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      COMUNICAT DE PRESĂ 

                                                       Eveniment lansare proiect: 

                     “CRCMIS - Centrul Român de Cercetare a Migraţiei şi Incluziunii Sociale” 

                                                              16 martie 2020 

                     Sala T1, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării 

 

Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației (CSCM), în parteneriat cu Liga Apărării Drepturilor 

Omului (LADO), Filiala Cluj și Asociația Română pentru Promovarea Calității și Practicilor de Succes, cu 

sediul în Brașov, desfăşoară în perioada ianuarie 2020- ianuarie 2021, prima etapă a proiectului 

„CRCMIS - Centrul Român de Cercetare a Migrației și Incluziunii Sociale”, finanţat prin Programul 

Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI/19.03.01.01), în valoare de 578.923,50 lei.  

Obiectivul general va fi atins prin următoarele obiective specifice ale proiectului:  

▪ Creşterea capacităţii de integrare a imigranţilor în România prin crearea unei reţele de experţi 

şi voluntari din:  instituţii ale statului cu atribuţii în domeniul integrării, cercetători şi alţi actori 

relevanţi implicaţi în studierea sau sprijinirea integrării imigranţilor, cu puncte de cercetare în 

Bucureşti, Cluj, Timişoara, Constanţa şi Iaşi, coordonate prin CRCMIS; 

▪ Eficientizarea procesului de cercetare, documentare şi informare în domeniul imigraţiei prin 

îmbunătățirea bazei de date (Index de Integrare a Migranţilor) şi platformei online de 

măsurare la nivel naţional a nivelului de integrare a imigranţilor privind principalele nevoi de 

integrare: şedere, locuire, muncă, sănătate, educaţie, servicii de asistenţă şi protecţie socială, 

activităţi educativ-recreaţionale de sprijinire a integrării şi dobândire a cetăţeniei;  

▪ Efectuarea unui sondaj de opinie în rândul populaţiei cu privire la gradul de acceptare socială; 

▪ Efectuarea unui sondaj de opinie în rândul imigranţilor cu privire la gradul de integrare; 

▪ Efectuarea a cel puţin 4 cercetări, studii, analize care vor fi transmise spre consultare tuturor 

factorilor interesaţi; 

▪ Realizarea de 2 cercetări şi analize elaborate la solicitarea Institutului General pentru Imigrări 

(IGI); 
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▪ Dezvoltarea platformei online care să ofere posibilitatea măsurării nivelului de integrare 

socială a imigranţilor  pe baza unor indicatori agreaţi cu toţi actorii relevanţi din domeniu; 

▪ Crearea unei baze de date pe baza căreia se pot genera statistici care sprijină analize, studii, 

strategii, rapoarte locale, regionale şi de tară pe domeniul integrării imigranţilor; 

▪ Formarea a cel puţin 50 de persoane din instituţii publice ca formatori în abilităţi de utilizarea 

a platformei de măsurare a integrării imigranţilor; 

 Proiectul își propune organizarea unui eveniment care să marcheze deschiderea primei etape 

de implementare (ianuarie 2020- ianuarie 2021), în care să fie prezentate: echipa de cercetare, 

partenerii, obiectivele proiectului și activitățile întreprinse, urmând apoi o sesiune de întrebări și 

răspunsuri.  

 În acest context, evenimentul de lansare a proiectului va avea loc în Sala T1, Facultatea de 

Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Clădirea FSPAC 2 (Strada Minerilor nr. 85, Cluj-

Napoca), în data de 16 martie 2020, între orele 14:00 – 16:00. Evenimentul va reuni reprezentanți ai 

instituțiilor publice, mediatori interculturali, membrii ai comunităților de migranți,  mass-media, 

reprezentanți ai ONG-urilor cu preocupări în domeniul migrației, voluntari și studenți din cadrul 

facultăților implicate în proiect. 

Vă stăm la dipoziție pentru alte informații suplimentare despre proiect și activități: 

Raluca Drob, Asistent manager, ralucadrob@gmail.com 

Mara Birou, Responsabil evenimente, marabirou02@gmail.com  
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