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Prima etapă a unui proiect de integrare a migranţilor, la ﬁnal

Abordări complexe și unitare
Marți, 8 mai, în sala mare
a Primăriei Oradea, a avut
loc conferinţa de diseminare
și încheiere a etapei I a proiectului „Integrare ACUM
– Abordări complexe și unitare pentru migranți”. În cadrul evenimentului, au fost
prezentate rezultatele iniţiativelor de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe şi a refugiaţilor - beneﬁciari ai unei
forme de protecţie în judeţele
Bihor, Arad şi Hunedoara.

Începând din iunie 2017,
timp de 12 luni, resortisanţi ai
ţărilor terţe – RTT (migranţi
cu o formă legală de rezidenţă pentru studii, căsătorie cu
cetăţeni români, muncă etc.)
şi beneﬁciari ai unei forme de
protecţie internaţionale - BP
(statut de refugiat sau protecţie
subsidiară) au fost asistaţi prin
servicii speciﬁce de incluziune socială, pentru a dobândi
un grad ridicat de integrare
în România, servicii oferite
de Centrul Regional de Integrare Filantropia Oradea și
Centrul Regional de Integrare
AIDRom Timişoara. Centrele oferă asistenţă pentru migranţi în judeţele Bihor, Arad
şi Hunedoara, respectiv Timiş,
Caraş-Severin şi Mehedinţi.
În cadrul proiectului au fost
oferite la CRI Oradea și CRI
Timişoara servicii specializate de: consiliere socială şi
juridică, asistenţă materială,
cursuri de limba română şi
acomodare culturală, activităţi
de petrecere a timpului liber
pentru migranţi, acţiuni speciﬁce pentru beneﬁciarii minori
ai grupului ţintă şi medierea
relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De
asemenea, în cadrul proiectului au fost formaţi 10 mediatori în cadrul unui seminar de

Direcţia de Evidenţă
a Persoanelor

Eliberarea certiﬁcatelor
de căsătorie
În vederea aplicării, în mod unitar, a
dispoziţiilor legale în materie de stare civilă,
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bihor vă
aduce la cunoştinţă informaţii utile cu privire la eliberarea certiﬁcatelor de căsătorie.

Proiect cu ﬁnanţare europeană pentru sprijinirea migranților
formare şi angajaţi 3 mediatori
interculturali. Au fost formați
20 voluntari în cadrul unui seminar, care a condus la crearea
de reţele judeţene de voluntari.
De asemenea, au fost semnate
șase parteneriate cu instituţii
publice din cele șase judeţe,
cu atribuţii în domeniul asistenţei migranților. Prezentarea proiectului a fost făcută de
Adriana Popa, manager local
Centrul Regional de Integrare
Filantropia Oradea, și de Elena
Timofticiuc, manager proiecte
AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România.
„Acest proiect este, de fapt, o
continuare a altor proiecte, deoarece Asociația Filantropia
Oradea oferă, din anul 2012,
servicii de informare și consiliere pentru cetățenii străini.
Ce a adus în plus acest proiect
este faptul că ne-am adresat
și beneﬁciarilor de protecție
internațională,
respectiv
refugiaților, am putut să acor-

dăm partea de asistență materială și să ne focalizăm foarte
mult pe cât mai multe segmente, de la găsirea unei locuințe,
a unui loc de muncă, dar și
să-i implicăm în comunitate,
mai exact am încurajat mult
activitatea de voluntariat. Am
ales să prezentăm foarte vizual activitățile noastre, de aceea
ne-am axat mult pe dezvoltarea
de activități de acomodare culturală”, ne-a declarat Adriana
Popa, manager local Centrul
Regional de Integrare Filantropia Oradea. Potrivit interlocutoarei noastre, la nivelul Centrului Regional de Integrare
Filantropia Oradea, în perioada iunie 2017- aprilie 2018, au
fost oferite servicii pentru 241
de migranți din județele Bihor,
Arad și Hunedoara, serviciile
ﬁind adaptate și personalizate
în funcție de nevoile ﬁecărui
individ. Evenimentul a reunit
reprezentanţi ai CRCPSA Timişoara, ai Serviciului pentru

Imigrări Bihor, autorităţilor
locale cu atribuţii în procesul
de integrare a migranţilor din
judeţul Bihor, organizaţiilor
non-guvernamentale, precum
și ai comunităţilor de străini
din zona de vest a ţării.
Proiectul „Integrare ACUM
– Abordări complexe și unitare
pentru migranți” este implementat de AIDRom - Asociaţia Ecumenică a Bisericilor
din România, în parteneriat cu
Asociaţia Filantropia Oradea.
Proiectul este ﬁnanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul
General pentru Imigrări, prin
Programul Naţional – Fondul
Azil, Migraţie şi Integrare, în
perioada 1 iunie 2017 – 31 mai
2018 (etapa I de implementare)
și 1 iunie 2018 – 31 mai 2019
(etapa a II-a de implementare).
Bugetul total al proiectului,
pentru prima etapă de implementare, este de 1.097.642,92
lei.
 Loredana IONAȘ

