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Raport – Seminar National pe Grupe de Lucru Tematice
Timisoara
9-10 Octombrie 2009
Descriere generala
Seminarul National pe Grupe de Lucru Tematice “Integrarea si coeziunea sociala a resortisantilor
tarilor terte” a avut loc in Timisoara in perioada 9 – 11 Octombrie 2009. Seminarul face parte din
proiectul “Integrarea si coeziunea sociala a resortisanti tarilor terte”, care in vederea dezvoltării în
România a unui mediu intercultural, destinat să faciliteze integrarea şi coeziunea socială, îşi propune
iniţierea unui mecanism de consultare cu comunităţile resortisanţilor din ţările terţe (RTT) din
Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi şi Timişoara, precum şi la nivel naţional. Proiectul este
finanţat de Fondul European pentru Integrarea resortisanţilor statelor terţe, gestionat în România de
Oficiul Român pentru Imigrări, şi se derulează în perioada aprilie 2009 – ianuarie 2010.
Coordonator:
Parteneri:
Partener asociat:

Institutul Intercultural Timişoara (IIT)
Asociaţia Divers Etica (ADE)
Asociaţia Cultura Păcii (ACP)
Organizaţia Femeilor Refugiate din România (OFRR)

Proiectul are la bază o experienţă pilot locală a Institutului Intercultural Timişoara, precum şi
buna cunoaştere a acestui domeniu de către parteneri, contribuind la îmbunătăţirea comunicării între
autorităţile locale şi naţionale cu competenţe în gestionarea fenomenului migraţiei şi străinii cu drept
de şedere pe teritoriul României, prin crearea unor mecanisme de consultare care se vor autosusţine în
viitor, asigurând, în acelaşi timp, o implicare a societăţii civile şi o deschidere către publicul larg.
În perioada iunie-iulie 2009 au avut loc, un seminar naţional şi 5 întâlniri locale în orasele
Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Timisoara si Bucuresti, cu scopul de a initia dialogul între resortisantii
tărilor terte, societatea civilă si autoritătile locale, în vederea instituirii unui mecanism de consultare
locală, precum si identificarea unor organizatii de la nivel local care să mentină continuitatea
dialogului. În cadrul acestor seminarii au fost identificate 3 arii tematice de interes pentru comunitatea
resortisantilor tărilor terte:
1. Administrativ – juridic;
2. Educatie – cultură – tineret;
3. Social – sănătate – muncă;
In cadrul seminarului de la Timisoara au participat 30 de persoane, reprezentanţi ai RTT, ai
unor instituţii publice si organizaţii neguvernamentale, precum şi specialişti în domeniile vizate din
Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi şi Timişoara.
Seminarul a avut ca si obiective:
1. Analiza problemelor cu care se confruntă comunitătile de RTT în cele trei grupuri tematice:
administrativ-juridic; educatie, cultură, tineret; social
2. Identificarea posibilelor solutii la problemele cu care se confruntă comunitătile de RTT şi a
autoritătilor cu competente în solutionarea lor
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3. Formularea de propuneri concrete de măsuri, modificări ale procedurilor administrative sau
chiar modificare a cadrului legal în acest domeniu
4. Comunicarea propunerilor către Parlamentul României, Ministerele cu competente în
domeniile mentionate anterior sau alte instituţii relevante.
Intalnirea de la Timisoara s-a organizat conform programului de mai jos:
Vineri, 9 octombrie 2009 – Sala Londra
15:00-16:30

Prezentarea participanților, a stadiului de implementare a proiectului și a
metodei de lucru

16:30-16:45

Pauză de cafea

16:45-18:30

Problemele cu care se confruntă comunitățile de RTT în cele trei grupuri
tematice: administrativ-juridic; educație, cultură, tineret; social

Sâmbătă, 10 octombrie 2009 – Sala Londra
09:00-10:30

Identificarea posibilelor soluții la problemele cu care se confruntă
comunitățile de RTT în cele trei grupuri tematice: administrativ-juridic;
educație, cultură, tineret; social și a actorilor ce pot fi implicați în
soluționarea lor

10:30-10:45

Pauză de cafea

10:45-12:30

Sintetizarea problemelor și soluțiilor identificate, împărtășirea lor și oferirea
de feedback inter-grupuri

12:30-14:00

Prânz

14:00-15:30

Revizuirea propunerilor pe grupuri tematice

15:30-15:45

Pauză de cafea

15:45-17:30

Redactarea propunerilor ce vor fi adresate autorităţilor competente în vederea
facilitării integrării RTT

Duminică, 11 octombrie 2009 – Sala Londra
09:00-10:30

Finalizarea şi discutarea cu întregul grup a propunerilor formulate.

