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Agenda seminarului de prezentare a Centrului de Informare pentru Migranți a cuprins:

15:00 – 15:10
15:10 – 15:20

15:20 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 17:30

Cuvânt de bun venit şi prezentarea participanților
Prezentarea proiectului ”Migrant în România Interculturală”
și a rețelei de mediatori interculturali
Cosmin BÂRZAN, Centrul pentru Resurse Civice
Probleme cu care se confruntă migranții în Constanța: locuințe,
facilități oferite de către administrația locală, provocări în integrare
Propuneri legislative privind integrarea cetățenilor străini în societate
Masă servită la Hotel IBIS

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.
De asemenea, un alt obiectiv a fost promovarea propunerilor de politici publice,
redactate în cadrul proiectului ”Migrant în România interculturală”, și diseminarea lor
către parlamentarii constănțeni.

Detalii
La eveniment au participat 25 de persoane: un deputat, un reprezentant al Universității
Ovidius, reprezentanți ai comunităților de străini din Mexic, Macedonia, Nigeria,
Camerun, Albania, India, 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.
Întrucât la seminarul local a participat un deputat, i-am prezentat și i-am înmânat
propunerile de politici publice redactate în cadrul proiectului, în scopul facilitării
integrării migranților – cetățeni RTT – în România.
Cele patru propuneri de politici publice sunt următoarele:
 Propunere de elaborare a legii privind informarea cetățenilor in legătură cu
cadrul juridic in vigoare
 Propunere de modificare legislativă referitoare la exercitarea meseriei de medic
şi de către cetățenii străini
 Propunere de modificare legislativă referitoare la simplificarea procedurilor
pentru desfășurarea activităților comerciale
 Propunere de elaborare a legii privind responsabilitățile administrației publice
în raport cu solicitările cetățenilor

Deputatul Tararache le-a primit, a ascultat cu atenție prezentarea acestor propuneri,
apoi a opinat că le va acorda atenție.
În continuare, reprezentanta Universității Ovidius Constanța și-a exprimat aprecierea
față de proiect și de activitatea mediatorilor interculturali, pe care i-a urmărit ”în
acțiune”, relaționând cu studenții străini, de la care colectau diverse probleme cu care
aceștia se confruntă. De asemenea, au fost discutate aspecte referitoare la problemele
pe care le întâmpină studenții străini, dar și la oportunitățile pentru aceștia.
Reprezentantul comunității indiene a reiterat importanța simplificării legislației și
procedurilor, pentru ca absolvenții cetățeni străini ai facultăților de medicină din
România, sau absolvenți ai programelor de rezidențiat, să poată profesa în România,
compensând astfel deficitul personalului sanitar român, emigrat în Europa de vest.
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 albanezi au apreciat importanța acestor întâlniri, unde pot discuta direct
cu autoritățile cu privire la diversele probleme pe care le întâmpină în România.
Evenimentul s-a bucurat de prezența reprezentanților mass-mediei locale:

31.03.2015
Liderul de Opinie: Ce inseamna sa fii migrant in Constanta
http://lideruldeopinie.ro/159315/ce-inseamna-sa-fii-migrant-in-constanta

01.04.2015
Radio Constanta: România, refugiu pentru strãini
http://radioconstanta.ro/2015/04/01/audio-romania-refugiu-pentru-straini/

