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Integrare si coeziune sociala pentru resortisantii tarilor terte
Raport – Seminar Local, runda II
Timisoara
19-20 Octombrie 2009

Descriere generala
Seminarul local “Integrarea si coeziunea sociala a resortisantilor tarilor terte” a avut loc in
Timisoara in perioada 19 – 20 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:
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Centrul Cultural Romano-Arab
Centrul pentru Refugiati Timis
Directia de Asistenta Sociala Co,munitara a Municipiului Timisoara
F.A.L.T.
Generatia Tanara Romania
Institutia Prefectului Timis
Institutul Intercultural Timisoara
Liga Apararii Drepturilor Omului Timisoara
Liga Studentilor Basarabeni din Timisoara
Organizatia Studentilor Basarabeni Timisoara
Renasterea Banateana
Salvati Copiii
TV Europa Nova
TVR Timisoara
UMF „Victor Babes” Timisoara
Universitatea Politehnica Timisoara

Seminarul local de la Timisoara s-a desfasurat conform programului:
Luni 19 octombrie 2009, Hotel Timisoara, Sala Viena
10.00 – 12.00 Prezentarea participanţilor, a comunităţilor, organizaţiilor şi instituţiilor
reprezentate. Prezentarea activităţilor realizate în domeniu la nivel local şi
naţional
Discutarea modalităţilor concrete prin care se poate obţine îmbunătăţirea
participării publice a străinilor care locuiesc în Timişoara şi a funcţionării
în viitor a Grupului local pentru integrare şi coeziune socială
12.00 – 12.30 Pregătirea activităţilor pe grupuri
12.30 – 13.30 Prânz
13.30 – 16.00 Grupuri de lucru pentru:
- pregătirea propunerilor de marcare în Timişoara a zilei de 16 noiembrie,
Ziua internaţională a toleranţei şi ziua naţională a integrării;
- pregătirea unei propuneri de proiect pentru care să fie solicitată finanţare
din partea Consiliului Judeţean Timiş
Marţi 20 octombrie, 2009, Sala Adam Müller Guttenbrunn
14.30 - 14.45 Rezultatele grupurilor de lucru
14.45 – 16.30 Prima prezentare din seria „Împreună în Timişoara”, ce va conţine
prezentări ale comunităţilor de străini din oraşul nostru, susţinută de
Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Timişoara. Dezbatere.
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In cadrul primei parti a seminarului, s-a facut prezentarea participantilor si prezentarea
concluzilor seminarului national pe grupe de lucru tematice care a avut loc cu o saptamana in
urma.
In partea a doua a primei sesiuni, au avut loc discutii despre problemele cu care se
confrunta straini in Romania, in special comunitatea indiana, care a fost pentru prima data
reprezentat in cadrul proiectului “Integrarea si coeziunea sociala a resortisantilor tarilor
terte”. In urma discutiile s-au sinteziat urmatoarele:
 Opiniile strainilor aici sunt ca prea des platesc rezidenta si lucreaza fara bani dar
cu riscuri, returul fiind nul; ar trebui reduse taxele de scolarizare ori oferite salarii
bune. De exemplu, garzile la medici nu-s platite la straini insa la romani sunt, nici
macar tichete de masa nu-s.
 Musulmanii n-au lacas de cult decat pe Str. Stefan Stanca din Timisoara, departe
ca acces (pentru ca au 5 rugaciuni pe zi, mai ales in Luna Sfanta). Orele de religie
nu-s juste, crestinii propaga superioritatea cultului (inclusiv printre alte culte
crestine), nu exista ore pentru musulmani.
 Bursa romana e de 50 USD pe luna, foarte putin, cine mai poate trai asa?
Discriminarea e prezenta: in spitale asistentele au sporuri, rezidentii n-au (insa
trateaza pacientii si spitalul castiga de la Casa de Asigurari pentru pacientii
respectivi, ceea ce inseamna profitul spitalului, care ar fi bun sa dea tichete de
masa de pilda).
