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Raport Seminar Local
INTEGRARE ŞI COEZIUNE SOCIALA PENTRU RESORTISANŢII TĂRILOR TERŢE
Cluj, 30-31 iulie 2009- Hotel Golden Tulip
Descriere generala
Seminarul local “Integrarea si coeziunea sociala a resortisantilor tarilor terte” a avut loc in ClujNapoca in perioada 30 – 31 Iunie. Seminarul face parte din proiectul cu acelasi nume 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 – decembrie 2009.
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.
Obiectivele seminarului au fost:
- discutarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii RTT rezidenţi în Cluj-Napoca şi
identificarea unor modalităţi pentru îmbunătăţirea colaborării dintre aceştia, instituţiile
publice locale şi societatea civilă;
- prezentarea şi discutarea unor propuneri de instituire la nivel local şi judeţean a unor
mecanisme şi proceduri de consultare publică, în care să fie incluşi şi cetăţenii RTT rezidenţi
în Cluj-Napoca;
- formularea unui plan concret de acţiune pentru asigurarea integrării cetăţenilor RTT rezidenţi
în Cluj-Napoca, din punct de vedere economic, social şi cultural.
Programul seminarului si continutul principalelor prezentari utilizate sunt anexe ale acestui
raport. Organizarea seminarului a beneficiat de un sprijin deosebit de util din partea d-lui Nicolae
Marian Marcel de la Biroul Oficiului Român pentru Imigrări Cluj.
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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). Au dat curs:
 Asociaţia Română de Integrare a Studenţilor Străini
 Casa de Asigurări de Sănătate Cluj
 Centrul Iberoamerica
 Consulatul Onorific al Republicii Turcia
 Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Guvernul României
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj
 Direcţia Generală a Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj
 Direcţia Judeţeana de Evidenţă a Persoanelor Cluj
 Grupul de Iniţiativă Basarabeană Cluj
 Inspectoratul Şcolar Judeţul Cluj
 Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
 Instituţia Prefectului Jud. Cluj
 Ministerul Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj
 Ministerul Administraţiei şi Internelor – Serviciul pentru Imigrări Cluj
 PATRIR - Institutul Român pentru Pace
 Primăria Cluj-Napoca
 Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Din partea organizaţiilor partenere ale proiectului au participat reprezentanţi ai Institutului
Intercultural Timişoara si Asociaţiei Divers Etica. Au fost de asemenea stabilite contacte cu
reprezentanţi ai comunităţii musulmane şi cu lideri informali ai comunităţii arabe, dar aceştia nu au
putut în final participa.
Desfăşurarea seminarului
Prezentările şi discuţiile din cadrul seminarului au permis:
 prezentarea de către organizatori a proiectului „Integrare şi coeziune socială pentru RTT”
(obiective, rezultate aşteptate, metodologie, etc), a cadrului naţional şi european în care se
desfăşoară acesta, precum şi a concluziilor seminarului naţional şi a celor două seminarii
locale organizate anterior la Iasi, Constanta, Timişoara şi Bucureşti;
 prezentarea comunităţilor, organizaţiilor şi instituţiilor reprezentate:
o a organizaţiilor şi comunităţilor RTT
o a activităţii şi atribuţiilor ORI la nivel local şi naţional
o a celorlalte instituţii publice
o a ONG-urilor participante
 cunoaşterea unor aspecte ale situaţiei RTT rezidenţi în Cluj şi identificarea unor probleme
privind integrarea acestora
 analiza situaţiei privind relaţiile dintre instituţiile publice şi societatea civilă la nivel local
 identificarea unor oportunităţi pentru includerea în consultările publice şi în acţiunile
societăţii civile locale a reprezentanţilor RTT şi a problematicii integrării acestora
 formularea unor propuneri de colaborale la nivel local
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obţinerea acordului de principiu al participanţilor cu privire la constituirea unui grup de lucru
local focalizat pe problematica integrării RTT
definirea paşilor următori în demersul de instituire la nivel local a unor mecanisme de
consultare cu RTT eficiente şi bazate pe un set de principii comune.

