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Dr. Doru: „Ne propunem să armonizăm relația  

dintre furnizorii locali de servicii medicale și beneficiarii străini” 

 

Fundația ICAR a participat astăzi la a treia întâlnire de lucru a grupului pe probleme sociale 

organizat în cadrul Coaliției Naționale pentru Integrarea Refugiaților. 

După vizita de lucru pe care a efectuat-o la Bruxelles, la Comisia Europeană, secretarul de stat 

în Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, dl Adrian Dobre, a 

informat reprezentanții organizațiilor neguvernamentale membre ale Coaliției că modelul de 

lucru al României în ce privește îmbunătățirea condițiilor de primire și integrare a refugiaților 

va fi preluat și de celelete țări ale UE, sub coordonarea unei comisii centrale de la Bruxelles. 

Acest lucru înseamnă schimbarea unor politici, proceduri și norme și găsirea unor noi surse de 

finanțare pentru aceste activități. 

De asemnenea, în cadrul grupului de lucru s-a hotărât continuarea întâlnirilor în subgrupuri 

tematice: sănătate, muncă și locuire, învățământ. 

Dr. Camelia Doru, președinta Fundației ICAR, a deschis dezbaterile pe probleme de sănătate, 

arătând că există diferențe semnificative în calitatea și accesibilitatea serviciilor de sănatate pe 

teritoriul României, solicitanții și refugiații fiind cei mai afectați. 

„Prin proiectele pe care le dezvoltăm, ne propunem să armonizăm relația dintre furnizorii 

locali de servicii medicale și beneficiarii străini ai acestora. Fundația ICAR are expertiza 

necesară pentru a-și consolida poziția de Centru național de Resurse și Servicii în materie de 

migrație și sănătate. Acest Centru funcționează, în fapt, ca proiect-pilot, finanțat prin 

granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România”, a declarat Dr. Doru. 

Președinta Fundației ICAR a relevat lipsa de cunoștințe a personalului sanitar în materie de 

abordare și rezolvare a problemelor de sănătate ale celor veniți din alte zone ale lumii, care 

vorbesc o altă limbă și au culturi și tradiții diferite, inclusiv în domeniul sănătății. 

Întrucât întâlnirea la nivel de prim-ministru, programată pentru data de 16 noiembrie, probabil 

nu va mai avea loc, s-a hotărât continuarea lucrului în grupe, la date ce urmează a fi 

comunicate. 
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