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Raport Seminar Local
INTEGRARE ŞI COEZIUNE SOCIALĂ PENTRU RESORTISANŢII ŢĂRILOR TERŢE
Iași, 28-29 iulie 2009 – Centrul de Conferinţe Traian
Descriere generală

Seminarul local “Integrare şi coeziune socială pentru resortisanţii ţărilor terţe” a avut loc la Iaşi în
perioada 21 – 22 Iulie. Seminarul face parte din proiectul cu acelasi nume care, în 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:

Institutul Intercultural Timişoara (IIT)

Parteneri:

Asociaţia Divers Etica (ADE)
Asociaţia Cultura Păcii (ACP)

Partener asociat:

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 Iaşi 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 Iaşi;
formularea unui plan concret de acţiune pentru asigurarea integrării cetăţenilor RTT
rezidenţi în Iaşi, din punct de vedere economic, social şi cultural.
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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 Sorin
Gaiţă de la Biroul Oficiului Român pentru Imigrări Iaşi.
Participanţi
Au participat reprezentanţi ai comunităților, instituţiilor și organizațiilor următoare:
Comunitatea chineză din Iași
Comunitatea libaneză
Centrul Cultural Arab
Comunitatea turcă
Oficiul Român pentru Imigrari Iași
Prefectura Iași
Consiliul Judetean Iași
Inspectoratul de Poliție Iași
Direcția de Evidență a persoanelor Iași
Inspectoratul Scolar Judeţean Iași
AJOFM – Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
Salvatii Copiii Iași
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany
Cotidianul „Bună ziua Iaşi”
Reprezentanţii Primăriei Iaşi au fost contactaţi dar datorită perioadei concediilor şi a altor motive
interne, instituţia nu a desemnat nici un participant la seminar. Conform celor convenite telefonic,
acest raport este de asemenea comunicat Primăriei Iaşi, împreună cu solicitarea de a se alătura
demersurilor iniţiate cu ocazia seminarului.
Şi alţi cetăţeni RTT rezidenţi în Iaşi au fost contactaţi şi au exprimat interesul de a se implica pe
viitor în activităţi la nivel local, chiar dacă nu au putut lua parte la discuţiile din cadrul
seminarului. Contactarea reprezentanţilor studenţilor străini a fost dificilă datorită perioadei de
vacanţă. Organizaţia cea mai activă a cetăţenilor Republicii Moldova, Organizaţia Studenţilor
Basarabeni, deşi este un partener important în plan local, fiind reprezentată şi în cadrul
seminarului naţional de la Bucureşti din luna iunie, nu a putut desemna un participant datorită
coincidenţei datei seminarului cu data alegerilor parlamentare din Republica Moldova.
Desfăşurarea seminarului
Conform programului stabilit, intervenţiile şi discuţiile din cadrul seminarului au permis:
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-

-

-

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 seminariilor locale
organizate anterior la Timişoara, Bucureşti şi Constanţa;
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 Iaşi 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
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.