10:30-10:45

Pauză de cafea

10:45-12:30

Plan de acțiune pentru informarea autorităților cu privire la problemele și
soluțiile identificate. Strategia de lucru și modalități de asigurare a
continuității grupurilor de lucru tematice

12:30-14:00

Prânz
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Participanti
In cadrul seminarului au fost invitate persoane de la diferite institutii, organizatii
neguvernamentale si de la comunitatii de resortisanti ai tarilor terte (RTT) la nivel national, din cele
cinci orase: Bucuresti, Constanta, Cluj, Iasi si Timisoara. Cei care au dat curs invitatiei au fost
reprezentanti ai:
 A.R.C.A
 Asociatia Pro Democratia Constanta
 Asociatia Romana pentru Integrarea Studentilor Straini Cluj-Napoca
 Asociatia Tinerilor Basarabeni Iasi
 Centrul pentru Resurse Civice
 Clubul Romano-Arab de Cultura si Presa
 DGASPC Constanta
 Directia Generala de Asistenta Sociala Bucuresti
 DJEP Cluj
 Fundatia Taiba
 Generatia Tanara
 Grupul de Initiativa Basarabeana Cluj
 Inspectoratul de Politie Judetean Constanta
 Inspectoratul Scolar Judetean Iasi
 M.A.I.- O.R.I. Bucuresti
 M.A.I.- O.R.I. Cluj
 M.A.I.- O.R.I. Timisoara
 M.A.I.- O.R.I. Constanta
 Organizatia Femeilor Refugiate din Romania
 Organizatia Studentilor Basarabeni Timisoara
 S.C. Inter-Doga S.R.L.
 Salvati Copiii Constanta
 Salvati Copiii Timisoara
Programul seminarului local a urmat metodologia stabilita de catre echipa de proiect. Schema
alăturată prezintă sintetic modul de lucru preconizat pentru aceste grupuri de lucru.
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Grup de
lucru local
Bucureşti

