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  
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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 

Partener: AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România 

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 

Rezultate: 

- 600 solicitanti de azil au beneficiat de asistenta psihologica 

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

Mare  

- 1000 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 

- 800 SA au beneficiat de consultatii medicale 

- 430 SA beneficiari de teste/analize/investigatii 

 

 

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. 
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Rezultate:  

- 372 de RTT si BP au beneficiat de servicii de 

informare cu privire la drepturi si obligatii si activitatile 

si serviciile acordate in cadrul proiectului 

- 348 Minim 150 beneficiari (100 RTT si 50 BP) au 

beneficiat de servicii de consiliere si asistenta socială 

individuala  

- 178 de RTT si BP au beneficiat de servicii de 

consiliere juridica individuala. 

- 152 de RTT si BP au beneficiat de servicii de 

consiliere in vederea accesarii pietei muncii 

- 166 beneficiari RTT (50) si BP (30) au beneficiat de activitati educationale, cursuri de limba 

romana si orientare culturala 

- 192 beneficiari RTT (100) si BP (40) au participat la activitati sociale, culturale si 

recreationale 

- 99 beneficiari (30 BPI si 50 RTT) au beneficiat de pachete din care vor fi:  subventionate 

asigurari de sanatate pentru maxim 6 luni, decontarea serviciilor medicale, tratamente, 

echipamente medicale 

- 24 copii (10 BPI si 10 RTT), au beneficiat de subventionarea costurilor pentru rechizite 

- Crearea si consolidarea de rețele de voluntari în domeniul migrației in cele 2 CRI: Timisoara 

si Oradea  

- 1 Sesiune de formare pentru grupul tinta privind dezvoltarea abilitatilor civice, de implicare in 

procesul de luare a deciziilor publice  

- Crearea de grupuri de Lucru la nivel local (CRI Oradea si CRI Timisoara) 

- 14 sesiuni de informare a nevoilor grupului tinta in comunitatea locala (CRI Oradea si CRI 

Timisoara). 

 

Titlu proiect: “Integrarea străinilor în România: un proces continuu” 
 (350.124,87 lei) FAMI 19.01.04. (03) 

Perioada de implementare: 10.08.2019 – 09.08.2020 

Implementat de: Fundația ICAR, în parteneriat cu 

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România 

AIDRom 

 

Obiectivul general al proiectului 

Contribuirea la integrarea socială a beneficiarilor unei 

forme de protecție și a resortisanţii ţărilor terţe cu şedere 

legală în România prin consolidarea unui model de 

integrare regională conform cerințelor Programului 
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Național - Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (PN FAMI), în Regiunea 3. 

    Rezultate 

- 98 de beneficiari au beneficiat de informare și 

consiliere socială 

- 61 de beneficiari au primit asistență medicală (plată 

asigurări medicale, decontare tratamente medicale, 

medicamente etc.) 

- 42 de beneficiari au primit asistență în vederea 

decontării taxelor de permis 

- 42 de beneficiari au participat la cursurile de limba 

română și la sesiunile de acomodare culturală 

- 11 minori au beneficiat de alocarea unui pachet 

individual de rechizite 

- 8 minori au beneficiat de decontarea meselor la cantine/after school 

- 10 beneficiari au primit stimulente financiare pentru participarea la diferite activități de 

integrare 

- 70 de beneficiari au participat la activități socio – culturale și recreaționale 

- Au fost încheiate trei acorduri de colaborare cu diverse organizații din Iași 

- A fost creată o rețea de voluntari formată din 20 de persoane 

 

Proiecte în derulare: perioada 2020-2022 

Titlu proiect: Asistență sociala complexa pentru solicitanții de azil din 

România – A.C.A.S.A 

Perioada de implementare: 29 .09.2020 – 

31.12.2022  

Proiectul este implementat pe o perioadă de 

27 luni: 26 septembrie 2020 – 31 decembrie 

2022, iar prima Etapă de Implementare se va 

desfășura în perioada: 26 Septembrie 2020 – 

25 septembrie 2021 

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 proiecte este reprezentat de îmbunătățirea 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 

acestora în țara noastră. 

In cadrul proiectului, AIDRom a creat conditii de cazare 

pentru 36 persone, familii cu copii. Centrele de cazare 

AIDRom din Bucuresti si Timisoara au fost sustinute 

financiar prin programele finantate de catre Comisia 

Europeana inca din anul 2012.  

Rezultate: in derulare  

 

 

Titlu proiect: „AIM 5 - Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5” 
Locuri de desfăşurare: 

Regiunea 5 (CRCPSA Timișoara): Timiş, Arad, 

Bihor, Hunedoara, Mehedinţi şi Caraş Severin 

Aplicant: Asociația Ecumenica a Bisericilor din 

România AIDRom 

Parteneri propuși: Asociația Filantropia Oradea, 

Instituția Prefectului Județul Timiș, Instituția 

Prefectului Județul Caraș-Severin, Instituția 

Prefectului Județul Bihor.  

 

Durata implementare:  28 luni – 2020-2022 

Obiectiv general: Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a 

beneficiarilor de protecție internatională și a resortisanților țărilor terțe, în societatea românească, 
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în Regiunea 5, printr-o abordare integrată și complexă - 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: in derulare  

 

Titlu proiect: „Asigurarea Sănătății pentru Solicitanții de Azil din România 

(ASIG – RO)”  
Aplicant : ICAR 

Partener: Asociația Ecumenica a Bisericilor din România AIDRom 

Durata implementare:  28 luni – 2020-2023 

Locuri de desfăşurare 

Județe de implementare: București, Ilfov, Galați, Giurgiu, Suceava, Maramureș, Timiș, Arad 

Localităţi principale: București, Otopeni, Galați, Giurgiu, Rădăuți, Șomcuta Mare, Timișoara, 

Arad 

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: in derulare 

 

Titlu proiect: „Asistenţă şi consiliere juridică specializată pentru SA și BPI 

din România” 
Aplicant : Consiliul National pentru Refugiati - CNRR 

Partener: Asociația Ecumenica a Bisericilor din România AIDRom 

Durata implementare:  28 luni – 2020-2023 

Locuri de desfăşurare: România: Bucureşti, Giurgiu, Galaţi, Timişoara, Şomcuta Mare, Rădăuţi 

şi alte localităţi, la nevoie.  

Obiectiv general  

Asigurarea accesului la consiliere şi asistenţă juridică pentru:  

• solicitanţii de azil pe durata întregii proceduri de azil, a procedurii Dublin, procedurii primei 

țări de azil, a țării terțe europene sigure și a țării terțe sigure,  
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• beneficiarii de protecţie internaţională care au solicitat reunificarea familiei, pe durata 

procedurii de reunificare și 

• beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată, pe durata procedurii de 

reanalizare 

conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare 

(menționată în continuare ca “Legea 122/2006”). 

Rezultate: in derulare. 

 

 

Elena TIMOFTIUC 

Secretar Executiv 

Cătălina NICULESCU 

Manager Proiect 
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