Prezentăm în continuare o sinteză a ideilor 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 Iaşi.
Situaţia RTT la nivel local
Cadrul general local, prezentat de Cms Sorin Gaiţă, ORI Iași
Datorită mai multor factori, între care situarea în apropierea graniţei cu Ucraina şi Republica
Moldova, statutul de mare centru universitar şi de centru economic regional, municipiul Iaşi este
printre localităţile cu cel mai mare număr de rezidenţi străini din România.
Numărul de straini în judeţul Iași este în prezent de 4252: peste 50% sunt la studii urmaţi de cei
care vin pe reîntregirea familia (25%), de angajații detașati (15%) în principal angajati care au un
nivel de pregatire mediu și care iși desfașoară activitatea în special în construcții, 10% oameni de
afaceri.
Din cei 2200 străini aflați la studii, 1423 sunt din Republica Moldova – marea majoritate cu burse
– urmaţi de israelieni și malaezieni, care iși plastesc cursurile. Dintre RTT veniţi pe motiv de
reîntregirea familiei, cetăţenii moldoveni sunt cei mai mulţi. Turcii, în număr de 167 – au
activități lucrative consistente desfăşurate constant de mai mulţi ani. Sunt şi peste 100 de cetățeni
ai Republicii Moldova ce au diferite calificări sau studii superioare şi sunt angajați în diferite
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domenii, inclusiv ca informaticieni, soferi de tir, ingineri, medici. Anul trecut au fost primite
1500 de cereri de autorizații de muncă iar in 2009 870 pe primele 6 luni. Se estimează însă o
scădere în perioada următoare deoarece nu mai sunt cereri de forță de muncă.
Comunităţile şi organizaţiile RTT
În Iaşi există organizaţii ale comunităţii arabe, organizaţii sau structuri de reprezentare ale
studenţilor străini, inclusiv o puternică filială a Organizaţiei Studenţilor Basarabeni, iar în cazul
comunităţilor turcă şi chineză oameni de afaceri cu statut de lideri informali, ce cunosc bine
problemele comunităţii acţionează uneori pentru facilitarea relaţiilor acestora cu autorităţile.
Comunitatea arabă din Iaşi este în mare parte rezultatul instalării aici a unor foşti studenţi
proveniţi din diferite ţări arabe. Peste 18000 de studenţi arabi au absolvit până în prezent studiile
universitare la Iaşi, unii dintre ei ocupând în prezent funcţii de conducere în ţările lor. Dintre
studenţii arabi, unii au luat decizia de a se instala în România, alţii au revenit în România după
1990 pentru deschiderea unor afaceri. Centrul Cultural Arab îşi propune să promoveze cultura
arabă şi să ofere un sprijin în special copiilor şi tinerilor din familiile arabe sau cele mixte cu un
părinte arab în menţinerea contactului cu limba şi cultura arabă. Centrul urmăreşte de asemenea
dezvoltarea relaţiilor cu ţările arabe, facilitând contacte la nivel politic (inclusiv înfrăţiri cu oraşe
din ţări arabe) şi economic, precum şi susţinând înscrierea în continuare la studii în Iaşi a tinerilor
din ţări arabe.
Oamenii de afaceri turci activează în România de mai mulţi ani, s-au confruntat cu diferite
obstacole dar au încercat permanent să găsească soluţii iar astfel de întâlniri contribuie la găsirea
de soluţii. Turcia a trecut în urmă cu câţiva ani prin procese similare celor actuale din România
(val de emigraţie, nevoia de forţă de muncă, investiţii, etc.) şi, de aceea, antreprenorii turci înţeleg
bine situaţia actuală din România. Unele companii cu capital turcesc au o prezenţă activă şi în
plan social, contribuind prin sponsorizări, spre exemplu, la îmbunătăţirea condiţiilor dintr-un
spital ieşean.
Există de asemenea în Iaşi structuri religioase musulmane, filiale ale structurilor existente la nivel
naţional.
Comunitatea chineză s-a dezvoltat mult în ultimii ani şi este constituită în principal din oameni de
afaceri, angajaţi ai acestora şi din lucrători veniţi pe baza unor contracte temporare, fără intenţia
de a se stabili în România. Existenţa unui lider informal, cunoscător al limbii române şi cu şedere
mai îndelungată în România este un factor pozitiv care facilitează comunicarea cu societatea
locală.
La universităţile ieşene există în prezent şi grupuri de studenţi din Malaezia şi din Israel, însă
aceştia nu au putut fi contactaţi datorită perioadei de vacanţă.
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Relaţiile RTT cu instituţiile publice şi societate civilă locală
Biroul ORI din Iaşi are, în mod firesc, o comunicare directă cu cetăţenii RTT şi cunoaşte foarte
bine situaţia acestora. Împreună cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi sunt oferite cursuri de
limba română pentru cetăţenii RTT. Restul instituţiilor publice reprezentate nu au avut până în
prezent preocupări privind RTT sau au avut contacte limitate.
Numeroase organizaţii neguvernamentale activează în Iaşi în diferite domenii, unele dintre ele
fiind implicate în procese de consultare publică, în relaţii de parteneriat cu autorităţile locale şi
judeţene, sau în organizarea unor acţiuni comune ale sectorului neguvernamental. Problematica
