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Migrant în România
Raport Seminar local Constanța – 14 decembrie 2010

Al treilea seminar local din Constanţa, desfăşurat în cadrul proiectului Migrant în
România a avut loc marți, 14 decembrie 2010 la sediul Centrului de Informare pentru
Migranți (Str. Ștefan cel Mare nr. 63).
La seminar au participat:
 membri ai comunităţilor de străini proveniţi din state ne-membre ale UE;
 două studente din Franţa, care efectuează un stagiu de practică pe asistenţă
socială în cadrul organizaţiei Salvaţi Copiii – Filiala Constanţa;
 cele două profesoare de limba română, formate de către Institutul Intercultural
Timișoara să conducă cursurile de limbă română pentru migranţi, la Constanţa;
 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Constanţa, mass-media locală şi ai unor
organizaţii neguvernamentale din Constanţa.
Scopul seminarului este de consolidare a mecanismului de consultare a migranţilor din
Constanţa, prin implicarea activă a autorităţilor, a societăţii civile şi a comunităţilor de
migranţi
Principalele teme de discuţie au fost:
1. Activități ale Biroului de Informare și Consiliere pentru Migranți Constanța.
- Contribuţia migranţilor la dotarea biroului cu materiale informative;
- Implicarea migranţilor și a autorităţilor la activităţile și serviciile oferite de către
Birou;
- Categorii de informaţii utile pentru migranţi.
2. Propuneri de activități interculturale pentru integrarea migranților şi pentru
sensiblizarea populației generale din Constanța pentru a fi realizate pe parcursul
anului 2011.

La punctul 1 a fost prezentat Biroul de Informare și Consiliere pentru Migranţi Constanţa și a
fost evocat evenimentul de inaugurare, ce a avut loc la data de 24 noiembrie 2010. S-a luat în
discuţie „dotarea” Biroului de Informare și Consiliere pentru Migranţi cu materiale utile
pentru beneficiari săi. Ele pot fi pe suport tipărit sau electronic, și vor fi puse la dispoziţia
beneficiarilor Biroului. Participanţii la seminar au dezbătut categoriile de informaţii utile
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pentru migranţi, pornind de la problemele
cu care s-au confruntat aceștia la sosirea
în România: apartamente de închiriat la
preţul pieţii, informaţii despre drepturile
și obligaţiile unui cetăţean străin pe
teritoriul
României
sau
despre
posibilitatea învăţării limbii române.
Participanţii au promis că vor contribui la
baza informatică a Biroului de Informare
pentru Migranţi, și au opinat că ar fi utilă
existenţa unui site / portal unic de unde
să se poată descărca aceste informaţii.
Totodată, există deja studenţi din categoria beneficiarilor Biroului, care și-au manifestat
intenţia de a se implica în funcţionarea sa, prin stagii de voluntariat. Aceste stagii vor începe
în luna ianuarie și vor avea durata de aproximativ 2-3 săptămâni (în funcţie și de numărul
solicitărilor de voluntariat).
La punctul 2, participanţii au generat câteva idei de evenimente interculturale ce pot fi
marcate în comunitate:
 Anul Nou Chinezesc (3 februarie 2011)
 Marcarea zilei de 8 Martie pentru femeile migrante
 Secţiune specială în cadrul festivalului de film IPIFF, ce are loc în fiecare vară la
Constanţa; secţiunea ar putea consta în proiecţia de filme de provin din ţările din afara
UE
 Sărbătorirea Nevruz / Newruz (sărbătoarea primăverii în comunităţile turce și arabe)
 Cursuri de dansuri specifice comunităţilor de migranţi
 Secţiune în cadrul sitului Migrant.ro cu informaţii utile pentru migranţi
 Emisiuni radio produse, care să promoveze comunităţile de migranţi.
Altele:
 A fost prezentat nr. 7 al revistei „Migrant in Romania”, publicată de către IIT, și s-a
încurajat scrierea de articole pentru revista mai sus menţionată;
 A fost prezentat site-ul și forumul www.migrant.ro și s-a discutat oportunitatea de a se
posta întrebări şi informaţii pe forum;
 A fost prezentată oportunitatea studierii limbii române de către migranţi, prin
cursurile organizate de către Institutul Intercultural Timișoara. Cele două profesoare
de limba română ce vor ţine aceste cursuri, au discutat despre calendarul cursurilor, ce
vor începe în luna februarie 2011, și despre importanţa Centrului de Informare pentru
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Migranţi în referirea de cursanţi, având în vedere că
dimensiunea minimă a unei grupe este de 15
persoane. S-a discutat de asemenea și despre
eventualitatea existenţei de doritori cursanţi dintre
angajaţii străini de la Șantierul Naval Daewoo
Mangalia. Rămâne ca această posibilitate să fie
investigată în cursul lunii ianuarie.
 A fost prezentat site-ul www.vorbitiromaneste.ro,
precum și posibilitatea de a fi folosit de către
reprezentanţii RTT care doresc să înveţe limba
română
 A fost prezentat evenimentul organizat cu prilejul
zilei de 16 noiembrie – Ziua Internaţională a
Toleranţei şi Integrării. Acest eveniment a constat
într-un târg / expoziţie, unde au fost invitate să se prezinte comunităţile de migranţo
din Constanţa. Până la urmă, evenimentul s-a transformat într-o discuţie între singurul
migrant prezent (Duru McGreg – nigerian) și mass-media prezentă.
o Ecouri în mass-media:
 19.11.2010
 Ziua de Constanta: http://www.ziuaconstanta.ro/comunicate-depresa/institutii-mass%11media-comunicate/constantamarcheaza-ziua-internationala-a-tolerantei-si-ziua-migrantului-inromania-52201.html
 Observator: http://observator.ro/ziua-migrantului-62434.html
 Constanteanul.com:
http://constanteanul.com/constantamarcheaza-ziua-internationala-a-tolerantei-si-ziua-migrantului-inromania/
 20.11.2010
 Adevarul de Seara:
http://www.adevarul.ro/locale/constanta/Expozitia_migrantilorla_Biblioteca_Judeteana_Constanta_0_375562584.html
 Telegraf:
http://www.telegrafonline.ro/1290204000/articol/143553/expozi
tia_migrantului_la_malul_marii.html
 22.11.2010
 Romania Libera:
http://www.romanialibera.ro/actualitate/dobrogea/nigerianulcare-ii-educa-pe-copiii-constantei-206793.html
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 A fost prezentată posibilitatea de obţinere de informaţii și materiale pentru cetăţenie,
de la sediile Inspectoratului Judeţean de Poliţie și ORI Constanţa.

Evenimentul a fost încheiat cu o masă cu specific internaţional / libanez, la restaurantul
Byblos.
Apariţii în mass-media:
Liderul de Opinie, 13 decembrie 2010: Seminar pentru migranţi
http://lideruldeopinie.ro/37584/seminar-pentru-migranti
Constanteanul.com, 21 decembrie 2010: Un nou Acasă pentru migranţi
http://constanteanul.com/un-nou-acasa-pentru-migranti/

Raport redactat de:
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Facilitator local
Centrul pentru Resurse Civice
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