Grup de
lucru local
Timişoara

Grupuri de lucru
tematice naţionale

Discuţii
pe forumul
migrant.ro
membri

Grup de
lucru local
Constanţa
propuneri

administrativ
juridic

educaţie
cultură
tineret

Grup de
lucru local
Iaşi

Solicitări şi propuneri
înaintate în scris
instituţiilor relevante
probleme

Grup de
lucru local
Cluj-Napoca

Seminarul grupurilor de
lucru tematice, Timişoara
9-11 octombrie 2009

social
sănătate
muncă
Evaluare la conferinţa
naţională din ianuarie 2010

Participantii au lucrat pe grupuri, in functie de cele trei arii tematice: administrativ-juridic;
educatie, cultură, tineret; social.
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Administrativ juridic:
In cadrul grupului administrativ-juridic s-au dezbatut teme variate, cu finalitatea implicita si sub
aspectele vietii sociale ale resortisantilor tarilor terte, ce nu sunt membre ale Uniunii Europene si mai
mult decat atat s-a considerat ca in urma discutiilor dezbatute pe parcursul celor trei zile de intalniri
din cadrul grupului de lucru, atat cu persoane ce reprezentau membrii societetii civile cat si cei care
reprezentau institutiile si autoritatile competente in domeniu, doua dintre problemele ridicate sa
ramana a fi prioritare, in vederea demararii unei actiuni concrete, ambele presupunand eventuale
propuneri de lege ferenda, cu impact asupra legislatiei nationale din domeniul aferent discutat.
In sumar, problemele dezbatute au avut ca punct de plecare realitatile sociale si juridice prezente in
viata resortisantilor tarilor terte, realitatile cu care se confrunta in prezent, fiind semnalate atat de
membrii comunitatii lor cat si de alti specialisti ce desfasoara activitati in domeniul migratiei, in
Romania si nu numai.
Temele alese pentru a fi dezbatute in cadrul grupului de lucru administrativ-juridic, s-au
regasit ca teme de impact si in cadrul celorlalte grupuri de lucru, fiind in parte reluate de acestea,
melanjul realizat in acest fel, intre experti, facilitatori si ceilalti invitati conducand la o abordare
complexa a tematicii dezbatute, si la sugerarea unor viitoare teme, pentru celelalte intalniri planificate
a avea loc, cu aceeasi cuprindere a unei arii la nivel national.
In prezentul raport, punctual urmeaza a fi prezentate atat subiectele atinse pe parcursul discutiilor din
cadrul grupului de lucru cat si cele doua teme cu care prezentul raport se va si incheia, teme ce
urmeaza a face obiectul unui demers la nivel juridic, cu rezultat implicit atat din perspectiva
resortisantilor prezenti in Romania, cat si cu rezultat concret asupra activitatii si vietii profesioanle din
anumite domenii de activitate, a persoanelor ce au obtinut o forma de protectie pe teitoriul Romaniei
si a cetatenilor romani.
Sub aspectul functionarii unor institutii atat din domeniul public, al autoritatilor romane cat
si sub aspectul functionarii unor organizatii neguvernamentale cu activitati ce se regasesc ca fiind de
interes si pentru resortisantii tarilor terte prezenti in Romania, s-a considerat de catre membrii
grupului de lucru ca ar trebui ca toate informatiile prezente pe site-urile oficiale ale acestor institutii,
cat si informatiile care pot fi solicitate in mod direct in urma unei discutii cu persoanele anume
desemnate spre a lucra cu publicul, sa fie disponibile spre a fi comunicate in minim doua limbi de
circulatie internationala, respectiv engleza si/sau franceza, cat si in alte limbi de circulatie
internationala (daca exista posibilitatea efectuarii traducerii) si actualizate in mod constant.
Reprezentantii Oficiului Roman pentru Imigrari (ORI) au mentionat faptul ca in prezent nu exista o
cerinta stricta a postului pentru functionarii de la ghiseu care interactioneaza cu resortisantii tarilor
terte si nu numai, de a cunoaste la nivel minim sau mediu o limba straina de larga circulatie. Mai mult
decat atat s-a mentionat faptul ca nici in statutul de functionare al ORI nu exista o prevedere expresa
legata de informarea intr-o limba de crculatie internationala, in cazul actualizarii site-ului institutiei.
Nota: Problema mentionata in paragraful anterior reprezinta doar un caz izolat, necesitandu-se
unele actualizari sau imbunatatiri a informarilor realizate de catre ORI; la nivelul practicii s-a
