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RAPORTUL SECRETARULUI EXECUTIV 
AIDRom  - Între provocări și oportunități  

 

La inceputul anului 2022, credeam că după ce am trecut cu greu de pandemia provocată de virsulul 

COVID 19, nimic nu ne mai poate speria sau lua prin surprindere. Cu toate acestea luna februarie 

a anului 2022 a zguduit din nou lumea cu lovitura cumplită dată Ucrainei de catre Rusia. Deși acest 

raport se referă la munca depusă de AIDRom in anul 2021, nu pot să trec cu vederea tragedia la 

care asistăm aproape neputinciosi. 

Începind cu data de 24 februarie 2022, zi în care Ucraina a fost atactă, echipa AIDRom s-a mibilizat 

exemplar și a fost prezentă pe teren in toate zonele din Romania in care era nevoie de asistentă, 

suport material, precum si de suport psihologic, juridic si logistic. 

Echipa AIDRom este și in acest moment prezentă la toate punctele de frontieră cu Ucraina, oferind 

sprijin așa cum am aratat si mai sus. Imaginile pe care le veti vedea pe ecran arata munca depusa, 

muncă ce va continua atit cit va fi nevoie. 

Astfel cu sprijinul financiar al organizației internaționale ACT Alliance și a organizației Katastrophen 

Hilfe din germania, a fost reactivat departamentul de Urgențe din cadrul AIDRom. 

Revenind la anul 2021, în ciuda valurilor IV și V de COVID 19, AIDRom a continuat să susțină 

proiectele de care au beneficiat peste 3000 de persoane in situție de risc, precum: refugiati, 

solicitanti de azil, șomeri in cautarea unui loc de munca, victime ale trafiicului de persoane, 

cetățeni țări terțe din Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Egipt, Iordania, etc. 

Atunci când majoritatea salariaților în țară 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, oferind sprijin prin toate cele 9 proiecte pe care le-am derulat pe tot 

parcursul anului 2021. 
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Printr-un efort uriaș și cu sprijinul donatorilor noștri tradiționali din Gemania, Diaconisches Werk 

Stuttgart si Hamburg, Brote fur die Welt, etc, AIDRom a asistat toate aceste personae vulnerabile, 

au impărțit maști și produse dezinfectante, precum și hrană în centrele cel mai greu afectate de 

pandemia cu COVID 19 din Timișoara, Iași, Rădăuti si București. 

O altă provocare a fost și încetarea activității Departamentului Eumenic din lipă de fonduri și de 

interes din partea coordontorului departamentului. Astfel in luna Aprilie a anului 2021, părintele 

Mihai Spătărelu a părăsit AIDRom, iar departamentul a fost închis pentru aproape trei luni de zile. 

Cu toate acestea, activiațile departamentului au fost făcute în regim de voluntariat de către 

părintele Gabriel Cazacu. Astfel în luna sptembrie, cu bincuvântarea PreaFericitului Părinte Patriah 

Daniel, părintele Cazacu și-a început oficial munca în departamentul Ecumenic al AIDRom, muncă 

pe care sperăm să o continue cu abnegație și in viitor. 

Deja activitățile desfășurate de către părintele Cazacu sunt cunoscute de o parte dintre 

participanții la Adunarea general AIDRom. 

Nu pot să închei raportul fără să amintesc de susținerea pe care am avut-o permanent din partea 

membrilor Consiliului de Administrație. 

 

Elena Timofticiuc 

Secretar Executiv 
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DEPARTAMENTUL PENTRU FORMARE ŞI PLATFORMĂ 

ECUMENICĂ  
RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA DINTRE ADUNARILE ANUALE 2020-
2021  
A. Formare Ecumenică pentru Laicat şi Tineret  