 Trebuie aratat la studenti o garantie de 2500 euro pe an in cont, insa studentii au
buget limitat, la care se adauga taxa de viza. Anual trebuie platiti 400 lei un card
electronic de rezident, ce reprezinta cheltuieli care trebuie reduse sau anulate.
 Limba e o piedica, rezidentii au probleme la mobilizari si initiative.
 Rezidentii n-au reduceri la transportul public (tren de exemplu), ceea ce e inca o
discriminare fata de facilitatile oferite romanilor.
 Consilierii judetenei sau locali nu reprezinta rezidentii din alte tari in
administratie (dar si ei au probleme cu parcarile, studiile, credintele, economiile si
le pasa de oras / judet).
 Unii straini beneficiaza de ajutor de caldura, unii (cum ar fi basarabenii) au
facilitati la transport, dintre arabi doar bursierii au ceva.
 Abuzul la doctorii straini ce-si platesc studiile si in plus lucreaza gratuit este ca
romanii primesc salarii, strainii n-au semnat niciunde ca lucreaza gratis insa
lucreaza mai mult decat romanii (adevarat e ca invata dar asta apartine de
Ministerul Educatiei, nu de Ministerul Sanatatii).
 Alt abuz e ca strainii n-au voie sa se inscrie la examenul de rezidentiat, cu toate ca
au diplome romane de absolvire.
 Viza de student / sedere nu le permite sa aiba slujbe decat max. 4 ore pe zi, pentru
subzistenta.
 De sarbatorile musulmane nu-s zile libere; Craciunul si pastile, etc. sunt oficial
libere, cand e Ramazan de exemplu ar fi nevoie totusi de un aranjament asa cum
se intampla in Dobrogea sa fie peste tot.
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E nevoie de asistenta din partea organizatiilor neguvernamentale romane pentru
rezidenti, care sa-i ajute cu hartiile oficiale, sa transmita doleante autoritatilor, etc.
 Ca numar, rezidentii sunt mai numerosi decat unele minoritati traditionale din
tara, sprijinul parlamentar al lor insa lipsind.
 S-ar putea constitui asociatii locale de protectie a drepturilor rezidentilor sau
reprezentantul rezidentilor sa fie concret sprijinit in demersuri de romani.
 Primaria si Prefectura de pilda ar putea informa comunitatile de rezidenti cand
apare ceva de interes pentru ele (ca de exemplu sa participe la dezbaterile publice
cand se iau hotarari pentru refugiati, azilanti, slujbe, etc.).
 La gradinite si scoli meniruile celor care nu mananaca porc sa fie rezolvate /
bucatareasa poate colabora cu cineva din sistem (deoarece mancarea din afara nu
e permisa).
 Nu se dau indemnizatii copiilor nascuti in Romania de catre cetatenii straini.
 Cardurile strainilor n-au CNP compatibil cu cel roman (astfel incat cetatenii
respectivi nu pot inchega relatii concrete cu statul roman); s-ar putea institui
inregistrari de CNP romanesc compatibile, ce sa recunoasca rezidentii cetateni ai
altor tari.
La cateva dintre problemele ridicate, reprezentati ai diferitelor institutii publice au
incercat sa ofere solutii cat mai concrete.
In a doua parte a zilei discutiile s-au axat pe pregatirea Zilei Integrarii si Tolerantei. In
urma discutiilor s-au stabilit ca se vor realiza urmatoarele:
 Campanie de sensibilizare – care sa contina un afis si un flyer.
 Expozitie de arta plastica (creatii ale copiilor)
 Dezbatere publica
 Prezentarea comunitatii indiene din Timisoara
 Realizarea unui film
 Prezentarea costumelor traditionale / sau poze cu costume traditionale
In a doua zi a seminarului, s-a continuat lucru pe grupe de lucru si s-a deschis la
Timisoara sirul prezentarilor comunitatilor de resortisanti ai tarilor terte, prima
comunitate fiind comunitatea basarabenilor din Timisoara. Prezentarea a cuprins un film
documentar si discutii libere despre viata basarabenilor in Romania.