afirmat faptul ca, in general, functionarii ORI, intr-un procent ridicat la nivelul intregii tari pot
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comunica direct prin intermediul unei limbi de circulatie internationala, chiar daca aceasta nu
reprezinta o cerinta expresa in cadrul postului.
In ceea ce priveste problema legata de acordarea sau redobandirea cetateniei romane, pe
parcursul discutiilor s-a semnalat faptul ca examenul la care sunt supuse persoanele ce doresc sa
obtina cetatenia romana, este mult prea dificil, impunandu-se simplificarea grilelor care presupun
cunoasterea notiunilor de geografie si istorie a romanilor. S-a sugerat, deasemenea si adaptarea
acestor grile la un nivel similar cu cel al cerintelor la nivel educational general, oferite in prezent in
cadrul sistemului de cunostinte in institutiile nationale de invatamant, aceste cerinte fiind in prezent
mult simplificate. Importanta de mentionat este si sugestia facuta de catre membrii grupului de lucru,
de a se creea cursuri de alfabetizare de catre autoritatile abilitate cu expertiza in domeniu, pentru
persoanele straine care doresc sa sustina examenul de cetatenie, si care in prezent se afla in
incapacitatea de a putea sa se pregateasca in mod concret in acest sens pentru a indeplini cerintele
cerute conform legii in vigoare.
Nota: Reprezentantii ORI au tinut sa precizeze faptul ca Directia Azil si Integrare in colaborare cu
Ministerul Justitiei au trimis spre consultare, aprobare si modificare, o noua propunere a grilelor
amintite anterior, insa pana in prezent nu au primit din partea Ministerului Educatiei si
Ministerului Justitiei niciun raspuns concret in vederea actualizarii atat a tematicii aferente
pregatirii si sustinerii examenului de cetatenie, cat si a respectivelor subiecte de examen. Sugestia
ORI a fost ca in viitor in cadrul grupului de lucru administrativ –juridic sa fie invitat si un
reprezentant al Ministerului Justitiei.
In ceea ce priveste redobandirea cetateniei romane, a fost semnalat faptul ca o singura zi pe
saptamana pentru depunerea dosarelor este insuficienta pentru o buna coordonare la nivel functional
si administrativ, si ar trebui mentinuta propunerea facuta de catre reprezentantii studentilor din
Republica Moldova, care au declarat faptul ca la inceputul anului in curs, autoritatile romane
competente ar fi sugerat ca pentru o mai buna celeritate in desfasurarea depunerii si analizarii
dosarelor de cetatenie, ar trebui create Agentii judetene de cetatenie in cadrul Directiei de cetatenie,
apartinand Ministerului Justitiei.
Referitor la temele dezbatute ce au cuprins accesul liber la justitie, s-a subliniat faptul ca
pentru strainii aflati pe terit oriul Romaniei se aplica aceeasi lege ca si pentru cetatenii romani,
acestia avand dreptul de a fi asistati de un avocat din oficiu, in cazul in care demonstreaza ca nu
dispun de resursele materiale necesare pentru a putea sa isi angajeze un avocat; strainii pot beneficia
la cerere si de servicii de interpretare, in cazul in care nu cunosc limba romana (procesul
desfasurandu-se conform Codului de procedura civila si penala in vigoare numai in limba romana pe
teritoriul Romaniei).
In cadrul grupului de lucru administrativ-juridic, cat si in cadrul dezbaterilor ce au urmat in plen cu
ocazia prezentarii concluziilor de catre toti facilitatorii celor trei grupuri de lucru astfel constituite, s-a
considerat ca in ceea ce priveste tema de dezbatere ridicata referitoare la accesul studentilor straini
pe piata fortei de munca, care este limitat in baza permisului in scop de studii la un interval de patru
ore/zi, acestia avand obligatia sa solicite in mod expres in acest sens si o autorizatie de munca, nu
poate fi interpretat ca o incalcare sau ca o restrictionare a unui drept, per a contrario, nu este altceva
decat o masura de protectie sociala a statului roman fata de proprii lui cetateni. Reglementari similiare
se regasesc a fii in vigoare si in legislatiile altor tari membre ale Uniunii Europene.
In incheierea raportului privind derularea grupului de lucru “Administrativ-Juridic”, urmeaza a
fi dezvoltate cele doua teme dezbatute si sugerate in unanimitate de catre toti membrii gupului de