B. Rugăciunea Ecumenică  
 

A. Formare Ecumenică pentru Laicat şi Tineret  
I. JUSTIFICAREA PROGRAMULUI  
Comisia Ecumenică AIDRom a considerat programul de tineret drept un instrument relevant din punct 
de vedere ecumenic, cu menirea de a proiecta şi de a structura contactele ecumenice între 
organizațiile creștine de tineret în întreaga țară. După ce România a fost integrată în UE, o atenție 
deosebită a fost acordată, de asemenea, dialogului inter-religios si dialogului multicultural între tineri, 
AIDRom cultivând și în acest an un astfel de dialog cu organizațiile de tineret printr-un proiect care va 
fi propus pentru finanțare.  
II. GRUPURI ŢINŢĂ  
Bisericile şi ONG-urile crestine, cu binecuvantare de la Bisericile membre, studenţii teologi, laicii şi 
tinerii, mass-media (in special cea bisericeasca).  Sub-programele menţionate mai sus s-au concentrat 
pe Bisericile membre AIDROM şi au colaborat cu alte Biserici şi organizaţii ecumenice în activităţi 
specifice. Formarea ecumenică s-a concentrat de asemenea pe laici şi tineri. Profesorii şi studenţii 
Facultăţilor Teologice au fost, de asemenea, beneficiari ai proiectelor AIDRom. Pe de altă parte, două 
reuniuni anuale ale Consiliilor Naţionale ale Bisericilor din Europa, au fost organizate de către AIDRom, 
în calitate de gazdă locală în 1996 şi 2007, ambele abordand formarea ecumenică a tineretului creștin.  
III. 1. OBIECTIVE GENERALE  
a) să promoveze cooperarea ecumenică şi să îmbunătăţească expunerea multiculturală, inter-
religioasa şi multi-confesională a tineretului din Biserici la nivel local;  
b) să întărească dialogul inter-teologic, atât la nivel local cât şi la nivel mondial ecumenic;  
c) să sporească şi să adâncească evenimentele de rugăciune ecumenică;  
d) să acorde mai multă atenţie formării ecumenice a laicilor şi a tineretului.  
III. 2. OBIECTIVE SPECIFICE DE ACTIVITATE  
a) să întărească cooperarea dintre Bisericile din România;  
b) să promoveze dialogul ecumenic si inter-religios ;  
c) să îmbunătăţească dialogul inter-teologic si inter-religios local prin concentrarea pe temele 
ecumenice majore – solidaritate in pandemie ;  

d) să sporească conştientizarea drepturilor religioase, chiar in aceasta perioada a valurilor Covid-19, a 
şanselor egale, să promoveze valorile creştine ;  

e) să înfiinţeze comitete locale în domenii diferite de activitate.  
IV. ORGANIZAŢII PARTENERE  
Agenţii internaţionale şi Biserici:  Brot fuer die Welt - KhK (finanteaza, pe langa proiecte social 
diaconale, si activitatile acestui departament – proiecte pentru tineret) – doua proiecte trimise spre 
aprobare.  
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Biserici:  Biserica Ortodoxă Română, Biserica Reformată, Biserica Evanghelică C.A., Biserica Armeană, 
Biserica Evanghelică Luterană (Biserici member AIDROM) şi Biserica Romano-Catolică, Biserica Greco-
Catolică, Biserica Anglicană.  
Organizaţii aflate în legătură de binecuvantare a Bisericilor:  
Asociaţia Biblică Interconfesională din România, Frăţia Sfinţilor Alban şi Sergiu, YMCA, Facultăţi de 
Teologie, Seminarii Teologice, Comunitatea Sfântului Ioan, Comunitatea Sf. Petru si Andrei, 
Comunitatea Sant Egidio, Universitatea Ovidiu Constanta-Facultatea de Teologie (Asistentă Socială), 
Universitatea București-Facultatea de Sociologie, Pro Vita Valea Plopului, Fundatia Sf.Sava Buzau.  
Instituţii ale statului:  
Secretariatul de Stat pentru Culte, Parlamentul României (Micul-Dejun cu Rugaciune)  
Organizatii internaţionale:  
Consiliul Mondial al Bisericilor, Conferinţa Bisericilor Europene, Comisia UE, Ambasade, Institutul 
Ecumenic din Bossey, NCCs Europe, WSCF, EEYF etc.  
V. RAPORTAREA PROIECTELOR ŞI ACTIVITĂŢILOR  
A. COMISIA ECUMENICĂ – CONFERINŢE ŞI CONSULTAŢII  
Documentele referitoare la formarea ecumenică şi, de asemenea , tematica interconfesionala si inter-
religioasa, au fost prezentate de către profesori de teologie aparţinând Bisericilor istorice, fiind urmate 
de comentarii şi întrebări de la ceilalţi participanţi. Cele mai multe au fost organizate pe zoom sau 
skype din cauza pandemiei.  
Cu acest prilej, printre lucrurile menţionate şi decise sunt de mentionat:  
1. AIDRom va continua sa asigure un secretariat pentru acest program interreligios, urmand să 
coordoneze pe mai departe aceeasi platformă ecumenică, intercrestină, cu un component de dialog 
teologic si de asistentă socială, de întrajutorare bisericească si de conlucrare ecumenică.  

