
 

 
Maratonul alegerilor la 25 mai 2014 
– si votul dumneavoastra conteaza! 

 
 
 

 La 25.05.2014 vor avea loc alegeri  
in Dortmund: 
 
 Alegeri pentru Parlamentul   

             european 
 Alegeri municipale   

 Alegeri pentru consiliul local  
             de integrare 

 
 
Folositi si dumneavoastra drepturile pe care le aveti si 
mergeti la alegeri, numai asa puteti influenta viata politica si 
decide asupra viitorului dumneavoastra! 
 
Partidele din Dortmund au raspuns la intrebari in 
urmatoarele domenii:  
 

 
 Locuinte  
 Educatie  
 Ocupatie 
  Limba 
 Sanatate 
 Bun venit! in plan cultural 

 
 



 Dortmund- Verificarea ideilor de baza din cadrul alegerilor comunale 2014 
 

Planerladen e.V.  - Integrationsagentur, Servicestelle für Antidiskriminierungsberatung, Schützenstr. 42, 44147 Dortmund, Tel.: 0231/8820700, Mail: integration@planerladen.de 

SPD 

1. Locuinte 2. Educatie 3. Ocupatie 4. Limba 5. Sanatate 6. Bun venit! in plan cultural 

- Sustinerea din partea 
orasului la elaborarea unei 
strategii de acces pe piata 
locuintelor 

- Informatii pentru noii 
cetateni despre regulile 
pietii de locuinte (de 
exemplu dreptul locativ) 

- Colaborarea cu/sustinerea 
de catre plasatorul de 
locuinte pentru inchirierea 
de catre noii cetateni 

- Lupta impotriva 
speculantilor prin noua 
Lege de control al 
locuintelor NW si alte 
masuri 

- Crearea de spatii locative 
suplimentare , platibile , 
prin reevaluarea  cladirilor-
problema 

- Promovarea convietuirii in 
vecinatate prin organizatia 
de cartier 

- Un nou centru de prestari 
de servicii in domeniul 
educatiei: punerea la 
dispozitie a unei bune 
oferte de scolarizare in 
cadrul educatiei copiilor si 
tineretului 

- Cu aprobarea conducerii 
regionale: marirea 
personalului profesoral si 
asigurarea unei bune 
amenajare spatiala 

- Sprijinirea scolilor prin 
initiative si proiecte 
orasenesti 

- Oferte potrivite de cursuri 
de limba si alfabetizare 

- Amplificarea ofertelor 
gradinitelor cu program 
prelungit sub forma de 
camera de joaca, ingrijirea 
copiilor la locurile de joaca, 
de asemenea si camera 
copiilor (ingrijirea zilnica in  
cadrul posturilor de 
ingrijire) 

- Structurarea unei pieti de 
munca sociale in cadrul 
orasenesc cu  sanse pe 
piata muncii pentru  (noii-) 
cetatenii fara calificare din 
Dortmund 

- Informarea ofensiva a 
noilor cetateni despre 
drepturile lor in relatiile de 
munca (impotriva relatiilor 
exploatatoare de munca) 

- O mai buna dotare a 
proiectului ESF-Proiect 
“Intarirea participarii la 
piata muncii a emigrantilor 
dezavantajati din cadrul UE 
in orasul Dortmund si a 
partenerilor de proiect  

- Sensibilizarea salariatilor 
de la JobCenters cu privire 
la noii cetateni 

- Sprijinirea calificarii si 
transpunerea proiectului 
“Sprint- interpretul de 
limba si integrare” 

- Organizarea unei complete 
promovari a vorbirii limbii 
germane in educatia 
copilului mic si a copilului  
prescolar 

- Oferta unei complete 
promovari a limbii 
germane, suplimentara in 
domeniul scolar 

- In toate domeniile  
includerea si a parintilor in 
cadrul promovarii limbii 
germane 

- Oferirea de cursuri de 
integrare gratuita pentru 
noii cetateni 

- Amplificarea cursurilor de 
promovare (la nivel de 
Land) completa de  
alfabetizare si de  limba 

- Dezvoltarea/transpunerea 
unei clare reglementari in 
legatura cu protectia 
printro asigurare la nivel 
national si european a 
noilor cetateni 

- Punerea la dispozitie a unui 
fond national de finantare 
a primului ajutor medical si 
a ajutorului in caz de 
urgenta medicala pentru 
perioada de tranzitie 

- Pana cand se gasesc solutii 
obligatorii: pastrarea orelor 
de consultatii pentru copiii 
in tranzit si a consultatiilor 
ginecologice 