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lucru administrativ-juridic, de a fi inaintate in formula unor petitii institutiilor ce au autoritatea si
competenta in domeniile aferente modificarilor de lege ferenda propuse astfel, dupa cum urmeaza:
1. In cadrul problematicii discutate ce a cuprins recunoasterea si echivalarea diplomelor si
calificarilor, s-a formulat propunerea de modificare a articolului 3 al legii 178/1997, referitoare la
autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor (cu regulamentul de aplicare al acesteia), modificata
ulterior de legea 110/2005, al carui articol 3 prevede in mod expres faptul ca „Autorizarea ca interpret
si/sau traducator, care poate efectua traduceri pentru organele prevazute la art. 1, se dobandeste, la
cerere, de persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este cetatean roman......sau
cetatean membru al unui stat UE; b) nu are antecedente penale si se bucura de buna reputatie
profesionala si sociala; c) poseda o diploma de licenta sau echivalenta, din care rezulta specializarea
in limba sau in limbile straine pentru care solicita autorizarea ori este atestat ca traducator de catre
Ministerul Culturii”.
Astfel un traducator autorizat, ce este cetatean al unei tari ce nu este membra a Uniunii
Europene, nefiind nici cetatean roman, nu poate sa profeseze exercitandu-si specializarea pentru care
s-a pregatit anterior, nici in cazul in care ar avea un permis de sedere permanenta (echivalentul
rezidentei permanente) in Romania sau daca a obtinut o forma de protectie pe teritoriul Romaniei,
respectiv statut de refugiat sau protectie subsidiara, in conformitate cu legea 122/20006 in vigoare, in
materia azilului.
Chiar daca aparent am inceput semnalarea tematicii ce urmeaza a fi propusa spre modificare
cu o mentionare dintr-o perspectiva legalistica a legilor si articolelor de lege ce fac obiectul prezentei,
sugerand debutul unei motivari in drept, ar trebui mentionat in fapt si cauza ce ne-a determinat sa
supunem spre modificarea art.3 al legii 110/2005, motivul determinant fiind intalnit la nivelul
practicii instantelor de judecata romanesti in cazul proceselor ce se desfasoara in materia migratiei si a
azilului, cat si in celelalte materii juridice, in care in cauzele supuse spre a fi solutionate de instantele
competente sunt prezente parti in proces, una dintre acestea fiind reprezentata de un resotisant al unei
tari terte non-UE.
Odata cu mentionarea in textul de lege a unei conditionari exprese a dobandirii calitatii de interpret
respectiv traducator numai daca persoana este cetatean roman sau al unui al stat membru al Uniunii
Europene, poate creea in practica blocaje atat la nivel administrativ cat si la nivelul instantelor de
judecata. Au existat cazuri in practica in decursul ultimilor cinci ani, in care traducatori pentru limbi
rare precum: somaleza, urdu, pashtu, dari, amaric, lingala, sau dialecte din anumite regiuni ale Asiei
sau Africii (fula, sarambule, mandinga) nu au putut fi platiti in urma efectuarii serviciilor de traducere
si interpretare, datorita lipsei calitatii oficiale de traducator autorizat pe care nu o aveau, nefiind in
conformitate cu prevederile legii romane in materie si in imposibilitatea de a o dobandii ulterior.
Avand in vedere prevederile legislatiei internationale si a conventiilor internationale la care
Romania este parte, cat si la prevederile Constitutiei Romaniei, prin care se consacra “accesul liber la
justitie”, intr-un stat democratic precum tara noastra, prevederile limitative ale articolului 3 al legii
110/2005, ar trebui reformulate in sensul legii, fiind un principiu de drept consacrat, faptul ca o lege
speciala, chiar daca se aplica cu prioritate, nu poate sa contravina cadrului general legislativ stabilit de
Codurile juridice aplicabile in vigoare, cat si cadrului constitutional aferent.
Nota: Prezenta propunere de lege ferenda de modificare a art. 3 al legii 110/2005 referitoare la
autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor, urmeaza a fi inaintata Uniunii Nationale a
Traducatorilor autorizati din Romania (B.dul Nicolae Grigorescu, nr.18, bl.B3bis, sc.5, ap.198,
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sector
3,
Bucuresti,
tel:
0743857828;
0744512856;
macovei2000@yahoo.com) cat si Ministerului Justitiei.