2. S-au făcut propuneri concrete în legătură cu cele dezbătute de Consiliul Consultativ al Cultelor, 
avandu-se în vedere recomandarile si obiectivele adoptate, mai ales cele legate de predarea religiei în 
școală, pelerinaje, sarbatori pascale, inmormantari cu covid 19 etc.  
 
S-au hotărat, între altele, urmatoarele obiective generale :  
a) viziune si actiune comună pentru promovarea educatiei religioase, a credintei în Dumnezeu si a 
respectului fată de semeni în societate;  
c) asigurarea reprezentativitătii comunitătilor religioase din Romania în raport cu autoritătile, 
societatea civilă, factorii decidenti în politicile publice, etc.;  
d) promovarea educatiei continue si a formării teologice în vederea unei mai eficiente implicări a 
Cultelor în comunitătile locale;  
e) asigurarea consilierii si medierii în situatii de conflict între creștini.  
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B. FORMARE ECUMENICĂ PENTRU TINERET si LAICAT  
Acest program a continuat sa faciliteze procesul de instituire a unui Forum National Ecumenic al 
laicatului din România şi sa ofere o platformă ecumenică pentru organizaţiile de tineret din Bisericile 
membre AIDRom.  
Resursele ecumenice AIDRom au fost in continuare folosite, multi studenți teologi alegandu-si ca 
subiecte teme ecumenice contemporane.  
Reuniuni de formare pentru tineri şi consultări au avut loc la Constanţa, Costinești, Arad, Moeciu, Sf. 
Sava Buzau şi Bucureşti (Biserica Italiana).  
Scopul acestor întâlniri a fost abordare teologică şi interculturala, precum şi evaluarea activitatilor, 
pentru fiecare perioadă, cu aproximativ 25 de participanţi. Cele mai multe dintre ele au fost organizate 
cu studenţi ortodocşi şi profesori de teologie de la facultăţi ortodoxe şi protestante, precum si oameni 
de stiinta si teologi din tradiţiile catolica şi greco-catolică.  
Scopul final al acestui proiect şi de continuitate de proiecte este de a stabili o comisie pentru tineret 
interconfesionala, conceputa pentru a asigura o mai bună cooperare a tinerei generaţii aparţinând 
diferitelor credinţe religioase din România.  
Până în prezent, au fost ținute reuniuni legate de miniproiecte la Timişoara, Bucuresti si Constanţa. 
Toate au formulat necesitatea de a avea libertatea de exprimare a sentimentelor religioase într-o lume 
din ce in ce mai secularizată si aflata in pandemie, în special în spaţiile publice şi, prin urmare, a 
subliniat necesitatea consolidării dialogului inter-religios, la toate nivelurile, incepand cu cea mai mica 
generaţie, care studiaza împreună în licee, colegii şi universităţi  
(pentru vârsta de 15-25 ani).  
Metodologia de la aceste reuniuni a fost stabilita şi anume, de a organiza în cele trei locuri mai sus 
mentionate vizite de studiu, în toate comunităţile religioase ale oraşelor, de a avea un ghid din afara 
Comunităţii şi un al doilea de la comunitate, precum și initierea si continuarea de miniproiecte de 
tineret (500 euro fiecare).  
Printre recomandarile transmise pentru următoarea reuniune au rămas cele de promovare a credinţei 
în Dumnezeu şi importanţa acesteia în viaţa persoanei şi a societăţii, de apărare şi promovare a fiinţei 
umane şi a demnităţii ei, promovarea respectului pentru divin si creatie (om şi natura înconjurătoare), 
adoptarea unor poziţii comune şi atitudini cu privire la problemele importante ale societăţii, 
manifestare de solidaritate şi de cooperare între culte religioase, în domeniile spirituale, culturale, 
educaţionale şi sociale, de prevenire şi de negociere, în scopul rezolvarii dezacordurilor inter-
confesionale şi inter-religios, precum şi de respingere şi de descurajare a oricărei forme de rasism, 
xenofobie, extremism, etc.  
Numărul de beneficiari direcţi a fost de 25 pentru toate seriile de formare, cu lideri tineri voluntari 
trimisi de către organizaţiile lor de a lua parte la proiect.  
Un număr egal de locuri pentru baieti si fete a fost asigurat şi, de asemenea, categoria de vârstă, între 
15 şi 25 de ani, precum şi de voluntari de aceeasi varsta. Prin formarea de voluntari comunităţile locale 
au beneficiat de munca lor in perioada imediat urmatoare.  
O reţea de asociaţii creştine implicate în activitatea ecumenică a fost stabilita, şi, de asemenea, a 
contribuit la lupta impotriva excluziunii sociale, aratandu-si capacitatea de mobilizare a activităţilor de 
dezvotare sociala şi a comunităţilor locale.  
Formarea unei baze de date a persoanelor şi a asociaţiilor implicate în acest proiect este în măsură să 
facă schimb de informaţii în cadrul reţelei, si, implicit, chiar mai important, cu autorităţile naţionale şi 
locale.  
Obiectivul general al proiectului, de a iniţia şi dezvolta interesul faţă de diaconia socială, de valorile 
practicate de asociaţii diaconale diferite în rândul tinerilor care lucrează în colaborare cu diferite 
organizaţii de tineret din România creştină şi, inclusiv în elemente de cunoaştere a lor, a fost atins, 
aproape fiecare participant propunând să aibă astfel de întruniri anuale similare.  
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O alta latura de colaborare si de formare a fost cea ecologica, fiind incluse organizatiile de tineret pe 
lista proiectului initiat pentru panouri solare sau de asistenta sociala (AFI OM).  
Colaborari si deplasari s-au facut la Fundatia Sf.Sava Buzau,Provita Valea Plopului si la Provita Valenii 
de Munte.  
 