6a: Dezbateri publice 
- Combaterea consecventa a 

tuturor straduintelor 
rasistice si de extrema 
dreapta 

- In cadrul Politica & 
Administrare- discutii 
obiective despre integrarea 
pe care o desfasoara noile 
cetatene 

- Pentru aceasta propagarea 
faptului ca toate cetatenele 
UE au aceleasi drepturi (ca 
si dreptul de miscare 
libera) 

- Ajutorarea locurilor de 
intalniresi a celor de buna 
vecinatate pentru 
eliminarea  prejudecatilor 

6b: Discriminare: 
- Continuitatea retelei “UE- 

Emigrarea din sudestul 
Europei” (printre altele : 
impotriva discriminarilor 
structurale) 

- Continuarea / completarea 
masurilor de sensibilizare si 
exersare care deja exista 

- Informatii prin AGG 

 

CDU 

1. Locuinte 2. Educatie 3. Ocupatie 4. Limba 5. Sanatate 6. Bun venit! in plan cultural 

- Necesitatea mijloacelor 
legale pentru impiedicarea 
suprapopularii spatiilor 
locative in legatura logica 
cu emigrarea din cauza 
saraciei   

- Garantarea suprafetelor de 
locuit minime: 9mp/adult 
,6mp/copil (cifre valabile in 
urma hotararilor legale) 

- Sustinerea  beneficiarilor 
de  SGB II- si SGB XII-prin 
intermediul Jobcenter/ 
Sozialamt la revendicarea 
drepturilor pe care le au 
fata de plasatorii de 
locunte (impotriva 
speculantilor si a conditiilor 
de locuit imposibil de 
acceptat) 

- Sprijinirea administratiei la 
elaborarea de concepte– 
suplimentar la clasele de 
primire-, copiilor din 
familiile de emigranti sa fie 
pe cat posibil de timpuriu 
indrumati catre o instruire 
scolara de calitate  

- Recursul conceptelor deja 
existente care au fost 
folosite pentru integrarea 
copiilor si familiilor de 
religie musulmana: de 
exemplu amenajarea de 
incaperi pentru timpul liber 
de genul camera de joaca, 
ingrijirea mamei si a 
copilului 

 

- Revendicarea pentru orasul 
Dortmund a unei ofensive 
in domeniul calificarii   

- Pentru acest scop stabi-
lirea necesitatilor de ca- 
lificare impreuna cu Ad-
ministratia Dortmundului 

- Prin intermediul calificarii 
potrivite pe masura 
fiecaruia: integrarea du-
rabila pe piata fortei de 
munca  

- Revendicarea de locuri de 
munca mai multe in 
cadrul  firmelor ce se 
ocupa cu productia ;  

- Lipsa ofertelor de munca 
de categorie nespeci-
alizata din domeniul 
industrial 

- Revendicarea prin in-
termediul deputatilor a 
promovarii si sprijinirii 
Dortmundului printro 

- finantare mai ridicata din 
partea Administratiei 
regionale, nationale si a UE 
pentru masuri de integrare 
cu scopuri bine definite (de 
exemplu: cursuri de limba 
germana) 

- Revendicarea unor solutii 
pentru protectia prin 
asiguare medicala 
nereglementata la alte 
nivele 

- Numai prin sprijinul 
financiar regional, national 
si din partea UE se 

- pot regulariza uriasele 
datorii financiare cauzate 
de catre protectia prin 
primul ajutor si de 
protectia prin ajutorul in 
caz de urgenta medicala la 
nivel orasenesc- 

- in caz contrar adminis-
tratia este solicitata 
exagerat     

6a: Discutii publice  
- in multe adunari publice 
- a membrilor asociatilor 

locale pana la  cele mai 
inalte colegii decizionale 
(Comisia centrala a 
Partidului si Congresul) 

- tematizeaza discutiile in 
jurul „Emigrarea din sud-
estul Europei“ 

6b: Discriminare: 
- Colaborarea la dezvoltarea 

unei“Bine ati venit! Pe plan 
cultural“,in scopul 
naturalizarii  si acomodarii 
cetatenilor straini care au 
venit  pentru a trai si 
muncii in Dortmund  

- Promovarea conceptului 
Impreuna si impiedicarea 
crearii societatilor paralele 

- Ce se asteapta din partea 
emigrantilor:  

- Invatarea limbii germane si 
acceptarea normelor de 
convietuire si a valorilor 

 

