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Data: 18.05.2009 

Lansarea proiectului:  

“Comunicare intercultural ă – factor de integrare socială” 

 

Oficiul Român pentru Imigr ări din cadrul Ministerului Administra ţiei şi Internelor 

asigură finanţarea proiectului „Comunicare intercultural ă – factor de integrare socială”, ce 

va fi derulat la nivelul judeţului Suceava de către Societatea Filantropică Diana. În cadrul 

proiectului  care se va desfaşura până la finele lui 2009, se va urmări crearea unui cadru de 

integrare socială a cetaţenilor străini din state non –UE aflaţi în România, prin organizarea 

unor cursuri de comunicare interculturală destinate atât strănilor, cât şi funcţionarilor 

publici din jude ţul Suceava. Proiectul este finanţat prin Fondul European pentru Integrarea 

Resortisanţilor Ţărilor Ter ţe, Programul Anual 2008. 

Parteneri în acest proiect sunt: Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Rădăuţi şi 

Fundaţia „Habitat pentru Umanitate” România – Filiala Rădăuţi. 

Printre activit ăţile din cadrul proiectului  se numară: realizarea unor materiale de 

promovare, desfăşurarea unor seminarii de instruire pentru funcţionarii publici şi resortisanţii 

tărilor terţe din judeţul Suceava; realizarea unui manual de comunicare interculturală; 

diseminarea rezultatelor şi a modelului de buna practica.  Beneficiari direcţi ai proiectului : 50 

de resortisanţi care vor participa la sesiuni de instruire în domeniul comunicării interculturale, 

120 de funcţionari publici din cadrul autorităţilor centrale şi locale care vor fi pregătiţi în 

domeniul comunicării interculturale din judeţul Suceava.  

Conferinţa de presă pentru lansarea proiectului va avea loc în data de 20.05.2009, 

orele 11, în sala Ciprian Porumbescu, din cadrul Consiliului Judetean Suceava, etaj 1.  

Pentru mai multe informaţii, ne puteţi contacta pe adresa de email filantropicadiana@gmail.com  

sau la telefon/fax 0230 524 128, mobil 0723779386, persoană de contact Gafiuc Petru Vasile, 

manager proiect. Din partea Oficiului Român, persoana de contact este Oana Vasile, tel. 021 

4107513, interior 19061. 
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