C. RUGĂCIUNEA ECUMENICĂ  
Acest program a constat în urmatoarele activităţi: Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştină, 
Ziua Mondială de Rugăciune, Duminica MIgrantilor şi Ziua Solemnă de Rugăciune.  
Departamentul Ecumenic AIDRom a tradus materialul CMB propus pentru 2021, cu teme specifice 
pentru toate cele opt zile, a editat textul trilingv (română, maghiară şi germană), a supravegheat 
imprimarea si distributia broşurilor.  
În plus, fata de versiunea în limbile engleză, franceză și germană, AIDRom a adăugat în 2021, adresările 
a şapte conducatori de Biserici.  
O versiune electronica a fost, de asemenea, la îndemână pentru toate Bisericile şi a fost vizibilă pe site-
ul AIDRom. În comparaţie cu versiunea WCC si CPPUC, AIDRom a adăugat în 2021, adresele mai sus 
menţionate.  
Preasfintitul Datev Hagopian, conducator al Bisericii Apostolice Armene din România a facilitat si 
tiparirea brosurii, ramasa fara finantare AIDRom.  
Pe langa site-ul AIDRom evenimentul a fost prezentat în Viaţa Cultelor ,  
Ziarul " Lumina", Radio Maria, Radio Trinitas, Universul Credintei, Ararat, Communio 
VI. DURATA PROGRAM  
Toate proiectele au fost puse în aplicare în funcţie de perioada de implementare, cu excepţia 
proiectului de Zi Solemnă de Rugăciune, amânată din cauza procedurilor bisericesti (deciziile sinodale).  
VII. MONITORIZARE ŞI EVALUARE  
Rapoartele trimestriale pot fi solicitate spre prezentare în cadrul Consiliilor de Administraţie ale 
AIDRom.  
Rapoartele interimare au fost prezentate la solicitarea interna si a organizatiilor finantatoare, iar 
rapoartele finale au fost întocmite la sfârşitul perioadei de implementare a proiectelor.  
Rapoartele financiare şi rapoartele privind activităţile desfasurate prezinta rezultatul proiectelor, 
dovedind eficienta donaţiilor sau a proiectelor castigate.  
Prin auditul international recunoscut s-a reconfirmat, de asemenea, faptul că sumele alocate au fost 
utilizate în conformitate cu proiectul aprobat.  
  