RTT nu a fost până în prezent o preocupare explicită a acestora şi organizaţiile RTT nu au fost
incluse în demersurile iniţiate de ONG în plan local.
Probleme semnalate și soluţii propuse
Integrarea trebuie privită ca un proces necesar, dar complex, cu mai multe aspecte, pornind de la
zicala “cerul și nu sufletul se schimbă pentru cei care pleaca pe mare”. Trebuie să ne gândim că
cei care vin aici – vin cu o altă cultură total diferită de a noastră. Nu trebuie să ajungem la
segregare ci trebuie să intervenim incă din faza incipientă pentru a crea o societate interculturală.
Trebuie să învățăm de la cei cu mai mare experiență. În ultimii doi ani a crescut numărul
străinilor pe teritoriul României datorită crizei de forţă de munca de anul trevut.
O problemă ce ține de integrare este oferirea de cursuri pentru invățarea limbii române – o
inițiativă foarte bine primită de comunitățile de RTT. Un alt element important este respectarea
drepturilor cetăţenilor RTT şi informarea acestora cu privire la drepturile pe care le au. De multe
ori vin străini la ORI cu probleme care nu sunt de competența acestei institutii, de aceea un
parteneriat interinstituţional este foarte bine venit. Trebuie găsite formule eficiente care să fie
adaptate situației locale.
Atitudinea fata de străini se poate modifica relativ ușor – daca ne uităm puțin la alte ţări – Spania,
Irlanda – care până acum 10 ani nu se confruntau cu problema străinilor acestea, între timp, au
devenit țări gazda. La fel se va întampla și în România – trebuie să întâmpinăm astfel de situații –
de aceea este important să avem activități culturale – deoarece este importantă cunoașterea
reciprocă; străinii trebuie sa cunoască realitatea țării dar și comunitățile locale trebuie sa cunoască
străinii. Există şi atitudini rasiste sau prejudecăţi la adresa străinilor, chiar dacă acest lucru nu este
de obicei recunoscut.
Consiliul Judetean – este foarte important ca reprezentanții Comunităților să formuleze o listă cu
aceste doleanțe, să se facă aceste propuneri în mod oficial. Nu vreau să spun ca nu s-au facut
demersuri însă trebuie să se facă mult mai structurat. Trebuie să stabilim niște persoane de contact
care să formuleze aceste cereri și să se mențină o anumită coordonare a acestor propuneri și sunt
convinsă ca se vor rezolva. Din partea Instituţiei Prefectului există deschidere înspre colaborare,
suntem dornici de a ajuta în orice fel integrarea comunităților de străini.
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Existenţa unui Grup de Lucru Local la Iaşi, ca structură informală, constituită din persoane de
contact din partea instituţiilor cheie, din reprezentanţi ai ONG şi din reprezentanţi ai RTT, va
contribui la rezolvarea eficientă şi rapidă a problemelor şi la crearea unei atmosfere pozitive,
bazate pe încredere şi cooperare.
Toți actorii trebuie să se implice în acest proces. O rugăminte este ca atunci cand ORI se
confruntă cu astfel de probleme este să se directioneze cererile către Consiliul Judetean. Este greu
să se centralizeze toate cererile– deoarece primul pas al oricărui străin este înspre ORI și ORI nu
știe incotro să ii direcționeze deoarece nu există nici o persoană responsabilă cu aceasta temă în
cadrul Institutiilor. Dacă ne adunăm poate reușim să fim mai eficienți în rezolvarea acestor
probleme. Asta în cazul în care se pune în practică structura grupului consultativ. Dacă ne
constituim la nivel local pe această problemă poate reușim să fim mai eficienti – așa vorbim la
modul general însă dacă ne adunăm poate reușim sa ne facem vocea mai cunoscută la nivel
național.
Nu este important să ne intâlnim foarte des ci să ne intâlnim atunci cand apare o problemă. Este
necesară inființarea unui birou care să ofere consultanță, juridică / administrativă – în care să
existe profesioniști care să ofere consultanță gratis deoarece mulți straini nu au bani pentru a
obține consultanță și astfel devin victime ale diferitelor ecscrocherii. Asta este foarte important
deoarece sunt mulți care ajung să fie pacăliți – străinii nu au condiții de muncă pentru a obține
banii și astfel să obțină informațiile necesare, evitânddu-se astfel escrocheriile financiare.
Exemplul colegilor de la Cinformi, din Italia – este important să existe cel puțin niște brosuri – în
mai multe limbi care să fie puse la dispoziție străinilor cu informațiile necesare, cu aspecte de
ordin general – cine trebuie să fie contactat.
Ideea organizării acestui birou este foarte bine venită, deoarece răspunde clar unei nevoi. Aceste
probleme se pot rezolva relativ uşor, însă trebuie să le cunoaștem. Cel puţin la nivelul instituţiilor
publice există un interes de rezolvare a problemelor, însă nu structutrat şi nu centralizat.
Important este să ţinem cont de ambele părți; există şi probleme dar sunt şi iniţiative/soluţii care
pot fi implementate. Mi se pare important ceea ce aţi spus în legătură cu legislaţia - că anumite
aspecte trebuie schimbate. Multe probleme s-ar fi putut rezolva dacă ar fi existat un cadru
legislativ mai propice. Acest birou ar putea rezolva multe dintre aceste probleme probleme. El ar