In cele ce urmează redăm câteva dintre ideile formulate de participanţi în legătură cu aceste aspecte.
Solicităm tuturor participanţilor, dar şi reprezentanţilor altor comunităţi şi organizaţii ale RTT,
instituţii publice sau ONG, să aducă completări şi să comenteze aceste idei pe secţiunea din forumul
www.migrant.ro dedicată Grupului de Lucru Cluj.
Aspecte ale situaţiei RTT, activităţi şi experienţe locale








Cele mai numeroase comunităţi RTT din Cluj sunt cele originare din:
o Tunisia (877 persoane);
o Republica Moldova (803 persoane)
o Turcia (463)
o Apoi un grup de state care au în jur de 50 de persoane: China, Iordania, India, Israel,
Nigeria, Maroc, Pakistan, Siria, Statele Unite ale Americii, Ucraina.
Situaţia RTT în Cluj, la fel ca în celălate oraşe, trebuie analizată ţinând cont de diferenţele
importante ce există între diferite categorii:
o RTT stabiliţi în zonă din diferite motive (oameni de afaceri, familii mixte, foşti
studenţi în România, etc) cu intenţia de a trăi aici permanent;
o RTT aflaţi aici pe o durată limitată, fără intenţia de a rămâne (la muncă sau la studii);
o RTT aflaţi temporar în Constanţa sau care tranzitează frecvent zona, numărul mare al
acestora fiind datorat statutului de mare port european pe care îl are oraşul.
De asemenea, trebuie avute în vedere unele aspecte specifice ale anumitor comunităţi:
o Cetăţenii din Republica Moldova nu au dificultăţi de ordin lingvistic sau cultural însă
împărtăşesc cu ceilalţi RTT o serie de probleme, spre exemplu de ordin administrativ;
o Cetăţenii RTT din tările arabe găsesc în Cluj un mediu ce le facilitează integrarea.
Majoritatea membrilor au venit pe teritoriul României pentru efecturarea studiilor
superioare.
Numărul RTT a crescut semnificativ în ultimii ani dar în ultimele luni, pe fondul crizei
economico-financiare globale, numărul s-a diminuat. Pe termen mediu se aşteaptă o reluare
a creşterii numărului de RTT.

