
Proiectul  „MigraNet – Rețea națională pentru integrarea migranților”

1.1. Titlu proiectului: „MigraNet – Rețea națională pentru integrarea migranților”

1.2 Locuri de desfăşurare
România, judeţele (Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu, 
Alba) Regiunea 4, localităţile Cluj-Napoca, Baia Mare, Şomcuta Mare, Târgu Mureş, Sibiu 

1.3 Parteneri
 Liga Apărării Drepturilor Omului, filala Cluj
 Direcția de Asistență Socială și Medicală
 Asociația ASSOC Baia Mare
 Organizația Internațională pentru Migranți, București.

1.4. Acţiuni ale Programul Naţional Fondul pentru Azil Migraţie şi Integrare FAMI/15.03

Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecţie şi a străinilor cu şedere legală în România,
regiunea 4.

1.5.Obiectivele proiectului

Obiectiv general: Îmbunătăţirea procesului de integrare a beneficiarilor unei forme de protecţie (BP)
şi a străinilor cu şedere legală (RTT) în România în Regiunea 4 pe durata a 12 luni prin crearea la
nivelul acestei regiuni a unei coaliţii de actori instituţionali/organizaţionali care funcţionează ca reţele
locale de sprijin în vederea creşterii calităţii serviciilor integrate către publicul ţintă. 

Obiective specifice: 

OS1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de integrare pentru BP şi RTT prin crearea a două Centre
Regionale de Integrare în Cluj-Napoca şi în Baia Mare şi a 3 Puncte de Lucru; 1 în CRCPSA Şomcuta
Mare şi alte 2 in Târgu Mureş şi Sibiu pentru acordarea de servicii integrate de calitate (inclusiv
educaţionale şi de orientare culturală) beneficiarilor din judeţele: Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj,
Bistriţa Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba. 

OS2. Consolidarea capacităţii operaţionale de cooperare şi de consultare inter instituţională a
actorilor relevanţi (inclusiv a comunităţilor de RTT) din Regiunea 4, în vederea susţinerii procesului
de integrare  a BP şi RTT. Acest proces va fi realizată prin:
-  crearea  unei  reţele  de sprijin a mediatorilor  interculturali  formaţi  în  proiectele  anterioare şi/sau
formaţi în cadrul proiectului care vor facilita sprijin in procesul de integrare a BP si RTT în faţa
instituţiilor publice.  
-  crearea  unei  reţele  de  sprijin  a  funcţionarilor  din  instituţiile  publice  cu  atribuiţii  în  domeniul
migraţiei, reprezentanţi ai unor ONG-uri, jurnalişti, reprezentanţi ai mediului academic şi de afaceri
din Regiunea 4, cu preocupări în domeniul migraţiei în vederea creşterii calităţii serviciilor către BP şi
RTT. 
- organizarea unor cursuri  de formare adresate funcţionarilor  publici,  mediatorilor  interculturali  şi
jurnaliştilor din Regiunea 4 privind principalele atribuţii în domeniul proiectului/imigraţiei. 
- organizarea unor întâlniri trimestriale de informare, consultare şi coordonare la nivel regional cu
participarea reţelei mediatorilor interculturali, a reţelei funcţionarilor publici cu atribuţii în domeniul
migraţiei, a jurnaliştilor şi ONG-urilor cu preocupări în domeniul migraţiei.   

OS3. Sprijinirea  implicării  active  a  BP  şi  RTT  în  viaţa  economică,  socială,  culturală  a
comunităţilor de rezidenţă prin următoarele activităţi: 
- „Migranţi de succes”, activităţi de informare şi de socializare între BP, RTT şi populaţia majoritară
prin realizarea sau sprijinirea evenimentului: „Migranţi de succes”, 
-  „Migrant  -  voluntar  pentru  comunitate”,  activităţi  de voluntariat  pentru  elevi  şi  adulţi  adresate



comunităţilor de RTT şi celei de rezidenţă. Voluntarii pot fi selectaţi atât din populaţia RTT cât şi din
populaţia majoritară. 
- „Promotor cultural”, activităţi de promovare a culturilor RTT şi a celei majoritare adresate copiilor
şi adulţilor. Selecţia se adresează atât populaţiei RTT cât şi din populaţiei majoritare.
-„Festivalul  multiculturalităţii” realizat  la  nivelul  regiunii  4  printr-un  program  comun,
complementar  pe  judeţe,  în  ultimele  3  luni  ale  implementării  proiectului  şi  care  poate  îngloba,
promova principalele rezultate ale proiectului. 

