“Coordonarea națională a acțiunii de integrare a resortisanților țărilor terțe (RTT) în
România” (contract nr. IF/11.01-01.01)
Proiectul sprijină integrarea socială, economică şi culturală a resortisanţilor unor ţări terţe în
societatea românească prin asigurarea de informaţii, servicii specifice, oferirea de asistenţă,
adaptate nevoilor acestora, şi prin îmbunătăţirea colaborării cu instituţiile cu atribuţii în
domeniul integrării RTT în România.
Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Integrare a resortisanților țărilor terțe
administrat de Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI).
Beneficiar: Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România
Partener proiect: Asociația Serviciul Apel
Perioada de implementare: proiectul are o durată de 3 ani și se implementează astfel:
Etapa întâi: Iulie 2012 - iunie 2013
Etapa a doua: Iulie 2013 – Iunie 2014
Etapa a treia: Iulie 2014 – Iunie 2015
Locuri de desfășurare:
Proiectul este implementat în 15 orașe din România: Bucureşti (inclusiv Ilfov), Bacău, Braşov,
Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Suceava, Târgu
Mureş şi Timişoara.
Beneficiarii proiectului:
1. beneficiarii principali:
· cetăţenii provenind din state terțe cu ședere legală pe teritoriul României.
2. beneficiarii secundari:
· organizaţii, autorităţi şi instituţii centrale şi locale care lucrează cu migranţi şi
gestionează serviciile disponibile pentru aceştia în România
· organizații neguvernamentale
· mass media.
Descrierea proiectului:
Proiectul Coordonarea națională a acțiunii de integrare a resortisanților țărilor terțe (RTT) în
România sprijină integrarea în societatea românească a străinilor cu şedere legală în
România, prin asistarea directă a peste 2.500 de persoane.
Proiectul folosește resursele umane şi infrastructura deja create în cadrul proiectului
IF/09.01/01.01. Aceasta a presupus înfiinţarea unei reţele de centre de informare şi
consiliere pentru RTT. Proiectul de faţă funcţionează în 15 orațe din România: Bucureşti
(inclusiv Ilfov), Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Piteşti, Ploiețti,
Sibiu, Suceava, Târgu Mureş şi Timişoara. Rețeaua a continuat să funcționeze și în cadrul
proiectului IF/10.02-01.01.
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Prin colaborări cu organizații neguvernamentale din cele 15 orașe proiectul:
informează și consiliază străinii cu privire la aspectele care țin de șederea lor în România;
informează, consiliază și asistă străinii pentru accesarea serviciilor medicale și educaționale;
acordă sprijin material persoanelor aflate în situații vulnerabile/de dificultate;
dezvoltă un site cu informații de interes pentru beneficiari (www.romaniaeacasa.ro);
produce materiale de informare și promovare pentru asigurarea vizibilității;
contribuie la îmbunătățirea cooperării cu instituțiile centrale și locale cu atribuții în
gestionarea cerințelor și nevoilor migranților;
promovează dialogul inter-instituțional în domeniul integrării migranților prin promovarea
relațiilor de colaborare cu instituții/autorități locale.
Activitățile proiectului:
Activitățile care urmează a fi implementate în perioada august 2013 - iunie 2014 sunt
următoarele:
Informarea şi consilierea RTT
Facilitarea accesului RTT la sistemul educaţional şi la servicii medicale
Asigurarea de asistenţă materială, medicală, juridică şi a altor măsuri de integrare pentru
RTT cu nevoi speciale
Organizarea unui grup de lucru privind legislaţia aplicabilă în domeniul integrării RTT în
România
Facilitarea comunicării interinstituţionale – menținerea portalului internet
(www.romaniaecasa.ro )
Realizarea de materiale de informare şi asigurarea vizibilităţii proiectului
Rezultatele așteptate în etapa a doua de implementare:
2.000 RTT informaţi şi consiliaţi
200 RTT informaţi/asistaţi pentru a accesa serviciile medicale
200 RTT informaţi/asistaţi cu privire la sistemul educaţional din România
100 RTT cu nevoi speciale/vulnerabili care beneficiază de asistenţă materială, medicală,
juridică
menținerea portalului web www.romaniaecasa.ro
organizarea a cel puţin 14 evenimente locale
organizarea unei conferinţe de presă la Bucureşti
organizarea unui seminar cu participarea reprezentanţilor comuniăților de migranți și ai
autorităţilor locale din cele 15 localități de implementare a proiectului

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tel. +4021-211.45.65, email
iombucarest@iom.int sau să accesați www.romaniaecasa.ro.
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