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Centru de cercetare [i 
documentare în domeniul 
integr`rii imigran]ilor
( CCDI )

“Migra]ia este un proces care trebuie 
gestionat [i nu o problem` care trebuie 

rezolvat`"

(STRATEGIA NA}IONAL~ PRIVIND 
IMIGRA}IA pentru perioada 2011-2014)

 

DE CE 
un Centru de cercetare [i 
documentare în domeniul 
integr`rii imigran]ilor?

Adaptarea la noile fluxuri migratoare la 
nivel mondial, gestionarea lor eficient`, 
capacitatea de integrare a imigran]ilor în 
spiritul respect`rii demnit`]ii lor umane 
devin preocup`ri ce se instaleaz` 
durabil în agenda politic`, economic` [i 
social` a statelor [i organiza]iilor 
na]ionale [i interna]ionale. 

Mobilitatea, instalarea persoanelor în 
alte ]`ri decât cele de origine, 
deschiderea c`tre „str`in`tate” sunt 
fenomene care ast`zi nu pot fi disociate 
de probleme precum îmb`trânirea 
popula]iei în anumite zone ale globului, 
diferen]ele de dezvoltare economic` [i 
social` [i nivel de trai la nivel global, 
nevoia de mân` de lucru calificat` sau 
limitarea migra]iei clandestine [i 
prevenirea consecin]elor sale adesea 
tragice.

Toate aceste elemente arat` c` migra]ia 
reprezint` o provocare din ce în ce mai 
complex` pentru societ`]ile 
contemporane, iar societatea 
româneasc` nu poate face excep]ie. 
Cunoa[terea, studierea [i în]elegerea 
fenomenelor generate de migra]ie, 
precum [i îmbun`t`]irea politicilor [i 

practicilor na]ionale, europene [i 
interna]ionale în materie de migra]ie 
reprezint` astfel un demers nu doar util, 
ci [i necesar. 

MISIUNEA Centrului 

CCDI este un centru independent având 
ca misiune schimbul de informa]ii [i 
bune practici [i cercetarea privind 
impactul imigra]iei asupra societ`]ii 
române[ti, în contextul Uniunii Europene 
[i al globaliz`rii accentuate la nivel 
mondial.

CCDI faciliteaz` schimbul de informa]ii 
[i bune practici în domeniul imigra]iei [i 
al integr`rii imigran]ilor [i realizeaz` 
studii, analize [i evalu`ri privind politica, 
practica [i opinia public` din România, 
dintr-o perspectiv` multidisciplinar`, pe 
baze [tiin]ifice [i în urma consult`rii 
actorilor implica]i, în vederea cunoa[terii 
situa]iei, identific`rii provoc`rilor [i 
oportunit`]ilor generate de imigra]ie.

CCDI dispune de:

- Centru de documentare care ofer` 
accesul la informa]ii, politici [i practici la 
nivel na]ional [i interna]ional pentru 
institu]iile, organiza]iile, profesioni[tii [i 
cercet`torii interesa]i;

- Re]ea multidisciplinar` de 
cercet`tori cu rol de realizare de 
cercet`ri [i de monitorizare a 
implement`rii politicilor de integrare - în 
contextul instrumentelor constituite la 
nivel european - [i formulare de 
recomand`ri pentru factorii de decizie în 

privin]a practicilor, legisla]iei [i politicilor 
de integrare.

- Re]ea de organiza]ii [i exper]i la 
nivel local, na]ional [i interna]ional 
care faciliteaz` schimbul de informa]ii [i 
bune practici privind cercetarea în 
domeniul imigr`rii [i integr`rii 
imigran]ilor [i dezvoltarea 
parteneriatelor.

|MPREUN~ CU NOI

Centrul de documentare privind 
integrarea imigran]ilor 

Va fi deschis cercet`torilor, studen]ilor [i 
altor categorii de persoane relevante [i 
interesate de integrarea imigran]ilor. 
Centrul va avea un sediu dotat 
corespunz`tor, un website propriu [i o 
bibliotec`. Biblioteca va fi fizic` [i 
virtual`, va con]ine materiale [i 
documente relevante din domeniul 
integr`rii, literatur` [i studii de 
specialitate [i cercet`ri realizate la nivel 
na]ional [i interna]ional.

Re]ele de cercet`tori [i re]ele de 
organiza]ii

Re]eaua de cercet`tori din diferite zone 
[tiin]ifice va propune o nou` abordare a 
cadrului conceptual [i noi instrumente 
de cercetare pentru studierea proceselor 
de integrare a imigran]ilor în societatea 
româneasc`. Va superviza din punct de 
vedere [tiin]ific realizarea studiului în 
domeniul integr`rii menit s` reflecte 
m`sura în care noile dezvolt`ri la nivelul 
UE privind politica [i practica în 
domeniul integr`rii imigran]ilor se 
reg`sesc în politicile, legisla]ia [i 
practicile din România. 

Organiza]iile implicate în proiecte sau 
ini]iative specifice, autorit`]ile locale [i 
na]ionale care ac]ioneaz` în domenii 
relevante pentru integrarea imigran]ilor, 
alte entit`]i publice sau private, precum 
[i exper]ii recunoscu]i la nivel european 

se vor constitui într-o re]ea în cadrul 
proiectului. Organiza]iile [i exper]ii vor 
interac]iona cu reprezentan]ii centrului 
de cercetare în special prin intermediul 
unei platforme online de comunicare, 
dar [i cu ocazia diverselor întâlniri 
(workshop-uri, seminarii, conferin]e etc). 

Parteneriate între universit`]i [i 
cercet`tori

Facilitarea de parteneriate între 
universit`]i, cercet`tori [i al]i actori din 
România, precum [i schimburile de 
bune practici privind cercetarea în 
domeniul imigr`rii [i integr`rii cu 
parteneri din str`in`tate vor fi asigurate 
prin intermediul platformei online de 
comunicare. Vizitele anuale ale 
membrilor centrului la organiza]ii 
similare din domeniul integr`rii din UE, 
precum [i organizarea anual` a unei 
conferin]e/seminar interna]ional la 
Bucure[ti vor fi alte modalit`]i de a 
stabili parteneriate.

Cooperare [i consultare la nivel 
na]ional, european [i interna]ional

Centrul de documentare, prin 
materialele puse la dispozi]ia autorit`]ilor 
cu atribu]ii în domeniul integr`rii, 
universit`]ilor, cercet`torilor [i altor 
actori sociali, împreun` cu rapoartele de 
cercetare elaborate în cadrul proiectului 
se vor constitui în resurse valoroase 
pentru factorii decizionali în privin]a 
politicilor de integrare, legisla]iei [i 
serviciilor în domeniu, în scopul stabilirii 
progreselor în raport cu modelele [i 
instrumentele comune la nivelul UE. 

PARTENERI

Partenerii proiectului „Centru de 
cercetare [i documentare în domeniul 
integr`rii imigran]ilor” sunt Funda]ia 
SOROS  (www.soros.ro) [i Asocia]ia 
Român` pentru Promovarea S`n`t`]ii 
(www.arps.ro).