FDP 

1. Locuinte 2. Educatie 3. Ocupatie 4. Limba 5. Sanatate 6. Bun venit! in plan cultural 

- Sfatuirea emigrantilor, 
indeosebi cu referire la  
speculantii din domeniul 
imobiliior, a conditiilor 
precare si dezolante de 
locuit 

- Controlul locuintelor si 
transpunerea in practica a 
masurilor politice legale 
din punct de vedere al 
constructiilor si de ordine  
(de exemplu respectarea 
normelor impotriva 
incendiilor) 

- Noii cetateni isi pot 
indeplini obligatia de 
frecventare a scolii si dupa 
o perioada de intarziere; in 
Dortmund exista la ora 
actuala 14 clase de primire. 

- Obligativitatea frecventarii 
scolii va fi in mod continuu 
intrn proces de schimbare. 
Administratia orasului a 
intreprins enorme eforturi, 
pentru ca toti noii copii 
emigranti sa poata fi 
scolarizati. 

- Pentru lipsa posturilor pro-
fesorale este resonsabila 
administratie regionala 

- In prezent sunt in con-
structie 3 gradinite in 
cartierul Nordstadt. Locuri 
de ingrijire a copiilor exista 
ca si “locuri mari de 
ingrijire” sau la “mame 
pentru ingrijirea copiilor” 

- Emigrantii trebuie sa   
devina apti, in urma mai  
multor cursuri de califi 
care, sa paseasca cu  
success pe piata locurilor  
de munca 

- Refuzul relatiilor de     
munca nedemne din    
punct de vedere uman 

- Numai in cazul cand se va 
aloca de la administratia 
regionala sau de la 
administratia nationnala 
fonduri suficiente, se vor 
putea folosi in cazul 
curselor de limba si de 
promovare 

- In cadrul consiliului 
orasenesc sa aprobat 
pentru aceasta grupa 
marirea numarului de 
personal la administratia 
de sanatate  

- Pentru aceasta este 
necesara pastrarea ac-
tualelor contracte euro-
pene din cadrul asigurarilor 
de sanatate 

6a: Discutii publice  
- FDP doreste sasi aduca 

contributia in acest 
domeniu  

 
6b: Discriminare: 
- Din partea partidului FDP 

nu sunt prevazute masuri, 
acolo unde nu se cunosc a 
exista discriminari din 
partea administratiei sau in 
respectivele centre 

- In cadrul consiliului ora-
senesc sa aprobat in 
colaborare cu Univer-
sitatea din Dortmund un 
program prin care 
emigrantii vor fi ajutati in 
cadrul situatiilor grele de 
vietuit in limba lor materna 
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Bündnis90/Die Grünen  

1. Locuinte 2. Educatie 3. Ocupatie 4. Limba 5. Sanatate 6. Bun venit! in plan cultural 

- Folosirea consecventa a 
Legii de supravegere a 
locuintelor(WAG):  
- Demersuri politice de 
ordine impotriva speculan-
tilor din domeniul inchirie-
rilor de locuinte, inchirie-
rea de genul –cu salteaua- 
la emigranti si lasarea in 
paragina a cladirilor 
- Stabilirea unui standard 
minimal  a spatiului de 
locuit, decretarea unei 
amenzi (pana la 50.000 €), 
dispozitia de hotarire ime-
diata in cazuri de anomalie, 
prin intermediul Serviciului 
de locuinte, locuintele se 
declara ca nelocuibile/ 
neinchiriabile, luarea de 
masuri impotriva plasatori-
lor de locuinte care nu sunt 
dispusi sa faca investitii  
- Reglementari de impie-
dicare a suprapopularii si a 
exploatarii situatiei de 
urgenta a oamenilor in 
cautarea de locuinte (in 
vederea obtinerii unui 
castig maxim) 

- Pentru proprietarele depa-
site de situatie: punerea la 
dispozitie a ofertelor de 
indrumare (de ex. IDEE 
Nordstadt) sau oferte de 
cumparare prin intermediul 
firmelor de inchiriere de 
incredere: DoGeWo - 
Sprijinirea prin mijloacele 
orasenesti ca si suplimen-
tarea lor (de ex. Societatea  
de innoire a orasului) 

- -Sprijinirea actiunilor de 
proprie ajutorare 

- Verificarea noii editii a re-
gulamentului de renovare 

- DoGeWo si alte societati sa 
isi ia raspunderea: 
mentinerea locuintelor 
pentru familiile cu multi 
copii(in acelasi timp ca 
functiune de a da exemplu 
proprietarilor private) 

