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Agenda seminarului de prezentare a Centrului de Informare pentru Migranți a cuprins:
14.00 – 14.10 Cuvânt de bun venit şi prezentarea participanților;
14:10 – 14:20 Prezentarea proiectului ’’Migrant in România Interculturală’’
și a rețelei de mediatori interculturali;
14:20 – 15:40 Probleme cu care se confruntă migranții în Constanța: locuințe,
facilități oferite de către administrația locală, provocări în integrare;
15:40 – 16:00 Masă bio servită la Cafeneaua Forte Life.
Scopul evenimentului a fost de facilitare a dialogului, a schimbului de opinii și
informații între instituțiile și organizațiile cu atribuții în integrarea migranților,
comunitățile de migranți, reprezentanții mass media, angajatori.

Detalii
La eveniment au participat 30 de persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice,
autorităților locale, comunităților de străini din Malaezia, Rusia, Siria, Nigeria,
Macedonia precum și reprezentanți mass-media.
Evenimentul a debutat cu o scurtă prezentare a proiectului ”Migrant în România
Interculturală”, derulat în Constanța de către Centrul pentru Resurse Civice. A urmat
un tur de masă, în cadrul căruia participanții au avut prilejul să se prezinte, și să își
motiveze prezența la seminar.
De asemenea, au fost prezentați și mediatorii interculturali care avtivează la
Constanța, parte a rețelei de mediatori interculturali creată în cadrul proiectului.
În cadrul evenimentului au fost discutate aspecte referitoare la situația migranților la
nivelul județului Constanța, problemele cu care se confruntă și dificultățile de
integrare întâmpinate de la sosirea în România. Accentul a fost pus pe oportunitățile
de angajare, precum și ofertele de locuri de muncă disponibile în județul Constanța.
A fost invitat să ia cuvântul domnul Gheorghe Bușu, director al AJOFM Constanța,
care s-a referit la locurile de muncă disponibile, și la gradul de accesare al lor de către
cetățeni ce provin din state terțe. Astfel, am aflat că cetățenii străini se interesează
regulat de oferta de locuri de muncă din baza de date a AJOFM Constanța. Cu toate
acestea, un număr mult prea mic de astfel de persoane reușesc să se angajeze în urma
acestui demers. În plus, permisul de muncă reprezintă un document indispensabil
pentru fiecare cetățean străin care dorește să se angajeze.
S-a mai discutat și despre principalele obstacole ce stau în calea integrării migranților
în comunitate, și s-a subliniat importanța unei colaborări eficiente între instituțiile și
organizațiile non-guvernamentale cu atribuții în domeniul integrării resortisanților
țărilor terțe.
Participanții au apreciat utilitatea întâlnirilor de acest gen, în care se pune accent cu
precădere pe discuțiile informale și activitățile de networking.

Evenimentul s-a bucurat de prezența reprezentanților mass-mediei locale:
Litoral TV – 27.02.2014
http://www.tvlitoral.ro/proiectul-migrant-romania-interculturala-ajuns-la-constanta/

Adevărul Constanța – 28 februarie 2014
http://adevarul.ro/locale/constanta/migranti-1_5310d627c7b855ff56c06f8e/index.html

Cuget Liber – 28 februarie 2014
http://www.cugetliber.ro/stiri-eveniment-povestiri-infioratoare-din-infern-am-lasatbogatii-ca-sa-murim-de-foame-in-constanta209325?utm_source=cugetliber&utm_medium=site&utm_content=slider-mainitem&utm_campaign=Slider%20-%20poza%20mare
Radio Constanța – 1 martie 2014
http://radioconstanta.ro/audio-seminarul-oportunitati-si-provocari-in-integrareamigrantilor-in-comunitate-d646.html

