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Către: 

...................................................................................................... 

 

 

 

Prin prezenta vă informăm că Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) filiala Cluj, 

în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală (DASM) Cluj-Napoca, Asociaţia 

Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială (ASSOC) Baia Mare şi Organizaţia 

Internaţională pentru Migraţie (OIM)  – Biroul în România, desfăşoară în perioada mai 2016 – 

mai 2017 proiectul „MigraNet – Reţeaua regională pentru integrarea migranţilor”, 

finanţat prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare 

(FAMI/15.03.04).  

 

 Acest proiect continuă o serie de demersuri iniţiate in 2009 privind integrarea 

migranţilor în România şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea procesului de integrare a 

beneficiarilor unei forme de protecţie (BP) şi resortisanţilor ț ărilor terţe (RTT) aflaţi cu 

şedere legală în România, în Regiunea 4 (cele 9 judeţe enumerate mai jos), prin crearea la 

nivelul regiunii a unei coaliţii formată din actori instituţionali/organizaţionali care 

funcţionează ca reţele locale de sprijin în vederea creşterii calităţii serviciilor integrate 

acordate publicul ţintă principal. Activităț ile se desfăș oară în județ ele: Maramureș , Satu 

Mare, Sălaj, Cluj-Napoca, Bistriţa Năsăud, Mureș , Harghita, Sibiu, Alba. Au fost deschise 2 

Centre Regionale de Integrare (CRI): în oraș ele Cluj Napoca şi Baia Mare , precum şi 3 

puncte de lucru la Şomcuta Mare, Târgu Mureş şi  Sibiu. 

 

Prin acest proiect se oferă servicii integrate pentru beneficiarii de protecţie (solicitanţi 

de azil sau refugiaţi care au primit statutul de refugiaț i cu mai puţin de 6 luni în urmă) şi 

pentru străinii proveniţi din ţări din afara Uniunii Europene care au ajuns într-o stare de 

vulnerabilitate (sărăcie, boală, altele). 
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1. Oferim sprijin material pentru următoarele: 

 

 Plata asigurărilor de sănătate pentru beneficiarii de protecţie – Beneficiari de 

protecţie ( BP ) – pentru solicitanţii de azil; 

 Asistenţă materială, medicală, medicamente şi echipamente medicale pentru 

beneficiari vulnerabili - Beneficiari de protecţie ( BP ), Resortisanţi ai ţărilor terţe  

( RTT ); 

 Servicii psihologice Cluj Napoca şi Baia Mare - Beneficiari de protecţie ( BP ), 

Resortisanţi ai ţărilor terţe  ( RTT ); 

 Costuri traducere documente şi legalizarea acestora - Beneficiari de protecţie ( 

BP ), Resortisanţi ai ţărilor terţe  ( RTT ); 

 Servicii juridice CRI Cluj, Baia Mare şi punctele de lucru, Târgu Mureş şi  Sibiu  - 

Beneficiari de protecţie ( BP ), Resortisanţi ai ţărilor terţe  ( RTT ); 

 Stimulente financiare pentru beneficiari – care participă în mod frecvent la 

activităţile proiectului (exemplu: participare la cursuri de limbă română, orientare 

culturală, activităţi educative-recreaţionale, excursii, tabere, vizite la muzeu, 

activităţi din Festivalul Multiculturalităţii, activitaţi organizate de comunităţile de 

străni etc.) - Beneficiari de protecţie ( BP ), Resortisanţi ai ţărilor terţe  ( RTT ); 

 Cheltuieli cu rechizite, materiale de învăţare pentru copii CRI Cluj, CRI Baia 

Mare şi punctele de lucru, Târgu Mureş şi  Sibiu - Beneficiari de protecţie ( BP ), 

Resortisanţi ai ţărilor terţe  ( RTT ); 

 Cheltuieli cu hrana creşa/grădiniţa/şcoli cu internat - Beneficiari de protecţie 

(BP), Resortisanţi ai ţărilor terţe  ( RTT ); 

 Cursuri de limba română (Cluj-Napoca şi Baia Mare) 7 cursuri - Beneficiari de 

protecţie ( BP ), Resortisanţi ai ţărilor terţe  ( RTT ); 

 Cheltuieli deplasări beneficiari la sediile celor 2 CRI şi a celor 3 puncte de lucru 

din Şomcuta, Tg. Mureş şi Sibiu (pentru beneficiarii care nu au reşedinţa în 

localităţile respective) - Beneficiari de protecţie ( BP ), Resortisanţi ai ţărilor terţe  

( RTT ). 

2. Oferim şi: 

 

 Servicii de informare/consiliere – despre drepturile si obligaţiile migranţilor în 

România, sistemul medical, educaţional, de protecţie socială, asistenţă juridică şi 

psihologică, obţinerea cetăţeniei române şi obţinerea unei locuinţe etc - Beneficiari 

de protecţie ( BP ), Resortisanţi ai ţărilor terţe  ( RTT ); 

 Servicii de orientare pentru accesul în piaţa muncii - Beneficiari de protecţie ( BP 

), Resortisanţi ai ţărilor terţe  ( RTT ). 
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Proiectul mai desfăș oară ș i următoarele activităț i: crearea unui mecanism de 

cooperare locală şi regională; activităţi socio-culturale, recreative şi de implicare a BP şi RTT 

în viaţa comunităţilor de rezidenţă; activităț i de vizibilitate ( prin publicaț ii, parteneriate cu 

mass-media ș i evenimente organizate în cadrul proiectului); crearea unei reţele de mediatori 

interculturali şi voluntari. 

 

Abrevieri:  

 

- Beneficiari de protecţie ( BP ) - protecţia statului român sau protecţie internaţională  

- Resortisanţi ai ţărilor terţe  ( RTT ) – străini proveniţi din ţări din afara Uniunii 

Europene  

- Centrul Regional de Integrare ( CRI ) 

- Regiunea 4 înseamnă judeţele: Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj-Napoca, Bistriţa 

Năsăud, Mureş, Harghia, Sibiu, Alba. 

 

Orice contribuţii în sprijinul activităţilor pentru integrarea migranţilor sunt binevenite. 

Vă invităm să consultaţi site-urile: http://ladocluj.ro/proiecte/migranet/, pagina facebook 

Centrul de Informare Străini: https://www.facebook.com/Centrul-de-Informare-Straini-

SIBIU-467524973361096/?fref=ts, Pagina Oficială ASSOC: http://www.assoc.ro/lansarea-

proiectului-migranet-retea-regionala-pentru-integrarea-migrantilor/.  

 

Cu stimă, 

 

Numele, functie, date de contact, semnatura, stampila 

 

 

 

 

 