Probleme abordate:
 Reprezentanţii ORI în Cluj au o foarte bună cunoaştere a comunităţilor RTT. Unul din
aspectele semnalate a fost acela a persoanelor care stau ilegal pe teritoriu ţări. Persoanele
străine care stau ilegal crează probleme de ambele părţi. Atât timp cât stai legal pe teritoriul
României, se poate şi vorbi de integrare. Pentru a se obţine şedere permanentă trebuie să se
stea minim 5 ani în şedere temporară şi să se îndeplinească cerinţele legii. Şederea
temporară se poate prelungi fără limită, cu condiţia să se îndeplinească cerinţele legii. La ora
actuală sunt 129 de persoane în şedere permanentă.- Atât timp cât un reprezentant al unei
comunităţi de RTT stă legal in România, interesul lui este ca şi cetăţenii din ţara lui sa aiba
şedere legală. Străini care stau ilegal pe teritoriu României şi sunt descoperiţi, li se dă în
primul rând o înştiintare, apoi se poate ajunge la evacuare forţată, însoţiţi până la punctul de
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plecare. Este bine de menţionat că pe lângă drepturi străinii au şi obligaţii. În primul rând
trebuie să respecte legile ţări - facilitarea sub orice formă a şederii ilegale a unui cetăţean
străin pe teritoriu României este pedepsită conform legii (3000 lei amendă). România este
acum stat ţintă, deoarece este stat membru UE. Acum legislaţia română este clară, statul
român este obligat să îi acorde străinului toate drepturile.
În cadrul discuţilor s-a încercat lămurirea unor întrebări referitoare la obţinerea cetăţeniei
române: care sunt cerinţeţe pentru re-dobândirea sau dobândirea cetăţeniei române? Care
sunt modalităţile de a obţine cetăţenie română chiar şi pentru cetăţenii Republicii Moldova?
Câte paşapoarte poate avea un cetăţean român? Sunt foarte multe probleme şi la nivelul
imigraţiei. Sunt mulţi cetăţeni care pleacă în SUA şi acolo dobândesc o altă identitate, iar în
momentul în care vin în România întâmpină probleme foarte mari. După 1 Ianuarie 2007
cetăţenii României care au plecat în diverse ţări au întocmit acte pe teritoriul acelor ţări.
Pentru o revenire în ţara acele acte trebuie introduse în sistemul românesc.
Direcţia Judeţeana de Evidenţă a Persoanelor (D.J.E.P.) Cluj a colaborat cu Centru pentru
Studierea Populaţiei din cadrul Universităţii Babeş Bolyai tocmai pentru clarificarea stiuatiei
de migrare şi imigrare. Instituţia a participat la multe proiecte în parteneriat cu multe ONGuri (că de exemplu în proiectul de realizare a actelor pentru rromi). În ceea ce priveşte
situaţia străinilor, în cadrul instituţiei se primesc multe cereri de căsători de convenienţă,
doar pentru obţinerea cetăţeniei. Acest proces este dăunător, deoarece se mai întâmplă că
uneori persoană care obţine un statut legal prin căsătorie să nu aibă nici măcar permis de
şedere. În ceea ce priveşte grupul tematic, instituţia este interesată să participe, să dea o
mână de ajutor. Putem veni cu date concrete, etc.
Este important ca procesul de integrare să nu se oprească după obţinerea cetăţeniei române.
La nivelul judeţului Timiş, dacă se studiază numărul persoanelor care stau pe teritoriul
nostru, se obţin obţii anumite cifre, însă dacă discutăm despre integrare / relaţii sociale
numerele se schimbă .
Evidenţa populaţiei este importantă, tocmai deoarece statul necesită să se readapteze
potrivit noii situaţii: de la un stat pasiv, se îndreaptă către un stat activ. Tocmai de aceea este
necesar apariţia unui centru care să centralizeze datele de migraţie. În ceea ce priveşte
înregistrarea populaţiei, D.J.E.P Cluj poate acorda scutiri de plată a taxelor pentru
persoanele dezavantajate. Personalul de la evidenţa persoanelor se poate deplasa în judeţ.
Referitor la procesal de integrare, care un se referă doar la aspectele administrative a
străinului, o nevoie ar fi afirmarea culturii multiculturale: se vorbeşte numai de integrare,
însă ar trebui să se vorbească şi de un schimb. Este nevoie de dezvoltarea culturii
multiculturalităţii şi aprecierea multiculturalităţii, în special în şcoli. Reprezentanţii
Inspectoratului Şcolar Judeţean, au şansa să lucreze cu străini, cetăţenii / tinerii care fac
parte din familii care stau legal. Însă procesul de integrare din punctul de vedre al ISJ-ului
începe cu echivalarea studiilor - care este un proces foarte lung, iar apoi se ajunge la activităţi
de integrare a copilului. În această perioadă, în Cluj, 144 de copii vin ca bursieri să studieze în
România. Acum vin doar bursieri sau cei care au cetăţenie. În Cluj există o şcoală
internaţională, o şcoală care dezvoltă exact această tematică – a interculturalităţii; şi o şcoală
privată (recunaoscuta) care ştie să aprecieze diversitatea culturală.
Un aspect important în procesul de integrare este învăţarea limbii române. Pentru
organizarea unor cursuri de predare a limbii române pentru adulţii străini este necesară
cooperarea între ISJ şi Oficiul Român de Imigrări. În momentul de faţă se desfăşoară un
program de învăţare a limbii, la centrul de azil Şomcuţa, însă nu sunt solicitanţi. Însă Asociaţia
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de Integrare a Studenţilor Străini, înfiinţată în 2008 organizează cursuri de limba română
pentru studenţi străini, şi potrivit reprezentanţilor organizaţiei, sunt foarte multe cereri,
deoarece cursurile de limba română se predau la facultate, însă se fac numai în anul I şi II şi
numai 1h30 pe săptămână. Asociaţia a întâmpinat greutăţi în găsirea unui spaţiu pentru
desfăşurarea cursurilor de învăţare a limbii române.
În cadrul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, copiii RTT beneficiază
de aceleaşi drepturi ca şi copiii români. În ceea ce priveşte traficul de persoane RTT, legea
prevede drepturi speciale. Insă, din cunoştinţele reprezentantului la întâlnire, până în
prezent nu s-a primit nici o solicitare specială, un motiv poate fi şi că România este o ţară de
tranzit. Problemele care apar în rândul comunităţilor de RTT sunt de oridin social. De
exemplu la Şoncuta se pot depista cazurile sociale. Un aspect importanta este accesul în
România a minorilor neînsoţiţi (migranţi). Minorii trebuie asistaţi continuu, ei necesitând
