
Implicarea Consiliului Județean Timiș în implementarea proiectului EU-BELONG 

Caracteristici-cheie ale regiunii în privința modelelor de populație/migrație  

Județul Timiș, este una dintre cele mai dezvoltate regiuni din punct de vedere economic din România, cu 

o rată extrem de scăzută a șomajului, un centru comercial, industrial și educațional înfloritor. Județul 

nostru are o istorie îndelungată și de succes a multiculturalismului, deoarece diverse grupuri etnice 

(maghiari, germani, sârbi, bulgari, ucraineni etc.) au trăit aici în mod pașnic. Acest amestec de culturi a 

dus la un mod de viață bazat pe respectarea valorilor fiecăruia și pe prețuirea trăsăturilor individuale în 

beneficiul binelui comun. În plus, Timișul este cel mai vestic județ, învecinându-se cu Ungaria și Serbia și 

este foarte bine conectat cu restul infrastructurii de transport naționale și europene. Prin urmare, 

Timișul este un județ de destinație: migrație națională spre Timiș și imigrație extra-europeană. 

Fenomenul nu se mai limitează la proximitatea frontierei de stat (aprox. 30 km) și acoperă acum 

suprafața întregului județ. În prezent, migranții ajung în județ nu numai direct de la granița sârbă, ci și 

din alte puncte de intrare (Marea Neagră, de exemplu). 

Experiența regională în privința politicilor de integrare și abordării interculturale 

Conform Codului administrativ, Consiliul Județean Timiș administrează domeniul public și privat al 

județului, gestionează serviciile publice de interes județean (servicii sociale, protecția copilului, educație, 

sănătate, ordine publică, situații de urgență, evidență a persoanelor) și este responsabil de cooperarea 

interinstituțională internă și externă. Prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, 

administrația regională este direct implicată în probleme de asistență socială și protecția copilului. 

Aceasta colaborează cu toate cele 99 de consilii locale sau cu ONG-urile relevante, dacă este cazul, în 

rezolvarea problemelor privind beneficiarii de protecție internațională (BP) și resortisanții țărilor terțe cu 

drept de ședere în România (pe baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care au nevoie de 

sprijin pentru integrarea în România, conform legislației naționale și europene. 

Consiliul Județean Timiș este membru al mai multor comitete la nivel regional, de exemplu, Comitetul 

Județean pentru Situații de Urgență Timiș și, în această calitate, oferă servicii în cooperare cu instituțiile 

locale și regionale pentru beneficiarii de protecție internațională (BP) și resortisanții țărilor terțe cu 

drept de ședere în România.   

La nivelul județului Timiș a fost constituită, prin ordin al prefectului, o echipă locală de sprijin.  Din punct 

de vedere al obiectivelor proiectului EU-BELONG și al activităților avute în vedere, în această echipă 

locală de sprijin este inclus managerul de proiect, iar coordonatorul de proiect este supleant. Fiecare 

autoritate a administrației publice locale a desemnat un reprezentant permanent și un supleant în 

această echipă de sprijin (abordare pe mai multe niveluri și cu mai multe părți interesate). Toate 

acțiunile și inițiativele noastre se bazează pe principiile etice ale: solidarității sociale, subsidiarității, 

universalității, respectului pentru demnitatea umană, abordării individuale, parteneriatului, participării 

beneficiarilor, transparenței, nediscriminării, eficacității, eficienței, respectului pentru dreptul la 

autodeterminare, activării, unicității dreptului la prestații de asistență socială, proximității, 

complementarității și abordării integrate, concurenței și competitivității, egalității de șanse, 



confidențialității, echității, concentrării și dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii, așa cum 

sunt reglementate de legislația națională și în conformitate cu acordurile europene și internaționale.  

Acțiuni cheie pentru integrarea migranților, desfășurate în regiune  

Consiliul Județean Timiș s-a alăturat Inițiativei Orașe și Regiuni pentru Integrare, o platformă politică 

”pentru schimbul de informații relevante și promovarea diversității ca valoare adăugată pentru 

construirea unor orașe incluzive și asigurarea coeziunii sociale." Printre asociațiile participante se 

numără Eurocities, Consiliul Municipiilor și Regiunilor Europene, Adunarea Regiunilor Europene, 

Conferința Regiunilor Periferice Maritime și Asociațiile Naționale ale Autorităților Locale și Regionale.  

