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TERMENI DE REFERINȚĂ „ Expert migrație si integrare” 

Proiect: ”INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migrați în Regiunea 2”, 

FAMI/15.03.02 

  

CONTEXT:  

Fundația World Vision Romania, în calitate de beneficiar, alături de partenerii săi de implementare: 

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare – Partener 1 și Asociația Centrul 

pentru Resurse Civice – Partener 2 derulează proiectul ”INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migrați 

în Regiunea 2”, FAMI/15.03.02. 
 

Obiectivul general al proiectului este de a furniza servicii de asistență (socială, medicală, psihologică, 

juridică etc.) adaptată și adecvată la cerințele speciale ale beneficiarilor de protecție internațională (BP) și 

resortisanților țărilor terțe (RTT) cu ședere legală în România, prin susținerea procesului de integrare socială 

și prin consolidarea capacității actorilor relevanți și cooperării interinstituționale. 
 

Proiectul are o durată de 12 luni și este finanțat prin Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și 

Integrare (număr de referință contract: FAMI/15.03.02), gestionat în România de Ministerul Afacerilor 

Interne – Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, ca Autoritate Responsabilă, și Inspectoratul General 

pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă. Proiectul are o valoare totală de 1.469.247,47 lei. 
 

Proiectul își propune să asigure servicii integrate în Centre Regionale pentru Integrare (CRI) și să susțină 

cooperarea dintre instituții, ambasade, consulate, mass media, comunități ale străinilor, actori sociali și 

organizații neguvernamentale în scopul promovării și derulării de activități pentru integrarea străinilor, BP și 

RTT, din Regiunea 2 (CRCPSA Galați): județele Galați, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea și 

Constanța. 
 

Printre principalele activități ale proiectului se numără: 
● înființarea a 2 Centre Regionale pentru Integrare la  Galați și Constanta și a unui Punct de lucru la 

Vaslui 
● realizarea de evenimente de promovare a proiectului și a rezultatelor sale și elaborarea si 

diseminarea materialelor de informare traduse in 7 limbi reprezentative 
● dezvoltarea de parteneriate și de rețele de suport local a actorilor implicați în procesul de integrare 
● instruirea autorităților cu atribuții și alți actori relevanți implicați în integrarea BP și RTT 
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● crearea și dezvoltarea unei rețele de mediatori interculturali și voluntari 
● recrutarea, identificarea și înregistrarea grupului țintă 

● acordarea serviciilor de asistență beneficiarilor unei forme de protecție și RTT din județele de 

implementare: informare și consiliere psiho-sociala, asistență juridică, cursuri de limba română, 

inclusiv organizarea unor sesiuni de orientare și acomodare culturală, activități socio-culturale, 

recreaționale și a unor sesiuni speciale de spargere a barierelor culturale în comunitățile BP și RTT, 

asistență materială pentru BP si RTT cu nevoi speciale, facilitarea accesului la servicii medicale și 

servicii educaționale pentru copii, mediere profesională și facilitarea accesului la piața  muncii. 
 

OBIECTUL COLABORĂRII:  

 Expertul migrație și integrare va fi implicat in derularea activității de consolidare a capacității de 

gestionare și coordonare pentru actorii implicați în procesul de integrare a BP și RTT, cu precădere 

în derularea subactivității de instruire a autorităților cu atribuții si alți actori relevanți implicate in 

integrarea BP si RTT din regiunea 2: județele Constanța, Brăila, Galați, Tulcea, Vaslui, Vrancea și 

Bacău.  

 Printre sarcinile specifice îndeplinite de către expertul migrație și integrare în cadrul acestei activități 

se numără:  
- identificarea nevoilor de pregatire in materie de migratie si integrarea BP si RTT la nivelul institutiilor 

publice, ong-uri, parteneri sociali si alti actori relevanti din Regiunea 2. 

- elaborarea materialului de curs (suport de curs, fise, exercitii, prezentări etc). 

- livrarea efectiva a instruirii pe baza nevoilor de formare identificate la nivelul funcționarilor și al altor 

actori relevanți cu competente in integrarea BP si RTT, la nivelul Regiunii 2.  

- elaborarea unui Raport al sesiunii de instruire.  
 

 Expertul migrație si integrare va fi implicat prin realizarea de materiale specifice si prezentari in 

domeniul migratiei si integrarii BP si RTT, in derularea activității de vizibilitate, informare si 

promovare a proiectului si a rezultate lor sale, inclusiv prin participare si interventii in cadrul 

conferintelor regionale desfasurate in proiect. 

Criterii minime pentru selectare:  

1) Studii superioare absolvite cu diploma de licența, completate de studii postuniversitare sau alte 

programe de formare profesionala relevante in materia pentru care se solicita expertiza;  

2) Experiența in elaborarea si susținerea de programe de formare in domeniul migrației si integrarii 

migrantilor. 
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3) Experiență în elaborarea de materiale, prezentari și resurse în domeniul migrației si integrarii 

migrantilor. 

4) Aptitudini tehnice: cunoștințe de utilizare PC (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer), 

abilitate de a planifica si de a lucra eficient in echipa.  

5) Declararea disponibilității pentru perioada de derulare a sarcinilor: decembrie 2016-februarie 2017. 

 

Criterii de recrutare: persoanele interesate trebuie să transmita dosarul de înscriere, cuprinzând, în mod 

obligatoriu, următoarele documente: 

● CV în format Europass; 
● Declararea disponibilității pentru perioada : decembrie 2016-februarie 2017; 
● Copie diplomă de studii (universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licență); 
● Certificat Formator/Formare Formatori acreditat CNFPA/ANC sau echivalent.  
● Recomandări/ adeverință din partea beneficiarului/angajatorului (minim 1 – maxim 3) corelate cu 

experiența specifica declarată; 
● Alte documente care să ateste experiența relevantă în domeniul migrației si integrarii migrantilor. 

 

Documentele vor fi transmise in format electronic la adresa de email: asociatianovapolis@gmail.com, 

până la data de 05.12.2016, orele 16.30. Numai persoanele selectate vor fi invitate pentru un interviu. 
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