- Amenajarea de spatii  
suplimentare de genul 
camera pentru copii , 
inainte de toate pentru 
copiii de emigranti pentru 
asigurarea calificarii si 
ingrijirii timpurii  

- Admiterea privilegiata a 
copiilor cu parinti emi-
granti  inainte de toate in 
noile gradinite din 
Nordstadt  

- Locuri gratuite la gradi-
nita; Eradicarea proble-
melor create de dovedirea 
venitului pentru emigranti  

- Garantarea pentru 
urmatoarele trepte de 
scolarizare a sprijinului 
necesar in vederea invatarii 
limbii 

-  Amplificarea in continu are 
a claselor pregatitoare in 
intregul oras 

- Inlaturarea deficitelor 
inainte de toate pentru 
clasele pregatitoare in 
ciclul Sek.1 

- O mai buna dotare din 
punct de vedere al per-
sonalului in scolile de 
primire, daca este posibil 
cu profesoara vorbitoare a 
limbii materne 

- Clase de primire: cu cel 
mult 15 copii 

- Munca sociala in scoala 
- Inzestrarea de durata 

continua care prin Pa-
chetul de educatie- si 
participare finanteaza 
posturile asistentelor 
sociale in scoli din 
31.07.2014 si mai departe 

- Acoperirea nevoilor 
suplimentare prin pos-
turile existente pe mai 
departe. 

- Concept de calificare si 
usurarea inceperii unei 
activitati in domeniul 
muncii pentru emigrante: 
- stabilirea punctului de 
greutate pe situatia noilor 
emigrante la prelucrarea 
conceptului oraenesc „O 
noua munca si economie la 
fata locului“ pentru o piata 
a muncii de integrare  
pentru Dortmund    

- Revendicarea accesului 
gratuit pentru emigrante la 
cursuri de alfabetizare-, de 
limba- si de integrare  

- Crearea posibilitatilor 
suplimentare de indru-
mare pentru emigrante 

- Accesul la Programul de 
prevenire a imbolnavirilor 
si la protectia prin 
asigurarea de boala: 
cerintele Consiliul local 
catre conducerea centrala 
ale contractului 

- partidului Die Grünen- 
deficitele de reglementare 
din cadrul programului de 
ingrijire a sanatatii pentru 
emigrante sa fie eliminate 
si realizarea  unei protectii 
acoperitoare legate prin 
anumite reguli  

- Pana atunci revendicarea 
co-finantarii a toate 
eforturilor de alimentare 
de urgenta din fondul 
national 

- In verificarile cazurilor 
extreme o prestatie 
anticipata din partea 
orasului 

6a:Discutii publice  
+ 6b: Discriminari 
- Invitatie catra adminis-

tratie, impreuna cu toate 
partile participante din 
Dortmund, sa prezinte un 
concept pentru intarirea 
muncii impotriva 
discriminarii, printre altele 
si reteaua de legatura UE- 
noii emigranti     

- Mijloacele si locurile 
necesare sunt pregatite 
spre a fi prezentate 

Die Piraten  

Die Piraten  

1. Locuinte 2. Educatie 3. Ocupatie 4. Limba 5. Sanatate 6. Bun venit! in plan cultural 

- Acompanierea critica a  
conceptului de acces la 
piata locuintelor initiat de 
catre administratie  

- Amplificarea constructiilor 
de  locuinte sociale pentru 
o mai buna posibilitate de 
actiune cu precadere in 
situatiile precare de locuit  

- Revendicarea in cazul unei 
oferte a unui spatiu 
adecvat de locuit ca 
rezerva sau posibilitate de 
evitare, pentru a putea 
trece la o noua modalitate 
de actionare legala 
impotriva excesului de 
ocupare a spatiului locativ   

- Impotriva politicii de 
rezerve d.p.v. social sau al 
politicii in privinta 
locuintelor prin masuri de 
reglementare politice   

- In sistemele sociale 
protectia grupei de 
destinatie, asa incat 
problemele legate de 
locuinte vor fi rezolvate din 
perspective mai usor 

- Angajarea comuna im-
preuna cu fractiunea 
regionala pentru dotarea 
scolilor cu personal de 
calitate (de asemenea 
clasele de primire)    

- La nivel regional: 
actionarea  pentru un 
sistem de finantare in 
intregime din taxe a 
gradinitelor cu program 
prelungit 

- Sprijinirea parintilor- noi 
cetateni ai Dortmundului la 
reclamarea unui loc de 
gradinita pentru copiii mai 
mici de 3ani    