Timișoara și județul Timiș au o istorie îndelungată de primire a migranților, inclusiv prin Centrul pentru 

Refugiați de aici, o structură bine organizată, care gestionează și ajută beneficiarii de protecție 

internațională (BP) încă din 2009.  

Proiectul "Integrare ACUM II - Abordări complexe și unitare pentru migranți" este implementat de 

AIDRom - Asociația Ecumenică a Bisericilor din România în parteneriat cu Asociația Filantropia Oradea, 

Instituția Prefectului - Județul Timiș și Instituția Prefectului Caraș - Județul Severin și este finanțat prin 

Programul Național - Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare. Grupul său țintă este reprezentat de 

beneficiarii de protecție internațională (BP) și de cetățenii din țări terțe cu drept de ședere în România. 

În cadrul proiectului, în cele 6 județe de competență, în perioada august 2019 - iulie 2020, au fost 

asistați 357 de beneficiari prin accesarea de servicii de integrare individualizate și complexe, în mod 

gratuit. Menționăm câteva dintre aceste activități: servicii de consiliere socială și juridică specializată, 

ajutoare financiare pentru categoriile vulnerabile, cursuri de limba română și acomodare culturală, 

activități de petrecere a timpului liber pentru migranți, acțiuni specifice pentru beneficiarii minori din 

grupul țintă și medierea relației migranților cu instituțiile implicate în proiect. Ca urmare, au fost 

dezvoltate competențele profesionale ale actorilor implicați în asistarea grupului țintă și a fost 

consolidată cooperarea între membrii reprezentativi ai comunităților străine și rețelele locale de sprijin 

interinstituțional, rețelele de voluntariat, precum și sprijinul comunității.  

AMID (Accesul la servicii pentru migranții cu dizabilități) este un alt proiect care a beneficiat de finanțare 

din partea programului AMIF - Fondul pentru azil, migrație și integrare al Uniunii Europene. Proiectul a 

fost implementat pentru a sprijini un management eficient al primirii și integrării solicitanților de azil și a 

migranților cu dizabilități în UE. De asemenea, este luat în considerare impactul culturii asupra relocării 

refugiaților. ARE a fost un partener important în cadrul consorțiului, reprezentând autoritățile locale. 

Timișul, alături de Värmland și Valencia, în calitate de regiuni membre ale ARE, a jucat un rol activ în 

cadrul Comitetului consultativ comunitar (CAB) al proiectului. CAB monitorizează diferitele etape ale 

asistenței acordate migranților: de la primul contact până la relocarea în alte state membre ale UE, iar 

cei 3 membri ARE reprezintă vocea autorităților locale în cadrul CAB. Consiliul consultativ comunitar a 

avut ca scop dezvoltarea unui grup de lucru permanent capabil să coordoneze viitoarele acțiuni comune 

împreună cu agențiile UE, inspirând o abordare comună a Uniunii Europene și consolidând aspecte 

importante ale sistemului european comun de azil. 



Obiectivele care se doresc a fi atinse la nivel regional prin proiectul EU-BELONG 

Cu ajutorul proiectului EU-BELONG, ne propunem să îmbunătățim competențele actorilor locali și 

regionali în diversificarea strategiilor de integrare, cu un accent deosebit pe nevoile culturale și 

educaționale atât ale migranților, cât și ale societății civile din care aceștia doresc să facă parte. Există o 

nevoie stringentă de a extinde cunoștințele despre situația imigranților din țara de origine, despre 

contextul lor religios, social, economic și cultural, pentru a-i înțelege mai bine și pentru a adapta 

activitățile la nevoile și aspirațiile lor reale. În același timp, numai informațiile documentate și exacte pot 

contracara efectele dăunătoare ale prejudecăților, zvonurilor și stereotipurilor. Prin urmare, dorim să 

elaborăm și să punem în aplicare politici interculturale ale autorităților și organizațiilor locale menite să 

influențeze interacțiunea socială, comunicarea și înțelegerea reciprocă între populația autohtonă și cea 

migrantă și să reducă diferențele dintre grupurile etnice și religioase. Credem cu tărie că EU-BELONG ne 

va ajuta să dezvoltăm programe de consolidare a capacităților axate pe dialogul intercultural conceput 

ca interacțiune și schimb de opinii bazate pe egalitate, respect și înțelegere reciprocă. Dorim să 

deschidem calea către un viitor în care diversitatea este un avantaj, nu o problemă, în care fiecare are 

un loc și un rol în puzzle-ul colorat al vieții sociale. 

 