untarromania@gmail.com/

Cea de a doua propunere de lege ferenda pe care grupul de lucru administrativ-juridic a
considerat-o ca reprezentand tot o prioritate in vederea inaintarii ei spre transpunere legislativa de
catre autoritatile competente este reprezentata de introducerea in Codul familiei al unui articol de
lege referitor la “desfacerea casatoriilor de convenienta” in cazul in care sunt indeplinite conditiile
din legea speciala (in materia legislatiei in vigoare referitoare la regimul strainilor in Romania, in
conformitate cu OUG 194/2002, art.63, al.2) in cazul in care nu se contesta decizia autoritatilor
romane in fata instantelor de judecata in cadrul unui proces in contencios administrativ si se
demonstreaza ca este o casatorie de convenienta. Articolul de lege nou introdus in Codul Familiei ar
oferi autoritatilor competente posibilitatea sa desfaca casatoria, in cazul in care hotararea
administrativa prin care aceasta ar fi fost declarata ca fiind o “casatorie de convenienta” nu ar fi fost
contestata. Acest lucru nu se poate realiza in prezent decat prin divortul sotilor, neexistand alta
sanctiune, in cazul casatoriilor declarate ca fiind de convenienta, persoanele avand chiar posibilitatea
sa reintroduca un numar nelimitat de cereri in vederea obtinerii unei forme de sedere, in ciuda
hotararii comunicate initial de catre Oficiul Roman de Imigrari.
Modificarea Codului familiei ar atrage dupa sine si consacrarea juridica a terminologiei referitoare la
“casatoria de convenienta”, prezenta in acest moment doar in materia legislatiei strainilor.
<Codul familiei – art. viitor “(de creat introducerea textului………….toate elementele de baza prin
care se poate constata fapul ca este o casatorie de convenienta in confomitate cu art.63, al 2, din
OUG194/2002, republicata)>.
Nota: Prezenta propunere de lege ferenda de introducere a unui nou articol in Codul familiei care sa
reglementeze desfacerea casatoriei si in cazul declararii acesteia ca fiind o casatorie de convenienta,
in cazul in care hotararea ORI nu a fost aconstestata in instanta, are urma sa fie adresata:
Ministerului Muncii, familiei si al solidaritatii sociale: Str.Dem.I.Dobrescu, nr.2-4, sector 1,
Bucuresti; Oficiului Roman pentru Imigrari: Str. Lt. Col. Marinescu Constantin, nr.15A, Sector 5,
Bucuresti; Inspectoratului National pentru Evidenta persoanelor: Str. Obcina Mare, nr.2, sector 6,
Bucuresti.

Grupul: Cultura – Tineret – Educatie
In cadrul grupului de cultura-tineret-educate s-au discutat numeroase subiecte, dintre cele mai
importante sunt: situatia copiilor de alta religie decat celei predate in scoli si obtinerea de burse de
merit pentru etnici romani. Grupul a mai indicat alte 3 puncte ca fiind de luat in seama si spre
dezbatere, punctele de la 7-9. Ca si destinatar final, grupul a identificat urmatoarele institutii:
Ministerul Educatiei Cercetarii Inovari, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale,
Departamentul pentru Relatii Interetnice,
In ceea ce priveste fiecare tema, s-au discutat urmatoarele:
1. Situatia copiilor de alta religie decat celei predate in prezent in scoli
Art.18 al. 1 si 3 proiectul de lege 393/15/09/2009 sa se modifice astfel:
Art. 18 - Disciplina „Religie” în învăţământul preuniversitar
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Planurile-cadru ale învăţământului gimnazial si liceal includ Istoria Religiilor ca disciplină
obligatorie. Scoaterea disciplinei „Religie” din curricula invatamantului primar si inlocuirea cu
disciplina Istoria Religiilor in invatamantul gimnazial si liceal.
Disciplina „Istoria Religiilor" va fi predată numai de personal didactic calificat (profesor de
istorie pentru invatamantul gimnazial si profesor de filosofie pentru invatamantul liceal) conform
prevederilor prezentei legi şi abilitat în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării. Ca argument grupul a supus atenţiei faptul că la aceste ore de religie, în prezent
se preda doctrină religioasă ceea ce duce la obligativitatea elevului de a alege o releigie
majoritară predată în şcoli.
2. Obtinerea Burselor de Merit de catre etnicii romani
Propunem bursa de merit pe lângă bursa socială pentru etnicii romani, cetateni ai altor tari pentru
merite deosebite, care isi fac studiile universitare in Romania. Ca argument grupul a supus atenţiei
faptul că bursa socială de care beneficiează studenţii RTT nu indică gradele de competenţă în ce
priveşte situaţia la învăţătură.
3. Cultura - In ceea ce priveste dezvoltarea laturii culturale, grupul national tematic, sustine
dezvoltarea vietii culturale specific a comunitatilor RTT. Ca o propunere exact este declararea
Zilei Tolerantei (ziua de 16 Noiembrie) si Ziua Integrarii – destinata comunitatilor de
resortisanti ai tarilor terte.
4. Educatie Interculturala – pentru a asigura o educatie incluvisa pentru elevii care fac parte din
comunitati de resortisanti ai tarilor terte, grupul national sugereaza sa se completeze curricula
scolara cu elemente suplimentare despre istoria, cultura si civilizatia si geografia RTT.
5. Invatarea limbii romane de catre adulti (Propuneri privind cursurile de limba romana pentru
RTT)
Organizarea de cursuri intensive de Limba Romana, Istorie si Geografie pentru reprezentani ai
comunitatilor RTT care doresc sa obtina cetatenie romana conform programelor recomandate de
forurile abilitate. Aceste cursuri sa fie finalizate cu un atestat de absolvire emis de MECI.
6. Cursurile optionale de limba araba - Se pot introduce cursuri de limba araba pe principiului
cursurile de limba minoritatilor nationale.
Art. 161. Al 6 sa introducem un subpunct 6a. care sa aiba urmatorul continut:
(6a) Elevilor apartinand Resortisantilor Tarilor Terte care frecventeaza scoli de stat sa aiba
posibilitatea unui optional pentru studierea limbii materne.
7. Implementarea unui serviciu numit „Telefon Verde” gratuit care sa ofere informatii in limbi de
circulatie internationala (romana, engleza, franceza, spaniola), consultanta cetatenilor RTT.
8. Introducerea unor module de cursuri de reconversie profesionala (acreditate de Ministerul
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale) pentru cetatenii RTT.
9. Propunem implementarea unei strategii de acreditare a unor persoane fizice/organizatii pentru
a preda limba romana cetatenilor straini.