Pr. Mihail Spătărelu  
Manager de proiecte,  
Coordonator Departament 

 

 

 

DEPARTAMENTUL DEZVOLTARE ŞI COOPERARE 
 

Numele programului:    

PrevenireaTraficul de fiinţe umane in scopul muncii fortate 
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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 2021 sub asediul pandemiei cu COVID 19. 
 
În ciuda acestor probleme, departamentul a continuat in 2021 să 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 2021 

PrevenireaTraficul de fiinţe umane in scopul muncii fortate a constituit o provocare pentru stafful 
organizatiei, tinind cont de faptul ca traficul intern, atit in vederea exploatarii  
sexuale, cit si in vederea muncii fortate a crescut considerabil 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 
contunat să fie identificate un numar de impresionant de victime. 
 

Parteneri, activităţi şi rezultate notabile ale proiectelor 

AIDRom a implementat proiectele în colaborare cu ONG-uri şi instituţii ale statului:  

ONG-uri:  
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- 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 
- 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. 
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- 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 2021 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. 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.     
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Mai precis, proiectul a urmărit: - 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.  

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 400 
de persoane si au fost acordate servicii de asistenta materiala 
unui numar de 250 persoane. 
Deasemena, prin participarea la cele 4 campanii de prevenire 
am contribuit si la dezvoltarea retelei Multidisciplinare in 
vederea prevenirii traficului de persoane. 
Proiectul s-a bucurat deasemenea de sustinerea organizatiei 
Soroptimist din Statele Unite, care au finanțat cursuri 
vocațioale pentru 50 de persoane vulnerabile identificate la 
centrele de consiliere din Iasi si Bucuresti. 
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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 8 proiecte finanțate prin fondurile menționate mai sus, AIDRom a derulat 

și proiecte adiacente ce au venit în completarea acestor proiecte. 

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

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

și sensibilizarea opiniei publice și a Bisericilor Creștine din România referitor la situația migranților 

ce se aflau pe teritoriul țării noastre. 

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

migranții"  
Perioada de implementare:   01.08.2020 – 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 
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▪ 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 

 

Organizare tabara pentru copii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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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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Proiecte in 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 s-a desfășurat în perioada: 
26 Septembrie 2020 – 25 septembrie 2021 

Cea de-a doua etapa de implementare se 

desfasoara in perioada:                                                      

sept 2021 – sept 2022. 

                                                   

 

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 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. 

Fotografii activitati cultural-recreationale, acordare asistenta materiala: 
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Rezultate – Etapa I de implementare: 26.09.2020-25.09.2021: 

-1730 solicitanți de azil au beneficiat de consiliere şi informare, cu privire la: regulile de conviețuire 

în societatea românească și în colectivitate 

-1933 solicitanți de azil au beneficiat de sprijin în vederea accesării beneficiilor sociale, informare 

și consiliere cu privire la drepturile și obligațiile legale în ceea ce privește: piața muncii, sistemul 

educațional, sistemul asigurărilor sociale, obținerea unei locuințe și orientare culturală 

-218 beneficiari au beneficiat de consiliere juridică în legatură cu drepturile și obligațiile lor, 

accesarea serviciilor juridice de bază, etc. şi care nu au legătură directă cu procedura de azil. 

