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Fundația World Vision Romania, în calitate de Beneficiar, alături de Asociaţia Novapolis – Centrul de 

Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 1 și Asociația Centrul pentru Resurse Civice 

Constanța – Partener 2 au organizat în perioada 02-03 februarie 2017, Conferința regională 

intermediară pentru Regiunea 2: județele Constanţa, Tulcea, Brăila, Vrancea, Bacău, Vaslui şi Galaţi. 

 

Conferința regională intermediară a avut rolul de a disemina informațiile referitoare la oportunitățile, 

nevoile și beneficiile privind procesul de integrare a beneficiarilor de protecție internațională (BP) și a 

resortisanților țărilor terțe (RTT) în țara noastră, și să faciliteze schimbul de informații și expertiză pentru 

crearea de condiții adecvate implementării măsurilor de integrare socială la nivel local și al Regiunii 2. 

 

Conferința a reunit participanți din cele șapte județe ale Regiunii 2 și a avut în vedere evoluțiile fenomenului 

migraționist, contextul național și european, date statistice și tendințe referitoare la migraţie, rolul dialogului 

social și al partenerilor sociali în integrarea migranților și mai ales rolul cooperării și lucrului în rețea.  

 

Cu această ocazie participanții la Conferință au purtat discuții pe marginea activităților și a rezultatelor 

obținute în proiect și au dezbătut subiecte de interes privind integrarea BP și RTT identificând arii de 

intervenție și măsuri necesare în materie de activități educaționale, inclusiv cursuri de limba română și 

orientare culturală, activități sociale, culturale și recreaționale, asigurări de sănătate, aspecte legate de 

integrarea pe piața muncii, în sistemul educațional, recunoașterea diplomelor și calificărilor, precum și alte 

problematici care vizează obstacolele integrării BP și RTT în România, la nivelul Regiunii 2. 

 

Evenimentul s-a desfășurat la Sinaia în cadrul proiectului ”INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru 

migranți în Regiunea 2”, finanţat prin Programul Național - Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare 

(număr de referință contract: FAMI/15.03.02), care are o durată de 12 luni și o valoare totală de 

1.469.247,47 lei.  

 

Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să contactaţi pe: dna. Narcisa Alexe, Specialist PR și 

Organizare Evenimente – Asociaţia Novapolis, tel. 0766.304.610, asociatianovapolis@gmail.com 


