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Te așteptăm la:

Bugetul total al proiectului: 578.923,50 RON din care:
→ 434.192, 62 RON contribuție Comisia Europeană
→ 115.784,70 RON contribuție din bugetul național
→ 28.946,18 RON valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului

Informații proiect:

Centrul Român de Cercetare a Migrației și Incluziunii Sociale 
(CRCMIS) acoperă toate cele 5 centre regionale de integrare 
din țară, iar colectarea datelor se realizează prin intermediul 
unei platforme on-line adresată instituțiilor publice și a unei 
baze de date care să măsoare comparativ nivelul de integrare 
a BP şi RTT.

În plus, vom organiza sesiuni de formare a funcționarilor 
publici în Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța și București, 
și două conferințe care vor avea loc la Cluj - Napoca, în cadrul 
cărora vom prezenta cele mai importante rezultate obținute 
din cercetări și beneficiile utilizării platformei în elaborarea 
strategiilor și politicilor publice de integrare a migranților.

Cum procedăm?

1. Platforma online prin care se administrează datele obținute 
de la instituțiile publice cu responsabilități în domeniul 
migrației.

2. Cercetări care să surprindă etapele de integrare ale 
migranților și relația acestora cu instituțiile publice, precum și 
sondaje de opinie în rândul populației și în rândul migranților 
cu privire la gradul de acceptare socială, respectiv gradul de 
integrare.

3. O bază de date generatoare de statistici care măsoară 
nivelul de integrare a BP și RTT.

Ce aducem nou?
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Aici te vei putea informa cu privire la procesul de integrare al 
migranților - beneficiari de protecție (BP) și resortisanți ai țărilor 
terțe (RTT) în România, la modalitățile de interacțiune a 
instituțiilor publice și ONG-urilor naționale cu aceștia, și la 
procesul de culegere a datelor menit să surpindă 
particularitățile integrării în țara noastră.

Aceste activități fac parte din proiectul CRCMIS - Centrul Român 
de Cercetare a Migrației și Incluziunii Sociale finanțat prin 
„Programul Național - Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare” - 
FAMI/19.03.01.01. 

Proiectul se află în prima etapă de implementare și se 
desfășoară în intervalul ianuarie 2020 - ianuarie 2021.

Vino la noi!
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Obiective proiect:

Menținerea și consolidarea 
Centrului Român de Cercetare a 
Migrației și Incluziunii Sociale

Dezvoltarea surselor 
de documentare în 
domeniul migrației

Dezvoltarea indicatorilor 
de integrare

Realizarea cursurilor 
de formare a personalului 
din instituții publice
Menținerea și consolidarea 
Platformei Online și 
a bazei de date
Realizarea cercetărilor