-99 SA au beneficiat de cazare și servicii integrate în cadrul centrelor AIDRom: Bucuresti si 

Timisoara 

785 SA/an minori și adulți, au participat la cursurile de limba română 

-811 SA au beneficiat de pachete de instalare, la momentul depunerii cererii de azil 

-1256 SA au participat la activități educaționale, culturale și recreaționale activități de acomodare și 

orientare culturală 
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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 
Durata implementare:  

- 12 luni (Etapa I): sept 2020 – sept 2021 – 

finalizata 

- 12 luni (Etapa a II-a): sept 2021 – sept 2022 

- 3 luni (Etapa a III-a); sept 2022 – dec 2022 

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, 

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 – Etapa I de implementare: 26.09.2020-25.09.2021: 

-540 RTT si BP au beneficiat de servicii de informare cu privire la drepturi și obligații și activitatățile 

și serviciile acordate în cadrul proiectului 
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-578 RTT și BP au beneficiat de servicii de consiliere și asistența socială individuală 

-182 RTT si BP au beneficiat de servicii de consiliere juridica individuala. 

-452 beneficiari RTT (470) si BP (130) au beneficiat de activități educaționale, cursuri de limba 

română și orientare culturală 

-409 beneficiari RTT (470) și BP (130) au participat la activități sociale, culturale și recreaționale 

-156 beneficiari (90 BP si 90 RTT) au beneficiat de decontarea unor servicii medicale, după caz: 

medicamente, decontarea asigurării de sănătate pentru maxim 6 luni, tratamente, echipamente 

medicale, etc. 

\-39 copii și tineri (12 RTT și 35 BP) au beneficiat de subvenționarea costurilor pentru rechizite; 

-51 beneficiari (BP si RTT) aflați în situații de vulnerabilitate au primit pachete de urgență; 

 

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 – sept 2020- dec 2022 

Proiectul se desfășoară pe 3 etape de implementare:  

Durata implementare: 

- 12 luni (Etapa I): sept 2020 – sept 2021 - finalizata 

- 12 luni (Etapa a II-a): sept 2021 – sept 2022 

- 3 luni (Etapa a III-a); sept 2022 – dec 2022 

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 – Etapa I de implementare: 26.09.2020-25.09.2021: 

-680 solicitanți de azil au beneficiat de asistență și consiliere psihologică de specialitate 
-1360 de solicitanți de azil, cazați atât în centrele IGI cât și în afara acestora care au beneficiat de informare 
şi consiliere cu privire la sistemul de asistenţa medicală din Romania, drepturile și obligaţiile pe această 
linie, normele de igienă şi sănătate publică si cu caracter general 
-475 de solicitanti de azil, cazați în centrele IGI, care au beneficiat în momentul cazării în Centrele Regionale 
IGI de teste şi analize medicale 
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-1179 de solicitanti de azil, cazați atât în centrele IGI cât și în afara acestora, care au beneficiat de 
consultaţii, investigaţii, analize şi tratamente medicale 
-20 de solicitanti de azil, cazați atât în centrele IGI cât și în afara acestora care au beneficiat de decontarea 
dispozitivelor medicale 
-78 de solicitanți de azil cazați atât în centrele IGI cât și în afara acestora, care au beneficiat de transport la 
facilități medicale. 

 

 

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,  

• 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”). 

 

Titlu proiect: InterACT + Participare activă și servicii integrate pentru migranții din 

România” (Nr. Contract FAMI 20.03.01.01(01)) 

Aplicant: Organizația Internațională 

pentru Migrație, Misiunea din 

România 

Parteneri: Asociația Ecumenică a 

Bisericilor din România AIDRom, 

Fundația Schottener Servicii Sociale 

Durata implementării: Decembrie 

2020 – Decembrie 2022 

Locuri de desfășurare: București și 

județele Ilfov, Prahova, Buzău, 

Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Gorj, 

Brașov și Covasna 
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Obiectivul general proiect: 

Sprijinirea integrării sociale, economice şi culturale a beneficiarilor unei forme de protecție și 

resortisanţilor unor ţări terţe în societatea românească printr-o abordare integrată, de tipul one-

stop-shop, şi prin consolidarea colaborării cu instituţiile/autoritățile centrale și locale, sectorul 

privat și alte entități cu atribuții sau responsabilități în domeniul integrării migranților. 

