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Către:  Ministerul Afacerilor Interne 

În atenţia:  Domnului Lucian Nicolae BODE 

  Ministru 

 

Stimate domnule Ministru,   

Organizaţiile membre ale Coaliţiei pentru Drepturile Migranţilor şi Refugiaţilor (CDMiR) își 

manifestă îngrijorarea în ceea ce privește situația tensionată din Ucraina, care, în cazul 

transformării într-un conflict armat, poate provoca strămutarea a unui număr semnificativ de 

persoane.  

O parte dintre persoanele în nevoie de protecție internațională s-ar putea îndrepta, în acest 

caz, către România. CDMiR subliniază necesitatea planificării și implementării unui răspuns 

umanitar rapid, ținând cont de drepturile fundamentale ale omului, de către autoritățile 

statutului român, în cooperare cu societatea civilă și cu alți actori relevanți.  

În acest sens, vă solicităm respectuos să ne transmiteți care sunt măsurile luate de către 

statul român în vederea pregătirii pentru situația în care va exista un flux masiv de migranți 

la frontierele României. 

Totodată, subliniem nevoia unei cooperări mai strânse între autorități și organizațiile 

neguvernamentale, precum și necesitatea ca toți actorii implicați într-un posibil răspuns 

umanitar la această criză să fie incluși în consultările pe temă.  

CDMiR reunește 23 de organizații ale societății civile, care acoperă un număr larg de 

domenii de expertiză, inclusiv cercetare, advocacy, asistență materială, juridică şi medicală, 

orientare și dialog intercultural. Ne manifestăm întreaga disponibilitate de a contribui, în 

conformitate cu expertiza și resursele proprii, la gestionarea unei astfel de potențiale crize.  
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În încheiere, ne manifestăm aprecierea faţă de activitatea Ministerului Afacerilor Interne şi a 

structurilor acestuia în sensul asigurării unei bune funcționări a sistemului național de azil și 

integrare și a gestionării fenomenelor migraționiste.  

Cu deosebită stimă,  

În numele organizaţiilor membre CDMiR,  

Niculae Cârcu  

Preşedinte 

Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi (Secretariatul CDMiR)  

Organizaţiile membre CDMiR:  

1. Academia de Advocacy din Timișoara 

2. Asociația Bud’s Flowers 

3. Asociația Conect 

4. Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România (AIDRom) 

5. Asociația Filantropia Oradea 

6. Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare 

7. Asociația pentru Promovarea Migrației Legale 

8. Asociația Română pentru Promovarea Calității și Practicilor de Succes (ARPCPS) – 

Migrant Integration Center Braşov 

9. Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) 

10. Asociaţia Solidaritatea Umană Nova Pitești (ASU Nova) 

11. ASSOC - Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială 

12. Centrul de Cercetare și Comunicare Interculturală Iași (CCCI) 

13. Centrul de Documentare și Cercetare în Domeniul Integrării Imigranților (CDCDI) 

14. Centrul pentru Inovare Publică 

15. Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR) 

16. Fundația ICAR 
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17. Fundația Terre des Hommes Elveția 

18. Institutul Intercultural Timișoara 

19. Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului (LADO), filiala Cluj 

20. LOGS – Grup de Iniţiative Sociale 

21. Peace Action Training and Research Institute of Romania (PATRIR) 

22. Salvați Copiii România 

23. Societatea Academică din România 

Coaliția pentru Drepturile Migranților si Refugiaților – CDMiR s-a format în 2017, ca 

răspuns la nevoile din ce în ce mai complexe de integrare ale migranților și refugiaților. 

În prezent, CDMiR reunește 23 de organizații neguvernamentale și 5 susținători din mediul 

academic și din rândul organizațiilor internaționale, fiind singura Coaliție a societății civile din 

România activă în domeniul migrației, azilului și integrării. Membrii CDMiR acoperă un 

număr larg de domenii de expertiză, inclusiv cercetare, advocacy, asistență materială, 

juridică şi medicală, orientare și dialog intercultural. 

Pentru a afla mai multe despre Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților și despre 

activitățile acesteia, accesați www.cdmir.ro. 

Acest document este realizat în cadrul proiectului CDMiR: O viziune comună pentru 

integrarea migranților și refugiaților în România. Proiectul este derulat de Fundația Consiliul 

Național Român pentru Refugiați în parteneriat cu Centrul pentru Inovare Publică și 

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, cu sprijinul financiar 

al Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 

Granturile SEE 2014-2021.  

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și 

Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org . 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. 

http://www.cdmir.ro/
http://www.eeagrants.org/