OS4. Asigurarea vizibilităţii proiectului prin: 
  - realizarea şi distribuirea de publicaţii, 
  - participare cu informaţii relevante la portalul (web site-ul) administrat la nivel naţional. 
 -  realizarea unor acorduri  de colaborare cu operatori  media în vederea publicării  unor materiale
informative (ştire, interviu, reportaj) despre finanţatori, obiective, activităţi, evenimente, rezultate ale
proiectului.  
 -  realizarea  de  evenimente:  Lansarea  proiectului,  Conferinţă  regională.  Închiderea  proiectului,
Festivalul multiculturalitatii.  

1.6. Grupuri ţintă
- 1 echipă a proiectului formată din 14 persoane specializate în expertiza proiectului din 2 CRI (Cluj-
Napoca şi Baia Mare) şi 3 Puncte de lucru în Regiunea 4. 
- 50 de Beneficiari ai unei forme de protecţie (BP) consiliaţi, asistaţi – inclusiv în ceea ce privește
accesarea beneficiilor sociale.
- 80 de Străini cu şedere legală în România, cu nevoi speciale (RTT cu nevoi speciale), consiliaţi,
asistaţi inclusib sub aspectul acordării de sprijin material.
- 300 de Străini cu şedere legală în România RTT, participanți la activităţi educativ-recreaţionale, 
- 10 mediatori interculturali,  deja formați din proiecte anterioare asigură dialogul comunităţilor de
RTT cu instituţiile publice din Regiunea 4.
- 30 funcţionari publici sunt formaţi în abilităţi de integrare a imigranţilor. 
- 30 de instituţii publice cu atribuţii în domeniul migraţiei din Regiunea 4 formează o reţea de sprijin, 
- 3 jurnalişti (presă scrisă, televiziune, radio) asigură vizibilitatea proiectului. 
-  în  4  municipii  din  Regiunea  4  proiectul  are  impact  ridicat  asupra  populaţie  de  RTT şi  a  cele
majoritare.
- 5404 de BP şi RTT din regiunea 4 au acces la informaţii despre proiect prin activităţi, publicaţii,
evenimente,
- populaţia celor 9 judeţe integrate în Regiunea 4 a proiectului are acces la informaţiile despre proiect. 
-  populaţia  României  are  acces  la  informaţii  despre  proiect  şi  despre  semnificaţia  şi  beneficiile
migraţiei. 
- populaţia ţărilor de origine a RTT are acces la informaţii despre condiţiile de şedere în România prin
informaţiile online, site-urile mediatorilor interculturali din regiunea 4 şi portalul proiectului, secţiune
în limba engleză. 
 
Principalele rezultate:

1. Crearea şi funcţionarea a 2 Centre Regionale de Integrare în Cluj-Napoca şi Baia Mare şi a 3
Puncte de lucru în Şomcuta Mare, Târgu Mureş şi Sibiu

2. Furnizare  de  servicii  de  informare,  consiliere,  asistenţă  materială,  medicală,  juridică,
psihologică, cursuri de limba română şi de orientare culturală, 

3. Crearea Rețelei  naționale pentru integrarea migranților la nivelul Regiunii  4, formată din
funcţionari publici şi mediatorilori interculturali.



4. Activităţi de implicare a imigranţilor în viaţa comunităţilor de rezidenţă.

5. Activităţi  de  vizibilitate  ale  proiectului  –  sesiuni  de  informare,  conferințe,  spoturi
publicitare.


