
 

 
 

17 ianuarie 2022 

TERMENI DE REFERINŢĂ PENTRU MEDIATORI INTERCULTURALI 

OIM România în parteneriat cu Liga Apărării Drepturilor Omului Cluj-Napoca și ASSOC Baia Mare 
doreşte selectarea a 8 mediatori interculturali care vor fi implicaţi în proiectul  

SIM_CIS – Servicii Integrate pentru migranți – comunități interculturale și solidare  
(Nr. contract FAMI/ 20.02.01.02.(4)) 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Proiectul SIM_CIS – Servicii integrate pentru migranțI – comunități interculturale și solidare” îşi 
propune să sprijine integrarea în societatea românească a beneficiarilor de protecție internatională 
(BPI) și a resortisanților țărilor terțe (RTT) din Regiunea 4 (județele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, 
Bistriţa Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba) prin crearea la nivelul regiunii a unei coaliţii formată din 
actori instituţionali/organizaţionali care funcţionează ca reţele locale de sprijin în vederea creşterii 
calităţii serviciilor integrate acordate migranților. 

Obiective  

Proiectul își propune să contribuie la: 
 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de integrare acordate BPI şi RTT prin consolidarea celor două 

Centre Regionale de Integrare (CRI) în Cluj-Napoca şi Baia Mare, dar şi a celor 3 Puncte 
Regionale de Coordonare de la Şomcuta  Mare, Târgu-Mureş şi Sibiu.  

 Dezvoltarea dialogului social între actorii locali relevanţi pentru integrarea migranţilor prin 
dezvoltarea şi eficientizarea reţelei de mediatori înterculturali şi voluntari. 

 Sprijinirea implicării active a BPI şi RTT în viaţa economică, socială, culturală a comunităţilor 
de rezidenţă prin activităţi educativ-recreaţionale, crearea de evenimente.   

 Asigurarea vizibilității proiectului prin publicații, colaborări cu diferiți parteneri media, 
parteneri din mediul academic, din rândul societății civile, dar și al antreprenorilor locali. 

Județele în care este implementat proiectului: 

Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba.  

Grupul ţintă al proiectului 

1. Grupul ţintă principal este reprezentat de: 

• Beneficiarii unei forme de protecție internațională (BP) în România  

• Străinii din afara statelor membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European aflați cu 
ședere legală în România. 
 

2. Grupul ţintă secundar 

• Organizații, autorități și instituții locale care lucrează în domeniul migrației 

• Comunitatea locală 

• Mediul privat 

• Mass-media 
 



 

 
 
 

• Alte organizaţii  (ex. Asociații ale migranților, Asociații ale angajatorilor, ONG care lucrează cu 
migranţi etc). 

 

PROFILUL MEDIATORULUI INTERCULTURAL 

Implicarea activă în diverse activităţi şi evenimente, atât a reprezentanţilor societăţii româneşti, cât şi 

a comunităţilor de migranţi va conduce la surmontarea barierelor culturale şi lingvistice şi va facilita 

integrarea străinilor în România. Dialogul intercultural este esenţial pentru a asigura integrarea cu 

succes a migranţilor în societatea românească. 

Aceștia vor sprijini comunităţilor de străini, cât şi reprezentanţii comunităţii şi instituţiilor din România. 

Mediatorul cultural va acţiona drept liant între aceste grupuri, promovând dialogul şi cooperarea 

dintre acestea. 

Mediatorii interculturali vor fi implicați în proiect până în luna august 2021. 

CERINŢE SPECIALE  

• Disponibilitatea de a lucra în cadrul unei echipe multidisciplinară. 

• Abilitatea de a lucra şi de a rezolva probleme în situaţii de stres/presiune. 

• Cunoaşterea comunităţii/comunităților reprezentate de mediator. 

• Cunoaşterea contextului local şi al societăţii româneşti în ansamblu. 

• Abilitatea de a transmite informaţii şi a facilita comunicarea între comunitatea pe care o 

reprezintă, LADO, partenerii de proiect şi autorităţile publice locale. 