Rezultate etapa I proiect (decembrie 2020 – decembrie 2021) 

 

Numărul beneficiarilor de protecție internațională (BP) și resortisanți țări 

terțe (RTT) informați/consiliați 

1,183 persoane 

Numărul BP și RTT care au primit asigurări/tratamente/servicii medicale 203 BP și 94 RTT 

Numărul BPI și RTT vulnerabili care au primit sprijin material 106 persoane 

Numărul copiilor BPI și RTT sprijiniți prin acordarea de rechizite și alte 
materiale necesare în procesul de învățământ 

96 BP 

29 RTT 

Numărul copiilor sprijiniți prin decontarea costurilor de masă/hrană/ 
internatelor școlare/activități extrașcolare 

75 BP 

28 RTT 

Numărul beneficiarilor participanți la activități educaționale (inclusiv lb. 
română și orientare) 

274 BP 

470 RTT 

Numărul BPI și RTT implicați în activități socio-culturale și 
recreaționale 
 

352 BP 

383 RTT 

Numărul participanților la activități de integrare beneficiari de 
stimulente financiare 
 

92 BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT ANNUAL 2020 

22 
 

Titlu proiect: „Rețea regională de integrare a migranților în România – MyRO 

(2020-2022)”, Numar contract FAMI/20.03.01.01(6) 

Aplicant: Asociția Global Help Craiova 

Parteneri: Asociația Ecumenică a Bisericilor 

din România AIDRom, Organizația 

Internațională pentru Migrație, misiunea 

din România 

Durata implementării: Decembrie 2020 – 

Decembrie 2022 

Locuri de desfășurare: județele Dolj, Olt, 

Giurgiu, Călărași, Ialomița si Teleorman 

Obiectivul general proiect: 

Sprijinirea incluziunii sociale, economice și culturale a beneficiarilor unei forme de protecţie (BPI) 

şi a resortisanţilor statelor terţe (RTT) în societatea românească prin acordarea de asistență într-o 

manieră integrată în furnizarea informațiilor și serviciilor de care aceștia au nevoie (ex. educație, 

sănătate, ocupare, locuire și servicii sociale, participare activă în viața comunității). Inițiativa va 

consolida totodată colaborarea și implicarea activă în activități a instituțiilor/autorităților, 

sectorului privat, societății civile, altor entități care pot sprijini integrarea migranților. 

Rezultate etapa I proiect (decembrie 2020 – decembrie 2021) 

Numărul beneficiarilor de protecție internațională (BP) și resortisanți țări 

terțe (RTT) informați/consiliați 

523 persoane 

Numărul BP și RTT care au primit asigurări/tratamente/servicii medicale 48 BP și 57 RTT 

Numărul BPI și RTT vulnerabili care au primit sprijin material 53 persoane 

Numărul copiilor BPI și RTT sprijiniți prin acordarea de rechizite și alte 

materiale necesare în procesul de învățământ 

8 BP și 4 RTT 

Numărul copiilor sprijiniți prin decontarea costurilor de masă/hrană/ 

internatelor școlare/activități extrașcolare 

6 BP și 4 RTT 

Numărul beneficiarilor participanți la activități educaționale (inclusiv lb. 

română și orientare) 

97 BP 

261 RTT 

Numărul BPI și RTT implicați în activități socio-culturale și 

recreaționale 

98 BP 

321 RTT 

Numărul participanților la activități de integrare beneficiari de 
stimulente financiare 
 

35 BP 

Rezultate etapa II – în derulare 
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Titlu proiect: Integrarea străinilor cu ședere legală în România – INTEG-RO 
Aplicant: Fundația ICAR 

Parteneri: Asociația Ecumenică a Bisericilor 

din România AIDRom 

Durata implementării: Septembrie 2020 – 

Decembrie 2022 

Locuri de desfășurare: județele Suceava, 

Botoșani, Neamț și Iași 

 

 

Obiectivul general proiect: 

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 Național - Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (PN FAMI). 