cazare într-un centru separat. Partea de minori neînsoţiţi este foarte grea şi foarte sensibilă.
Centrul Ibero-American: două sunt aspectele care trebuiesc luate în discuţie: După ce intrăm
în Schengen suntem dispunsi să deschidem porţile? Trebuie să învăţam din greşelile ţărilor
vecine pentru a le evită pe ale noastre. Centrul Ibero-American se ocupă de rezolvarea
problemlor concrecte cu care se lovesc membrii comunităţii pe care o reprezintă. Multe
dintre probleme apar şi datorită lipsei de comunicare între instituţii.
Direcţia Generală a Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj se ocupă mai mult cu personae care
vin din Uniunea Europeană. În cadrul acestei instituţii, procedura este bine stabilită şi se
respectă. Comunitatea italienilor este foarte activă. În momentul de faţă sunt 50 de persoane
din comunităţile RTT, implicate în comerţ. Majoritatea este deţinută de membrii comunităţii
turcă, sunt implicate 19 persoane.
Grupul de iniţiativă Basarabeană Cluj este foarte activ în procesul de integrare a comunităţii
basarabenilor. Asociaţia derulează următoarele proiecte:
o “Adoptă un boboc” – Studenţii din anii mai mari, “adoptă” un student boboc pentru
a-l/o să se integreze mai uşor în societatea clujeană.
o ”Cunoasate şi comunică “ – este un proiect, în care timp de două / trei zile, stundeţii
din cadrul comunităţii basarabene se cunosc ei între ei şi interacţionează.
o “Fii tânăr! Fii antrepenor”
o “Festivalul Bucovina”
o Un alt proiect pe cinci module de traininguri.
Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale consideră că în general
migraţia mare este migraţia pe piaţa muncii. Migrantii când vin într-o ţară, ajută foarte mult
societatea respectivă. În România nu au fost politici care să centralizeze migraţia românilor în
afară. Discuţia despre piaţă este importantă - dacă migrantii care vin aici au sau nu acces la
joburi. În sprijinirea acestui proces, spaniolii au construit nişte politici importante la nivel
local. Foarte important este că se discută despre integrarea migrantilor. Institutul nostru a
studiat până acum migraţia românilor. Însă o nouă abordare va fi şi studiul fenomenului de
migraţie către România. Sunt foarte puţine studii de cercetare pe acest domeniu.
Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) nu se poate momentan orienta înspre
abordarea noilor comunităti de străini. Ei au ca arie de activitate la minorităţile naţionale
care au reprezentanţi în Parlament. În cadrul Anului pentru Dialogul Intercultural s-a discutat
despre deschiderea înspre noile comunităţi de migranţi. Cu toate acestea, DRI are între
obiective promovarea dialogului intercultural şi finanţează acţiuni cu caracter intercultural în
care pot fi implicaţi şi cetăţeni RTT.
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În opinia reprezentanţilor Primăriei Cluj nu se poate delimita comunitatea de străini, este
doar o comunitate generală. Există anumite mecanisme de consultare cu Primăria şi anumite
întâlniri lunare între ONG şi Primărie sub titulatura Consiliul Civic Local Cluj www.cnccluj.org.
Astfel există o anumită deschidere înspre mecanisme de publice de consultare. Problemele
specifice ale comunităţii se pot integra în acest proces. Problema este că de obicei
comunităţile RTT nu sunt foarte active. În ceea ce priveşte granturile date de primărie, în
acest proces nu există discriminare, nici măcar pozitivă faţă de o comunitate sau alta,
deoarece proiectele se aprobă în funcţie de calitate şi nu în funcite de provenienţa.
Fenomentul migraţiei este unul normal. El nu trebuie tratat negativ. Societăţile prin care trec
migranţi au numai de câştigat, migrantii fac societăţile în care ajung să devină un fel de
catalizator. Migraţia înseamă că la un moment dat eşti prezent într-un loc, şi astfel apar
anumite probleme - faptul că ei vin în România este un catalizator care pune în mişcare
societatea românească. Nu se poate relaţiona cu cineva care nu este prezent, prezenţa
înseamnă interacţiune şi trebuie creat un sistem care să permită şi să faciliteze această
interacţiune. Legalizarea statutului ajută într-adevăr statul, însă trebuie să se facă diferenţa
între legal şi nelegal, legitim şi neligitim. Întotdeauna realitatea vieţii este mult mai complexă
şi vor există anumite aspecte care nu se încadrează. Un alt aspect: străinii nu sunt o categorie
omogenă, există o diversitate foarte mare în cadrul străinilor cu nevoi foarte diferite. Pentru
fiecare categrorie de acest gen trebuie programe speciale şi de aceea un astfel de proiect
mobilizează nişte resurse la nivel local. Nu este nevoie de proiecte care să fie limitate în timp,
ci trebuie să se asigure continuitate. Problematica migranţiei este una foarte complexă, în
momentul în care sunt aici, străinii vor avea nevoie de casă, masă, muncă, educaţie – aceste
aspecte trebuie luate în discuţie – practicarea cultului. Sunt fel de fel de nevoi la care o
societate gazdă este nevoită să răspundă.
Un alt aspect care a apărut şi la Iaşi: paralelă posibilă cu cazul rromilor , căci acolo apare
problemă lipsei de asumare a responsabilităţii, a atitudinii asupra problemelor cu tot felul de
dezbateri despre a face ceva despre ei sau să îi aşteptăm pe ei să ne contacteze. Un exemplu
ar fi grupurile de consultare judeţene pentru rezolvarea problemelor. De altfel ar trebuie să
existe politici de migrare. Daca tot se acceptă că România va deveni o ţara de migraţie , ar
trebui să existe o politică de selectare a migranţilor.
În procesul de integrare, trebuie acordată o atenţie deosebită coeziunii culturale, deoarece
aceasta nu există. Situaţia actuală este doar la început, însă tinde înspre o segregare a
comunităţilor de străini. Până în prezent izolarea comunităţilor de RTT este folosită ca un
argument în interiorul comunităţii de coeziune socială care poate deveni periculoasă. În
general pentru o comunitate mică închiderea în sine este o chestiune de supravieţuire
Directia Judeţeana de Evidenţă a Persoanelor Cluj şi-a prezentat activitate (prin Director
executiv Sirca Vasile), subliniind că este dispusă să ofere sprijin demersurilor privind
integrarea RTT şi să desemneze un reprezentant în grupul de lucru naţional pe probleme
administrativ-juridice.