• Atitudine cooperantă şi orientată spre rezolvarea problemelor, având drept obiectiv găsirea 

celei mai bune soluţii care să permită  beneficiarilor  accesul la serviciile de care aceştia au 

nevoie. 

• Cunoașterea limbii române. 

 

Experienţă profesională în domeniul serviciilor sociale sau în organizaţii  (publice sau private) din 

domeniul migraţiei constituie un avantaj.  

 
Mediatorul intercultural va fi implicat în următoarele activităţi:  

• Sprijinirea migranţilor în procesul de integrare în societatea românească luând în considerare 
faptul că aceștia provin din medii sociale diferite și au tradiții, culturi și religii diferite. 

• Promovarea dialogului intercultural prin stimularea respectului, a cunoașterii reciproce, 
diversității culturale și incluziunii sociale. 

• Identificarea şi referirea către LADO și/sau parteneri a migranţilor (beneficiarii unei forme de 
protecție internațională (BPI) în România  şi resortisanții țărilor terțe (RTT) cu ședere legală în 
România). 

• Asistarea membrilor comunităţilor străine în relaţia cu autorităţile locale. Mediatorul 
intercultural trebuie să aibă capacitatea de a relaţiona cu autorităţile locale, de a negocia şi 
de a previziona şi rezolva  potenţiale situaţii dificile care pot surveni în relaţia cu autorităţile. 

• Implicarea în organizarea sesiunilor de acomodare culturală pentru migranți. 
 



 

 
 
 

• Organizarea evenimentelor socio-culturale şi activităţilor recreaţionale la care vor participa 
migranţii şi membrii comunităţilor locale. 

• Participarea la organizarea altor evenimente locale şi regionale. 

• Participă la întâlnirile trimestriale, conferinţe/evenimente şi raportarea către Autoritatea 

Contractantă a progresului activităţilor şi dacă va fi necesar, va contribui la anumite aspecte 

administrative şi logistice legate de desfășurarea proiectului. 

• La solicitarea echipei de proiect va participa la organizarea altor evenimente locale şi/sau 

regionale. 

• Se pot implica în susținerea cursurilor de limba română, dacă dețin competențele necesare în 

acest sens. 

 

ALTE INFORMAȚII 

• Mediatorii interculturali vor participa la sesiune de instruire, care va avea loc în Cluj-Napoca. 

• Fiecare mediator intercultural va fi remunerat cu o sumă de maximum 5.000 lei (suma include 
și asigurarea în caz de accident) pentru întreaga perioadă de activitate. Plata va fi realizată 
lunar în baza unui contract încheiat cu OIM România, partenerul de proiect al LADO Cluj. 

• Încheierea contractelor cu mediatorii interculturali selectați este condiționată de obținerea 
aprobării medicale din partea Departamentului central al OIM.  

 

CUM PUTEȚI APLICA 

Dacă doriți să faceți parte din echipa noastră puteți să ne transmiteţi un Curriculum Vitae şi o Scrisoare 
de intenţie (maximum 2 pagini) care să conţină:  

• Motivele pentru care doriţi să vă implicaţi ca mediator intercultural în acest proiect. 

• Valoarea adaugată pe care o puteţi aduce echipei de proiect. 

• Limbi străine vorbite şi nivelul de cunoaştere al acestora. 
 

Scrisoarea de intenţie poate să includă şi un exemplu despre cum va arăta contribuţia dumneavoastră 

la atingerea obiectivelor proiectului.  

CV-ul şi scrisoarea de intenţie pot fi transmise până la data de 25 ianuarie 2022,  prin email la adresa: 

bucharestapplication@iom.int având drept subiect “Selecţie mediatori interculturali – SIM CIS”  

Toate aplicaţiilor vor fi evaluate în baza unei proceduri competitive. Vor fi analizate iniţial CV-urile şi 

scrisorile de intenţie, iar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi de către echipa de proiect să participe la un 

interviu. 
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