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14.1. SERVICIUL INTEGRARE MULTICULTURALĂ
Art. 108 Obiect de activitate
1. Coordonează activităţile privind integrarea multiculturală a propriilor cetăţeni cu
trecut migrant (reintegrare în comunitate), membrilor lor de familie, cetăţenilor străini care
au dobândit sau redobândit cetăţenia română (şi au domiciliul în Municipiul Bucureşti),
cetăţenilor străini cu drept de şedere în România, persoanelor cu o formă de protecţie
internaţională, cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate (diaspora), care doresc să se
reîntoarcă în Municipiul Bucureşti, rezidenţi ai Municipiului Bucureşti plecaţi în străinătate,
cetăţenilor străini prezenţi pe teritoriul său administrativ.
2. Gestionează relaţia instituţiei cu cetăţenii români cu trecut migrant, cu cetăţenii
străini prezenţi pe teritoriul său administrativ, autorităţi centrale şi locale cu atribuţii în
domeniu, precum şi cu organizaţii internaţionale guvernamentale şi organizaţii
neguvernamentale.
3. Este punct de contact al Primăriei Municipiului Bucureşti în cadrul Programului
Oraşe Interculturale al Consiliului Europei.
Art. 109 Atribuţii
1. Asigură interfaţa dintre compartimentele Primăriei Municipiului Bucureşti şi
petenţii cu trecut migrant indiferent de rasă, etnie, naţionalitate, limbă, cultură, religie,
vârstă, sex, dizabilităţi, orientare sexuală, statut socio-economic;
2. Asigură schimbul de informaţii relevante între Primăria Municipiului Bucureşti şi
instituţiile şi serviciile publice locale şi centrale cu atribuţii în domeniul integrării;
3. Iniţiază şi implementează, singură sau împreună cu alte entităţi relevante,
proiecte cu finanţare europeană, internaţională sau din fonduri proprii, în vederea
gestionării problemelor specifice persoanelor cu trecut migrant;
4. Identifică, clasifică şi soluţionează, în baza legii, problematica specifică
persoanelor cu trecut migrant aflate pe teritoriul său administrativ ori, după caz, o
comunică partenerilor relevanţi, conform domeniilor de competenţă ale acestora;
5. Colaborează cu misiunile diplomatice ale statelor de origine ale străinilor stabiliţi
în Bucureşti, cu organizaţiile de sprijin ale acestora din străinătate sau reprezentate local;
6. Ţine legătura şi coordonează activităţile Primăriei Municipiului Bucureşti în
cadrul Programului Oraşe Interculturale al Consiliului Europei;
7. Realizează schimburi de bună-practică şi experienţă cu instituţii relevante din
străinătate, în vederea creării Strategiei Municipiului Bucureşti privind integrarea
multiculturală şi veghează la implementarea standardelor europene şi internaţionale în
domeniu;
8. Dezvoltă şi implementează Carta locală a diversităţii, pentru promovarea
pluralismului şi încurajarea diversităţii, ca oportunitate economică pentru comunitatea
locală;
9. Acţionează pentru reflectarea diversităţii în activitatea autorităţilor locale, prin
promovarea voluntariatului din rândul comunităţilor de străini în proiectele sale;
10. Asigură şi/sau participă la implementarea de programe şi proiecte legate de
învăţarea limbii şi a culturii ţării-gazdă de către persoanele cu trecut migrant stabilite pe
teritoriul Municipiului Bucureşti;
11. Menţine legătura cu actorii economici străini prezenţi în Bucureşti, mediul de
afaceri cu capital străin, camerele bilaterale de comerţ şi industrie, instituţiile culturale ale
comunităţilor de străini din Bucureşti, pentru gestionarea problemelor interculturale şi
respectarea drepturilor omului;
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12. Identifică, stabileşte şi menţine parteneriate cu mediatori şi mediatori
interculturali în vederea aplanării unor eventuale conflicte în comunităţile de imigranţi sau
între acestea şi comunitatea locală;
13. Creează proiecte şi parteneriate cu organizaţii neguvernamentale şi massmedia în vederea promovării procesului de integrare şi re-integrare şi facilitării acestuia;
14. Iniţiază şi organizează, alături de celelalte structuri ale Primăriei Municipiului
Bucureşti şi de instituţiile locale subordonate, proiecte interculturale (expoziţii, târguri,
festivaluri etc.) pentru promovarea cunoaşterii reciproce a culturilor;
15. Iniţiază şi propune Consiliului General al Municipiului Bucureşti proiecte de
hotărâre privind integrarea/reintegrarea în comunitatea locală;
16. Asigură implementarea la nivel local a măsurilor dispuse de Consiliului General
al Municipiului Bucureşti privind integrarea multiculturală;
17. Promovează în comunitatea locală măsurile privind integrarea/reintegrarea
luate la nivelul autorităţilor centrale şi locale, în vederea respectării principiilor egalităţii de
tratament şi nediscriminării;
18. Iniţiază/participă la campanii de informare publică în vederea combaterii
zvonurilor şi prejudecăţilor cu privire la imigranţi;
19. Acţionează alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu pentru
gestionarea crizelor umanitare legate de fenomenul migraţiei, care afectează comunitatea.
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