Probleme semnalate şi posibile soluţii
Din intervenţiile formulate de participanţi pot fi deduse trei categorii de probleme:
1. probleme locale specifice, care pot fi abordate prin cooperare în plan local între instituţii,
societatea civilă şi reprezentanţi ai comunităţilor RTT;
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2. probleme ce se manifestă în plan local dar care corespund unor probleme similare semnalate
şi în alte localităţi, în legătură cu care este oportun un schimb de experienţe şi idei cu
grupurile implicate în proiect din alte oraşe;
3. probleme care necesită o intervenţie la nivel central şi care urmează a fi abordate de
grupurile de lucru tematice naţionale.

Probleme
Soluţii
Cursurile de lb română, existenţa acestor Promovarea cursurilor de limba romănă
cursuri de lb română reprezintă o unealtă foarte organizate în centrul de la Şomcuţa; efectuarea
importantă de integrare. Sunt două probleme unui parteneriat între O.R.I. şi I.S.J.
care însă: cetăţeni potenţiali care ar putea să
beneficieaze de aceste cursuri nu cunosc această
posibilitate; nu există o curriculă potrivită şi
cadre pregătite.
Solicitarea de cursuri de limbă străină : de
exemplu limbă arabă atât pentru copiii arabi cât
şi pentru cei interesaţi de această limbă din altă
comunitate.

Această problemă s-a discutat şi la Iaşi. O posibilă
soluţie ar fi ca copiii interesaţi să se grupeze şi să
se includă în curriculă cursuri de limba araba ca
opţională. Faptul că aceste cursuri s-ar putea ţine
în şcoală este o uneala importantă de integrare.

Întâmpinat greutăţi în găsirea unui spaţiu pentru
desfăşurarea cursurilor de învăţare a lb române.
De obicei se fac şi la facultăţi cursuri de lb
română - însă acestea se plătesc chiar dacă prin
lege aceste cursuri sunt gratis.

Pentru cursurile de limba română, costurile sunt
acoperite de Foundul European de Integrare şi
există obligaţia din partea sistemului educativ să
implementeze astfel de cursuri. O soluţie ar fi un
parteneriat între Inspectoratul Şcolar Judeţean
Cluj şi Oficiul Român de Imigrări Cluj în vederea
accesări unor fonduri europene Se poate elbora
o propunere de cursuri care să fie acreditate.

Căteva dintre problemele ridicate de studenţii
straini pe forumul www.medcluj.com au fost:
 Sunt tratati cu desconsiderare – nu există
un liant între conducere – secretariat –
studenţi
 Nu cunosc noile legi, nu ştiu care le sunt
drepturile
Informaţiile nu ajung în cadrul comunităţiilor de
RTT.

