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Migrant în România
Seminar local
Cluj-Napoca, 8 iulie 2010
Seminarul a fost realizat în cadrul proiectului Migrant în România, proiect implementat de
Institutul Intercultural Timişoara în parteneriat cu Organizaţia Femeilor Refugiate în
România, finanţat prin Fondul European pentru Integrare (www.migrant.ro)
Obiectivele seminarului au fost:
discutarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii străini rezidenţi în Cluj-Napoca
şi identificarea unor modalităţi pentru îmbunătăţirea colaborării dintre aceştia,
instituţiile publice şi societatea civilă;
prezentarea şi discutarea unor propuneri de activităţi pentru dezvoltarea mecanismelor
de consultare locale şi proceduri de consultare publică, în care să fie incluşi şi cetăţenii
străini rezidenţi în România;
discutarea posibilităţilor de realizare a unui Festival al Interculturalităţii la ClujNapoca
La seminar au participat alături de
membri ai comunităţilor de străini
proveniţi din state ne-membre ale UE,
reprezentanţi ai Oficiului Român pentru
Imigrări, ai administraţiei locale şi
centrale, ai altor instituţii publice şi ai
unor organizaţii neguvernamentale.

Seminarul a inceput cu o prezentare a
Institutului Intercultural Timişoara şi a
experienţei în ceea ce priveşte
dezvoltarea relaţiilor interculturale atât
în domeniul emigării cât şi al imigrării şi
cu o scurtă prezentare a Fondului
European pentru Integrare.
Proiectul Migrant în România a fost prezentat participanţilor, punându-se accent pe scopul
acestuia de a facilita dialogul şi parteneriatele, de a realiza de activităţi comune între membrii
comunităţilor de imigranţi, societatea civilă şi instituţiile din zona Cluj şi pe rezultatele
urmărite prin activităţile implementate.
De asemenea, li s-a adus la cunoştinţă participanţilor faptul că se află în desfăşurare şi un alt
proiect cu obiective conexe, şi anume proiectul implementat de Organizaţia Internaţională
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pentru Migranţie care urmăreşte realizarea unor birouri locale de informare şi consiliere.
Propunerea realizării unor asfel de birouri a fost făcută în cadrul mai multor seminarii care au
avut loc în ţară în cadrul proiectului Integrare şi coeziune socială pentru resortisanţii ţărilor
terţe în 2009. În acest sens, se doreşte o colaborare a grupurilor de lucru locale cu aceste
centre de informare şi consiliere.
Ana Ludusan, facilitar al grupului local de integrare şi preşedinte LADO a prezentat
Consiliul Civic Local a cărui reuniune are loc în fiecare a treia miercuri din lună, tot în Sala
de sticlă a Primăriei, şi a adresat invitaţia reprezentanţilor comunităţilor de străini de a
participa la aceste întâlniri pentru a prezenta problemele cu care se confruntă şi pentru a găsi
împreună soluţii prin care instituţiile să rezolve aceste probleme.
1. Temele discutate în cadrul acestui seminar au fost:
 Problemele cu care se confruntă unele persoane care solicită azil. Unii cetăţeni cărora
le-a expirat rezidenţa solicită azil. Conform legii, azilul se solicită la intrarea în ţară,
nu după mai mulţi ani petrecuţi în ţară. Există însă situaţii în care, între timp, în ţara
lor, condiţiile s-au schimbat (ex. a început război), iar persoanele respective au
divorţat în România. În aceste condiţii ele nu mai au drept de şedere, nici nu pot cere
azil şi nici nu se pot întoarce în ţara lor. S-a precizat de asemenea, că legislaţia a fost
clarificată în ultima vreme şi există o mai mare deschidere a avocaţilor de a prelua
cazuri de divergenţe între cetăţenii străini şi ORI, la fel cum există o mai mare
deschidere a presei către acest domeniu, aşa cum s-a văzut şi prin prezenţa jurnaliştior
la acest seminar.
 Problemele cu care se confruntă tinerii basarabeni: în ceea ce priveşte permisul de
rezidenţă, mulţi nu ştiu că dacă se mută într-un alt cămin sau schimbă locul de locuinţă
trebuie să se adreseze la ORI; în ceea ce priveşte permisul de muncă, majoritatea
angajatorilor nu doresc să-i angajeze pentru că sunt cetăţeni străini, deşi au dreptul
legal de a munci 4 ore pe zi.
 Plata contribuţiilor la CAS presupune mult timp de aşteptare la rând. Acestă problemă
fiind generată de spaţiul redus şi personalul insuficient.
o Propunere: crearea unui cont în care să poată fi virate aceste contribuţii.
Realizarea unei discuţii între reprezentanţi CAS şi reprezentanţi ai
comunităţilor de străini pentru discutarea problemelor şi găsirea unei
modalităţi comune prin care să fie soluţionate problemele legate de plata
contribuţiei.
 „Căsătoriile prin internet” – faptul că unii străini vin în România fără a cunoaşte
limba şi poate nu au nici calificări să lucreze. Ei trebuie ajutaţi să se integreze pe piaţa
muncii.
o Propunere: În curând se vor realiza şi la Cluj cursuri de limba română. Detalii
pe www.vorbitiromaneste.ro şi pe www.migrant.ro. S-a propus, de asemenea,
ca ORI să anunţe aceste cursuri şi să se adreseze în mod direct celor care au
nevoie de cursuri de limba română. Înscrierea se face ori la ISJ ori la ORI. Şi
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se va găsi o formulă de colaborare. Cursurile sunt gratuite. În plus, există şi
cursuri de orientare culturală.
 Denumirile în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) – când o companie
doreşte să angajeze un cetăţean străin trimite o cerere la AJOFM, informaţia este
postată pe site-ul de ocupare a forţei de muncă. Dacă nu este nici o persoană română
care să poată ocupa acest post atunci se dă permisul. În ultimii ani sunt din ce în ce
mai multe cereri de angajare a cetăţenilor străini. Dar datorită creşterii şomajului în
ultima perioadă AJOFM este nevoită să respingă aceste cereri. Legislaţia este
problematică – de exemplu un bucătar chienz nu se poate angaja dacă sunt bucătari
români şomeri. Însă un bucătar român nu poate găti mâncare chinezească.
o Propunere: Adresarea unei propuneri către Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale de a opera schimbări în COR.
 Cursuri de calificare – există un centrul regional de perfecţionare profesională care se
ocupă de cursurile de formare. Cursurile sunt gratuite sau cu plată.
o Propunere: Există posibilitatea obţinerii unor finanţări UE pentru cursuri de
calificare. Pentru aceasta e necesară o evaluare bună a situaţiei pentru a şti câte
persoane ar avea nevoie de cursuri şi în ce domeniu.
 Lipsa de transparenţă în procedurile Ministerului Justiţiei – imposibilitatea stabilirii
unui contact pentru informarea cu privire la acest proiect şi invitarea la seminarii.