Elevii de la Aurel Lazăr

Impulsionați să ajute copiii cu dizabilități
În sala de festivități a Liceului Teoretic „Aurel Lazăr”,
elevii claselor a X-a şi a XI-a
au marcat, la sfârșitul săptămânii trecute, ziua de 5 mai Ziua internaţională de luptă
împotriva discriminării persoanelor cu dizabilităţi, printr-o activitate de informare.
Activitatea a fost coordonată de directoarea adjunctă,
Rodica Turcaş, şi profesorul
Vasile Juncu, care și-au propus
să atragă atenţia celor prezenţi
asupra persoanelor cu dizabilităţi şi a problemelor cu care Tinerii au aﬂat mai multe despre copiii cu dizabilități
acestea se confruntă.
Elevele Andreea Mihuţa şi le cu care se confruntă aceştia pe care aceste persoane le au.
Lorena Morar au prezentat un în societate, rezultatele unor Alături de ei trebuie să ﬁe nu
material bine documentat, în sondaje publice, dar şi modul doar membrii apropiaţi din facare au disecat termenii diza- în care legislaţia din România milie, ci şi vecinii, colegii sau
bilitate şi handicap, au scos în încearcă să apere drepturile oricine se aﬂă în preajmă. Mirevidenţă diferite tipuri de diza- acestor persoane greu încer- cea Puie, elev în clasa a XI-a,
bilităţi care pot ﬁ întâlnite la cate. În material s-a eviden- şi-a exprimat în câteva cuvinte
cei din jur, au arătat probleme- ţiat o serie de nevoi speciale, solidaritatea faţă de suferinţele

persoanelor cu nevoi speciale,
a propus mai multe activităţi
ﬁlantropice menite să-i ajute,
la care să se implice cât mai
mulţi tineri.
În continuare, profesoara
Rodica Turcaş a prezentat câteva cazuri emoţionante la care
au participat şi elevi lăzărişti,
în virtutea unor parteneriate cu instituţii şi organizaţii
care sunt implicate în acest
fenomen. În încheiere, profesorul Vasile Juncu a propus
ca tinerii să identiﬁce cazuri
particulare din anturajul lor,
pentru a putea interveni cu
eﬁcienţă în sprijinul acestora.
Tinerii au fost îndemnaţi să se
gândească mai mult la ceilalţi,
să depăşească automulţumirea
de sine şi egoismul mascat de
indiferenţă, promovând astfel
valorile moralei creştine.
 R.C.

Certiﬁcatele de căsătorie se eliberează unuia
dintre soţi sau la cerere ambilor soţi, personal sau prin împuternicit cu procură specială
autentiﬁcată, în baza documentelor cu care se
face dovada identităţii în original şi fotocopie, aﬂate în termen de valabilitate. Dovada
identităţii se face cu unul dintre următoarele
documente: pentru cetăţenii români - carte
de identitate, carte de identitate provizorie,
paşaport de cetăţean român cu domiciliul în
străinătate; pentru cetăţenii Uniunii Europene
sau Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul emis de statul ai
căror cetăţeni sunt; pentru cetăţenii străini din
statele terţe - paşaportul emis de statul ai căror
cetăţeni sunt; pentru apatrizi - paşaport emis în
baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din
anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz. În cazul cetăţenilor străini sau apatrizilor, ale căror acte de
identitate nu conţin date înscrise prin utilizarea
alfabetului latin, se solicită traducerea legalizată a ﬁlei care conţine datele de identiﬁcare. Cererea de eliberare a certiﬁcatului de căsătorie
se adresează SPCLEP-ului/primăriei care are
în păstrare actul de căsătorie sau SPCLEP-ului/
primăriei de la locul de domiciliu/reşedinţă al
titularilor actului de căsătorie. 

Dosar de evaziune ﬁscală
de peste un million de lei

Percheziţii în Bihor

Poliţiştii din Alba au efectuat, ieri dimineaţă, 23 de percheziţii la persoane
bănuite că ar ﬁ cauzat un prejudiciu de
peste 1.000.000 de lei, prin evaziune ﬁscală.
Descinderi au avut loc şi în Bihor.
Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Poliţiei Române, ieri, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice
din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean
Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă
Tribunalul Alba, efectuează 23 de percheziţii în judeţele Alba (11), Bihor (2), Sibiu (5)
şi municipiul Bucureşti (5). “Activitățile se
desfășoară la locuințele a 12 persoane bănuite
de evaziune ﬁscală şi complicitate la evaziune
ﬁscală, precum şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea. Din cercetări a
rezultat faptul că, în perioada 2012 - 2013, cei
în cauză ar ﬁ creat un mecanism ﬁnanciar, prin
care ar ﬁ înregistrat cheltuieli nereale în contabilitatea societăţilor administrate, în baza unor
documente contabile ﬁctive, emise de către mai
multe ﬁrme fantomă”, se precizează în comunicat. Potrivit aceleiaşi surse, agenții economici
vizați ar ﬁ oferit, în principal, servicii de construcţii de imobile. Prejudiciul cauzat bugetului
de stat a fost estimat la peste 1.000.000 de lei.
Poliţiştii vor pune în executare 12 mandate
de aducere, persoanele depistate urmând a ﬁ
conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Alba, pentru audieri şi dispunerea
măsurilor legale. La acţiune au participat și
poliţişti din Bihor, Sibiu şi Bucureşti.
 A.U.