Să se afişeze informaţiile necesare pe un site,
disponibil în cel puţin două limbi (română şi
engleză). Un exemplu este Grupul de Initiativă
Basarabeană, ai cărui reprezentanţi s-au oferit să
trimită voluntari care să ajute ORI pentru a
rezolva întregul dosar cu acte, necesar viitorilor
studenţi.
O soluţie uşor de implementat a fost includerea
organizaţilor ale comunităşilor de străine
prezente în forumul consultativ coordonat de
Primăria Cluj www.cnc_cluj.org

Concluzii

7

Uniunea Europeana

Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Oficiul Român pentru
Imigrări

Direcţia Schengen

In urma discutilor s-au concluzionat urmatoarele:
 Mecanismul de consultare locală propus a fost considerat oportun de către participanţi,
aceştia confirmând disponibilitatea de a face parte din Grupul de Lucru Local Cluj. Este
necesar însă ca toate demersurile realizate să aibă în vedere nevoia unui demers pe termen
lung. Este importanta obţinerea de sprijin pentru asigurarea continuităţii pe viitor.
 Este importantă implicarea echilibrată a unor reprezentanţi din toate comunităţile RTT,
inclusiv prin abordarea directă a liderilor informali, acolo unde nu există structuri
reprezentative.
 In ceea ce priveste revisita „Migrant in Romania”, aceasta ar trebui sa fie distribuita in
locurile unde aceasta problematica nu este inca cunoascuta.
 In tot acest proces, membrii comunitatilor RTT trebuie sa fie implicati si sa li se ceara
ajutorul si contributia – de exemplu sa participe sau sa organizeze actiuni culturale. Membrii
comunităţilor RTT trebuie de asemenea informaţi cu privire la oportunităţile de participare la
viaţa publică a oraşului şi la activităţile ONG-urilor.
 Invatarea limbii romane ar putea fi o ancora prin care sa se atraga interesul comunitatilor de
RTT. Este oportună stimularea participării RTT la cursuri de limba română şi eventual
combinarea conţinutului acestor cursuri cu elemente de cultură, istorie, cunoaştere a
cadrului legal şi instituţional, etc..
 Succesul demersului iniţiat este condiţionat de pastrarea legaturii intre participanţi si de
initierea unor colaborari concrete.
 Este important să se ajungă la elemente modeste care să răspundă unor nevoi reale.
 Ar trebui incluse şi alte organizaţii/instituţii de interes cum ar fi Centrul Cultural Francez,
Centrul Cultural German, şi Centrul Cultral Italian, British Council, Asociaţiei Italienilor –
UniPresa, Asociaţiile de Minorităţi Etnice – 9 in Cluj Napoca, Direcţia Schenghen- IPJ, Direcţia
de Integrare Europeană, Consiliu Judeţean al Elevilor, Forumul studenţilor străini
www.medcluj.com
 Maria Bote – Asociaţia Română de Includere a Studenţilor Străini – va contacta Consiliul Civic
Cluj.
 Susţinere în animarea şi oferirea de răspunsuri la întrebări ce pot apărea în cadrul discuţiilor
pe internet/forum.
Actiunile concrete care vor fi implementate pe viitor sunt:
 Completarea listei de participanti prin identificarea si altor institutii/ONG-uri/comunitati de
RTT care sa faca parte din Grupul de Lucru Local Constanţa pentru integrarea RTT.
 Identificarea reprezentanţilor din Cluj în cele trei grupuri de lucru tematice naţionale
(administrativ-juridic, educaţie-cultură-tineret, social).
 Identificarea problemelor la nivel local ale comunitatilor RTT, formularea de solutii pentru
acestea, precum si stabilirea unor instituţii şi/sau organizaţii responsabile cu implementarea
soluţiilor propuse. Toţi membrii sunt invitaţi să propună soluţii.
 Integrarea comunitatilor RTT pe viitor atat in actiunile care se organizeaza la nivel local cat si
in procesele de consultare publica care sunt organizate la nivelul orasului/judetului.
 Pentru ca acest grup sa functioneze, este necesara coordonarea. Astfel s-a propus asumarea
acestui rol de facilitator al comunicării în cadrul grupului de către un reprezentat din partea
societatii civile, cu sprijinul organizaţiilor iniţiatoare ale proiectului.

8