2. Proiecte şi festivaluri. Propunerea de a înfiinţa Festivalul Interculturalităţii
Primăria Cluj-Napoca a oferit sprijin financiar pentru activităţile culturale ale basarabenilor,
dar şi a altor comunităţi, a sărbătorit Ziua Tunisiei şi a realizat lansarea unei antologii de
poezie tunisiană
 Biroul Primăriei de la camera 53 este deschis pentru a primi propuneri de activităţi
culturale pentru integrarea migranţilor.
Grupul de Iniţiativă Basarabeană (GIB) organizează cu sprijinul Primăriei:
- Festivalul Basarabia
- Festivalul Bucovina
- Acum se află în derulare: Donează o carte peste Prut (dacă aveţi cărţi pe care vreţi să
le donaţi, contactaţi http://www.gibcluj.ro/)
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
- În Şcoala internaţională Cluj se desfăşoară multe activităţi privind dialogul între copii
şi celebrarea unor zile internaţionale ale interculturalităţii
- În unele şcoli se organizează proiecte multiculturale dacă sunt copii ai căror părinţi
provin din diferte părţi ale lumii, cu ocazia Crăciunului sau a altor sărbători
- Elevii primesc teme la şcoală să descrie ţara şi cultura lor de origine.
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- Problema festivalurilor este că se adresează unei categorii foarte restrânse de public
- Obiectivul ar fi ca aceste acţiuni să fie susţinute tot anul, nu doar în preajma unor
sărbători sau evenimente.
Asociaţia Ierusalim realizează proiecte despre istoria şi cultura arabă, despre Siria şi
Iordania. Există o colaborare strânsă cu Patriarhia Ortodoxă, iar Mitropolitul Ierusalimului a
fost în Cluj-Napoca de ziua României şi a Palestinei
3. Alte informaţii
Centrul Raţiu pentru Democraţie doreşte stabilirea unor contacte cu reprezentanţi ai
comunităţilor de străini pentru a afla dacă se confruntă cu situaţii de trafic al persoanelor.
ORI s-a mutat într-o nouă locaţie mai accesibilă, Iulius Mall, în care sunt condiţii mai bune de
management al cozii şi afişaj în trei limbi.
În loc de concluzii
Multe dintre probleme s-ar rezolva dacă, pe de-o parte cetăţenii străini şi-ar cunoaşte
drepturile şi responsabilităţile, iar pe de altă parte autorităţile ar cunoaşte problemele
străinilor. Este important să afle, aşa cum s-a aflat astăzi, că există un Consiliu Civic, iar
Consiliul Civic să se gândească de acum înainte la includerea pe lista sa şi a problemelor cu
care se confruntă cetăţenii străini.
Se propune ca următoarea întâlnire să aibă loc în cadrul Consiliului Civic local în a treia
săptămână din septembrie 2010.
Solictăm sprijinul tuturor în a contacta cât mai multe persoane din rândul comunităţilor de cetăţeni

străini pentru a le informa despre aceste seminarii.
Detalii despre proiect, informaţii despre evenimente şi ştiri în domeniu: www.migrant.ro
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