- Dotarea financiara a 
punctelor de consultanta 
ca si solicitator ,celor care 
au nevoie sa li se 
mijloceasca o re-
prezentare legala, acolo 
unde un cauza lipsei ac-
cesului la sistemul social 
lipseste ajutorul pentru 
cheltuielile de judecata 

- Garantarea protectiei 
fundamentale prin 
deschiderea de sisteme 
sociale pentru grupa de 
destinatie  

- Recunoasterea diplomelor 
de studii externe 

- Promovarea invatarii limbii 
germane 

- La nivel regional: 
Actionarea pentru      
conceptul de perfectio-
nare continua (cursuri 
gratuite, material de studiu 
liber la dispozitie, costuri 
reduse pentru examene) 
fara restrictie pentru 
oamenii care traiesc 
demult in Germania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ingrijirea de urgenta are 
totdeauna priori-tate 
inaintea intrebarii  in 
legatura cu asigurarea de 
boala    

-  Garantarea accesului la 
sistemul social & cu 
aceasta la ingrijirea de 
sanatate, acolo unde 
efectele lipsei protectii de 
boala si precautie sunt cu 
greu de prevazut   

- Doctorii si spitalele nu vor 
fii lasati sa devina indoliatii 
unei politici sociale ruinate 

 
 
 
________________________ 
6b: Discriminare: 
- Administrare publica: 
- putine piedici, structuri 

simple si pe inteles prin 
intermediul sensibilizarii 
colaboratorilor pentru 
aceasta tema 

- Punerea la dispozitie a 
insotitorilor pentru 
problemele birocratice ca  

6a:Discutii publice   
- Acompanierea profesio-

nala a apropierii diferitilor 
oamenilor  

- Acompanierea profesio- 
nala a noilor cetateni la  
deprinderea (indeosebi 
prin cursurile de integrare) 
- in lupta impotriva insela-
ciunilor si pentru sprijinul 
in apararea drepturilor lor 

- Adaugarea de personal 
precum si continuarea 

- acelor proiecte ca parte 
integranta fixa a delibe-
rarilor social-politice dupa 
incheierea duratei de 
desfasurare a proiectului 

_ 
mediatori si solicitanti; 
inainte de toate colabo-
rarea mai multor oficii, 
pentru aceasta: 

- Dezvoltarea asezamin-telor 
in locatie apropiata cu un 
Team administrativ 
multiprofesional ca punct 
de pornire central pentru 
toate privintele 
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  DIE LINKE 

1. Locuinte 2. Educatie 3. Ocupatie 4. Limba 5. Sanatate 6. Bun venit! in plan cultural 

- Revendicari la nivel 
administrativ: realizarea 
unui concept cuprinzator in 
domeniul locativ la nivel 
orasenesc (spatii de locuit 
avantajoase, posibilitatea 
platii chiriei,conditii 
omenesti de calitate a 
spatiilor de locuit dis-
ponibile, impotriva 
diferentelor spatiilor 
locative) 

- Trecerea in administratia 
orasenesca a efectivului de 
locuinte in schimbul 
privatizarii acestuia 

- Adaptarea periodica 
rezonabila a nivelelor 
costurilor de cazare  

- Reanalizarea politicii de 
restructurare a perso-
nalului administrativ  

- Asigurarea posibilitatilor de 
sfatuire a noilor emigranti 
& si a detinatorilor de 
servicii pentru transfer prin 
organizatiile de chiriasi la 
nivel orasenesc si pentru 
punerea in dezacord cu 
plasatorii de locuinte   

- Elaborarea de initiative de 
lege la nivel regional si 
national pentru intarirea 
controlului in domeniul 
locuintelor 

- Gradinite + scoli: oferta 
suplimentara de sprijinire a 
copiilor de emigranti ,ca si 
Sprijinire & Indrumare- 
Oferte pentru parinti  

- Eliberarea de impozite in 
scoala, calificare si studiu   

- Ajutor gratuit pentru teme, 
elaborarea unui curs de 
promovare de genul  la 
scoala & in familie  

- Fara privatizari a orga-
nizatiilor educationale  

- Accesul pentru toate 
categoriile sociale la VHS si 
colegiul pentru adulti 

- Introducerea unui sistem 
scolar integrativ  

- nici o inchidere a scolilor 
generale mici  

- Clase cu maxim 20 de 
scolari, mai tarziu maxim 
15 scolari; Grupe in 
gradinite cu maxim 15 copii  

