
 
În data de 28 octombrie 2022, la Cluj International Hub (Strada Napoca, nr. 25), Institutul Român pentru 
Pace - PATRIR, cu sprijinul Primăriei Cluj-Napoca și în colaborare cu LADO Cluj, a organizat o întâlnire cu 
reprezentanții comunităților internaționale din Cluj, instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale și 
actorii locali și regionali importanți. Cea de-a opta întâlnire din cadrul proiectului Migrant Voices Heard  și-
a propus să pună bazele unei viitoare colaborări constante între toți factori implicați, în vederea consolidării 
unui cadru socio-economic incluziv bazat pe identificarea nevoilor și soluțiilor comune, precum și pe 
participarea activă la procesul de luare a deciziilor a tuturor cetățenilor din Cluj, indiferent de țara de 
proveniență.   

 

Discuția s-a concentrat asupra problemlor pe care cetățenii din țările terțe le întâmpină în Cluj (precum 
bariera lingvistică, stereotipuri, lipsa informațiilor clare despre dreptul la muncă, dificultățile în 
obținerea/prelungirea permisului de ședere etc), dar și pe identificarea soluțiilor comune, spre exemplu:  

- Realizarea de training-uri de conștientizare pentru angajatori asupra drepturilor și obligațiilor 
cetățenilor din țări terțe cu drept de muncă în România; 

- Necesitatea ca angajatorii să dezvolte politici interne care să adreseze drepturile și obligațiile angajaților 
care provin din afara UE, precum și măsuri de sprijin a acestora; 

- Dezvoltarea unui ghid (disponibil în mai multe limbi străine) care se includă toate informațiile necesare 
cetățenilor din țări terțe, inclusiv documentele de care au nevoie în diferite situații (educație, angajare, 
acces la serviciile de sănătate etc); 

- Creșterea perioadei în care aplicanții din țările non-UE pot completa și trimite documentele necesare 
Serviciului pentru Imigrări, precum și necesitatea modificării programului de lucru și numărului de 
angajați ai Serviciului.  

 

La activitate au participat cetățeni din Palestina, Iordania, Camerun, Chile, Ecuador, Irak, Republica 
Moldova, Haiti, Ucraina, precum și reprezentanți ai următoarelor instituții și organizații: Serviciul pentru 
Imigrări al Județului Cluj, Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației, Facultatea de Studii Europene și 
Relații Internaționale (UBB Cluj),  Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, Fundația Comunitară 
Cluj, Grupul de Inițiativă Basarabean, Mercy Corps, Cluj International Women Club.  

 

Proiectul european Migrant Voices Heard (număr 101038656) își propune să sprijine înființarea și 
consolidarea consiliilor migranților la nivel local și regional în șase țări ale UE, în strânsă colaborare cu 
administrațiile publice, să promoveze schimbul de experiență între autoritățile publice locale și regionale 
cu privire la implicarea migranților în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor de integrare și să 
consolideze capacitatea autorităților locale și regionale de a consulta în mod eficient migranții cu privire 
la politicile care îi afectează în mod direct. Proiectul este finanțat cu sprijinul Fondului pentru azil, migrație 
și integrare (FAMI) al Uniunii Europene și este implementat de următoarele organizații: WCIF (Bulgaria), 
PATRIR (România), Suedwind (Austria), Mission Wings (Bulgaria), ASSFAM (Franța), KMOP (Grecia), 
ActionAid (Italia) și Szjubektiv (Ungaria). În cadrul acestei inițiativei vor fi implicate și administrațiile locale 
și regionale. 



 
 


