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Informare 

 

În perioada 5 – 6 septembrie 2017 la Cluj Napoca s-a organizat Conferinţa 

Internaţională în cadrul proiectului CRCM – Centrul Român de Cercetare a Migraţiei. Liga 

Apărării Dreptului Omului (LADO) filiala Cluj. Din partea AJOFM Mureș a participat d-na Bogdan 

Elisabeta, director executiv adjunct. 

Conferinţa a avut loc la Facultatea de Știinţe Politice, Administrative și ale Comunicării 

(FSPAC), din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai, unde au fost prezenţi, alături de partenerii 

proiectului – Centrul pentru Studiul Comparat al Migratiei (CSCM), Cluj-Napoca și Institutul 

Intercultural Timișoara (IIT) - experţi și cercetători în domeniul integrării și migraţiei cu 

contribuţii active în ceea ce privește obiectivele prioritare ale proiectului (Indexul de Integrare 

al Migranţilor și Platforma On-line).  

Au fost invitaŃi deasemenea, reprezentanŃi ai instituŃiilor publice de la nivel naţional, 

membri ai comunităŃilor de migranţi, reprezentanţi ai mass-media și ONG-urilor cu preocupări 

în domeniul migraŃiei şi drepturilor omului. 

Cuvântul de deschidere a fost rostit 

de către d-na Ana Ludușan, președinte LADO 

filiala Cluj. D-na Ionela Răcătău, 

coordonatorul proiectului a prezentat în lini 

mari obiectivele care se doresc a fi atinse 

prin realizarea acestui proiect.  

În continuare, dl. Anatolie Cosciug, 

de la Centrul pentru Studiul Comparat al 

Migraţiei a prezentat Indexul de Integrare a 

Migranţilor, iar dl. Dan Chiribucă, de la 

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca a 

vorbit despre implicarea mediului academic în incluziunea socială a migranţilor. 

În a doua parte a zilei, s-au constituit prin grija organizatorilor, grupuri tematice pe 

dimensiunile cuprinse în Indexul de Integrare a Migranţilor, în cadrul cărora s-au discutat în 

mod interactiv temele de interes ale proiectului. Apoi, în plen, d-na Carmen Ciornei, șef 



 

AGENłIA JUDEłEANĂ PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ MUREŞ                                                   Nomenclator 2017 2/4 
Operator de date cu caracter personal nr. 568 
Str. Iuliu Maniu, nr. 2, Tîrgu Mureş, JudeŃul Mureș 
Tel.: +4 0265 269247; Fax: +4 0265 268035 
e-mail: ajofm@ms.anofm.ro , www.mures.anofm.ro 

 

serviciu Direcţia de Asistenţă Socială și Medicală Cluj, a prezentat responsabilităţile serviciilor 

publice de asistenţă socială privind integrarea. 

A doua zi, programul conferinţei a continuat cu prezentarea d-nei Daniela Cervinschi, 

cu tema „Muncă și antreprenoriat în rândul migranţilor”, cu studii de caz din Republica Irlanda. 

A urmat tema „Integrarea din 

perspectiva migranţilor” – intervenţii din 

partea mediatorilor interculturali și 

reprezentanţilor comunităţilor de BP și 

RTT, iar apoi, conferinţa s-a încheiat cu o 

sesiune comună între migranţi și 

reprezentanţii autorităţilor publice, cu 

privire la integrarea multidirecţională și 

concluziile Conferinţei sintetizate de 

către coordonatorul proiectului, d-na 

Ionela Răcătău. 
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