Social – Sanatate – Munca
In cadrul grupului destinat ariei tematice social-sanatate-munca s-au discutat doua aspecte importante:
1. Crearea de facilitatori interculturali și sanitari. Aceasta cerere urmeaza a fi adresata Oficiului
Roman pentru Imigrari. Scopul acestei cereri este de a informarea autorităților locale despre
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necesitatea și avantajele selectării și formării unor reprezentanți ai RTT în România care să
contribuie la îmbunătățirea situației RTT în ceea ce privește accesul la informații și la servicii.
o Obiective:
 Înaintarea propunerii către ORI pentru includerea în planul multianual
pentru Fondul European pentru Integrare a unei acțiuni care să vizeze
identificarea și pregătirea în rândul comunităților RTT a unor
facilitatori în diversele domenii ale vietii socio-economice (social,
economic, juridic, sănătate, cultural, educație, muncă etc.)
 Înaintarea unei propuneri către ORI pentru publicarea pe site-ul ORI a
unor detalii referitoare la Punctul Național de Contact, site-ul
www.migrant.ro, precum și alte detalii privitoare la proiect.
2. Imbunatatirea accesului la informatie:
o Soluții:
 Înaintarea unei propuneri către ORI pentru publicarea pe site-ul ORI a
unor detalii referitoare la Punctul Național de Contact, site-ul
www.migrant.ro, precum și alte detalii privitoare la proiect; traducerea
site-ului și a standurilor cu informații în cel puțin două limbi de
circulație internațională (eventual completarea variantelor existente).
 În cadrul ORI la fiecare birou de imigrări să se facă o scurtă informare
cu adresa centrelor unde se realizează acțiuni de informare de mai mare
amploare (specialiști în domeniu – în consiliere și informare la fiecare
centru ORI)
 Dezvoltarea în continuare a bazei de date cu reprezentați ai
comunităților RTT, în mod deosebit contactarea liderilor informali.
 OFRR a propus să contacteze ANBCC pentru a-i transmite informațiile
referitoare la Punctul Național de Contact, site-ul www.migrant.ro,
precum și alte detalii privitoare la proiect și să evalueze posibilitățile de
colaborare în continuare pe acest subiect.
In urma rapoartelor primit de la fiecare grup de lucru, echipa de proiect a aranjat cererile
pentru a le inainta institutilor vizate. Au fost contactate Camera Deputatilor, Ministerul Educatie,
Cercetarii si Inovatiei, insa din cauza instabilitatii clasei politice, echipa de proiect a primit sfatul sa
astepte trecerea alegerilor prezidentiale, pentru a intra mai apoi in legatura cu autoritatile publice
vizate.
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