Rezultate etapa I proiect (septembrie 2020 – septembrie 2021). 

Numărul beneficiarilor de protecție internațională (BP) și resortisanți țări terțe 

(RTT) informați/consiliați 

553 persoane 

Numărul BP și RTT care au primit asigurări/tratamente/servicii medicale 115 BP și 124 RTT 

Numărul copiilor BPI și RTT sprijiniți prin acordarea de rechizite și alte 

materiale necesare în procesul de învățământ 

28 BP și 26 RTT 

Numărul copiilor sprijiniți prin decontarea costurilor de masă/hrană/ 

internatelor școlare/activități extrașcolare 

3 BP și 40 RTT 

Numărul beneficiarilor participanți la activități educaționale (inclusiv lb. 

română și orientare) 

163 BP 

364 RTT 

Numărul BPI și RTT implicați în activități socio-culturale și 

recreaționale 

182 BP 

342 RTT 

Numărul participanților la activități de integrare beneficiari de stimulente 

financiare 

30 BP 
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Titlu proiect : EoM -  Proiectul Eyes on Migrants (EoM) – Comunități solidare și 

incluzive pentru imigranții din România 

  
Promotor: Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania- AIDRom 

Partener 1: Asociația Novapolis – Centrul de Analiză și Inițiative pentru Dezvoltare 

Partener 2: Instituţia Prefectului Judeţului Caraş-Severin 

Partener 3: Instituția Prefectului Județului Timiș 

Durata implementării: 07 aprilie 2021 – 06 aprilie 2023 

 

Descrierea și scopul proiectului  

            Proiectul Eyes on Migrants (EoM) – Comunități solidare și incluzive pentru imigranții din 

România este de a promova implicarea activă și atitudinea de toleranță, solidaritate și acceptare 

în protejarea drepturilor omului și a tratamentului egal al imigranților, în special al solicitanților de 

azil și al refugiaților, prin cooperare atât la nivelul comunităților locale, cât și prin conștientizare și 

           Campanii de comunicare privind imigrația în rândul tinerilor și copiilor. Potrivit 

Inspectoratului General pentru Imigrări, în anul 2018 existau în România un număr de peste 70.000 

de străini cu diferite scopuri: studii, muncă, reîntregirea familiei, activități comerciale. Aproximativ 

3000 de refugiați sau străini cu protecție subsidiară se află în România. Prin acest proiect vom 

contribui la demitizarea unor concepții greșite despre imigrație și la îmbunătățirea procesului de 

integrare a acestora în România. 

            Beneficiarii proiectului sunt tineri și copii care vor participa la diferite activități, scopul 

principal fiind acela de a înțelege și accepta prezența imigranților în societate, profesori care vor 

dobândi informații despre cum să contracareze cele mai negative aspecte privind imigrație, 

reprezentanți ai departamentelor mass-media și comunicare ale autorităților publice și alți 

membri ai autorităților locale. 

Rezultate : 

- Semnarea de parteneriate cu autoritatile publice, scoli, ONG-uri 

- Derularea unei campanii media 

- Cercetare privind situati migrantilor in Romania si perceptia societatii civile 
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- 500 de copii și tineri în școli din București, Galați, Constanța, Giurgiu, Rădăuți și Craiova, care 

au participta la activitățile proiectului și vor fi implicați direct în campania de informare și 

conștientizare desfășurată. 

   

Conferința pentru promovarea modelelor de bune 

practici privind colaborarea interinsituțională pe 

problematica migranției în cadrul proiectului EoM. 

 

 

 

 

 

 

 

Elena TIMOFTICIUC 

Secretar executiv 

  

Sesiunile de informare si atelierele de lucru interactive realizate in cadrul proiectului EoM. 
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