- Munca sociala in scoala –
necesitati de largire   

- Oferte de ingrijire &  in-
vatare suplimentare in 
cadrul unui sistem scolar – 
scoala ziua intreaga-  
sistem care este acoperitor 
si de nadejde, gratuit 
pentru parinti, in toate 
scolile primare si mai 
departe la urmatoarele 
scoli 

- Revendicarea dreptului la 
un loc de gradinita liber de 
taxe  

- Completarea dreapta in 
functie de nevoi a ajutoru-
lui ambulant & stationar in 
educatie   

- Alimentatie sanatoasa: 
preluarea costurilor pentru 
micul dejun, mancare 
gatita in gradinite, o masa 
regulata la scoala 

- Prevenirea imbolnavirilor 
in cadrul unui concept 
educativ in toate 
gradinitele si scolile 

-  Personal profesoral si de 
ingrijire bine instruit si 
platit de catre administra-
tia regionala  

- Necesitate: deschiderea 
unei noi scoli generale 

-  Abrogarea legii de 
instruire a copiilor KIBIZ 

- FABIDO-reincorporarea              
la Jugendamt 

- Revendicarea incadrarii cu 
norma intreaga 
(introducerea saptamanii 
de lucru de 35 de ore) 

- Crearea unui fond 
orasenesc de promovare a 
initiativelor (cantine de 
genul Suppenküche, 
magazine cu marfa la 
preturi reduse, costurile 

- de personal & a masurilor 
exercitate)  

- Cuplarea alocatiilor pentru 
intreprinderile private cu 
sustinerea locurilor de 
munca  

- Programe finantate public 
pentru angajarea somerilor 
in activitati cu asigurare 
sociala obligatorie 

- Program public cu locurile 
de calificare pentru somerii 
tineri necalificati 

- Baremul minim de sigu-
ranta de 1.050 Euro  

- Revendicarea unei ofen-
sive de perfectionare a 
administratiei orasenesti   

- Program de perfectionare 
ofensiv pentru tineretul cu 
scoala neterminata sau cu 
minimum acceptat      

- Obligatia de a califica in 
meserie, de catre intre-
prinderile care au capa-
citati pentru calificare  

- Desavarsirea la un colegiu 
de meserii a calificarii  
intro meserie 

 

- Programe de promovare a 
limbii germane incepand 
din gradinita si pana la 
Colegiul de meserii 

- Promovarea in scoli si la 
gradinite a competentelor 
interculturale 

- Promovarea limbii ger-
mane incepand de la 
copilul mic ,cu includerea 
parintilor in acest proces  

 
 
 

- Pentru toti, in aceeasi 
masura, masuri de pre-
venire a imbolnavirilor si 
de intretinere care sa fie 
accesibile si platibile 

- o participare puternica a 
administratiei regionnale la 
investitiile din cadrul 
spitalelor  

- Garantarea aprovizionarii 
intrun cadru de vecinatate 
care sa acopere cerintele 
fiecaruia independent de 
situatia sociala si financiara  

- Angajarea de personal 
suplimentar pentru asi-
gurarea  stadiului de 
„necesitate normala“  

- Datoria administratiei  
orasului sa se mobilizeze 
pentru o inzestrare 
adecvata din punct de 
vedere financiar a spitalului 
orasenesc 

 
 
 

6a: Discutii publice  
+ 6b: Discriminarea: 
- Sprijin financial din partea 

administratiei locale pentru 
concepte & masuri de 
dezvoltare 

- Noua politica de emigrare: 
revendicarea in cadrul 
politicii europene: 
consolidarea regiunilor cu 
deficite agravante de 
dezvoltare si sustinerea 
stabilitatii in toate celelalte 
regiuni 

-  Sustinerea cu scop précis a 
programelor de integrare 
pentru incurajarea vietii in 
comun in cadrul societatii 
civile prin intermediul clari-
ficarilor si incluziunilor 

- Concept politic local cu 
privire la spatiul locativ 
(impiedicarea precisa a 
ghetoo-urilor)  

- Ascultarea politicii & 
administrarii consiliului de 
integrare in toate 
chestiunile tangentiale 

- Conlucrarea cu Univer-
sitatile, scolile, Camerele 
de comert si mestesuga-
resti si intreprinderile 
locale pentru realizarea de 
concepte de validare a 
bilantului 

- Revendicari la administra-
tia oraseneasca in cadrul 
noilor raporturi de 
management diversity 

- Dezvoltarea unei vieti 
culturale de bun venit- 
independenta de interese 
economice 

  
 
 

 