trebui să constituie o interfaţă și să capteze toate aceste probleme şi însoţite de propuneri să fie
prezentate autorităţilor.
Salvaţi Copiii ar sprijini înfiinţarea acestui birou la nivel local. Salvatii Copiii este o organizaţia
care se ocupă cu drepturile copiilor indiferent de sex, gen, religie. Ca şi reprezentantă a
organizației, deschid invitaţia către oricine care semnalizează anumite probleme. Copiii RTT pot
fi implicaţi în diferite activităţi derulate de către Salvaţi Copiii. Organizaţia este deschisă spre
orice fel de colaborare în ceea ce priveşte îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi doreşte deschidere şi
colaborare şi din partea instituţiilor publice. Copiii din familii ale RTT care sunt în sistemul
educativ din jud Iaşi sunt în mare număr din Republica Moldova – aprox. 500 de copiii.
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Reprezentanții Primariei au lipsit de la seminar. Comunitatea arabă din Iasi a solicitat sprijinul
Primăriei – în probleme ca cea a rezidenților din Gaza etc. Dacă nu se implică Primaria este
destul de greu. Primarul este gospodarul localității – el ar trebui să se implice.
Trebuie analizată posibilitatea cumpărării unor locuințe care să fie puse la dispoziție pentru astfel
de situații. Sunt foarte multe solicitări de locuințe și în cadrul famililor mixte.
Completată partea de educaţie / cultură -sunt necesare activităţi de a facilitare a integrării dar e
important că şi copiii să cunoască relitatea/cultura celorlalţi. Salvaţi Copiii are activităţi deosebite
în centrele de primire a refugiaţilor.
Până în 1989 s-a pus problema integrării doar a femeilor din căsătorii mixte. Problemă nu este în
instituţii, ci în percepţia fiecărei persoane în parte.
Problema obţinerii sau redobândirii cetăţeniei române este de asemenea importantă. Dificultăţi
apar în legătură cu examenul de cetățenie. Cu toate acestea, multe persoane care au depus dosarul
au luat cetăţenia fără probleme. La ora actula nu există un proces de susţinere a celor care vor să
obţină cetăţenie română.
O altă problemă a fost recunoaşterea diplomelor (care nu au studiat în România) în România. Si
în această privinţă există atât dificultăţi cât şi aspecte pozitive: unei persoane din Gaza cu
diplomă de medic, i-a fost recunoscută diploma și acum este în colegiul medicilor. La fel se
întâmplă şi în cazul inginerilor - recunoaşterea diplomelor este posibilă. Restricţii sunt numai
pentru anumite profesii: proiectant, profesor etc. Referitor la obţinerea cetăţeniei sunt mulţi
cetăţeni ai ţărilor terţe care vin şi cer informaţii - ce anume au nevoie pentru a obţine cetăţenia sunt mulţi însă care nu au banii necesari să meargă în Bucureşti pentru înaintarea dosarului (ceea
ce presupune un cost enorm transport+cazare+etc.).Este deci necesară descentralizarea acestui
proces.
Numarul de telefon de la Ministerul Justiţiei la care se cer informaţii despre cetăţenie nu
funcţionează corespunzător. Deseori, la acel număr de telefon nu răspunde nimeni. Pentru
obţinerea de informații trebuie se te deplasezi la Bucureşti.
Cetăţenii RTT ar dori să depună actele la nivelul judeţului Iaşi. În prezent, Biroul ORI Iaşi poate
doar elibera o singură adeverinţă de şedere legală. La Bucureşti, în momentul în care lipseşte un
act, dosarul este respins. Asta se poate rezolvă însă pentru a se putea obţine rezultate este
important să existe inventariate problemele şi să există anumite propuneri formulate în scris şi
argumentate.
Direcţia de Ocupare a Forţei de Muncă Iaşi are informaţii despre puţine cazuri de angajatori care
vor să angajeze cetăţeni străini însă vin cu nişte condiţii care nu pot fi satisfăcute. Legislaţia nu
permite în prezent impunerea înscrierii RTT rămaşi fără loc de muncă în baza de date a AJOFM.
RTT cu drept de muncă, de exemplu membrii de familie ai cetăţenilor români, ar putea beneficia
de cursuri de calificare şi consiliere pentru obţinerea unui loc de muncă însă majoritatea nu au
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cunoştinţă de aceste drepturi. Acum avem 857 de membri de familie mixtă care ar putea să fie
înregistraţi în AJOFM și pot să aibă drepturi aproape egale cu cetăţenii români. Această
informaţie ar trebuie să fie inclusă într-o broşură informativă. O altă categorie care au dreptul la
muncă sunt refugiaţii, care sunt puţini în Iaşi. Este importantă includerea în materialele
informative (pliante, site, revista) de informaţii despre piaţă muncii. Studenţii nu au drept de
muncă pe teritoriul României decât cu normă redusă. Cei care vin în scop de muncă, în momentul
în care şi-au încetat contractul de muncă cu respectiva firmă, nu mai au drept de ședere şi astfel
ORI le eliberează adeverințe conform cărora în maxim 30 de zile trebuie să părăsească ţara. La
Iaşi, asemănător cu Timişoara, fiind zonă de graniţă se poate avea în vedere în perspectivă
creşterea numărului de lucrători proveniţi din statele vecine.
Problema angajatorilor este că nu găsesc persoane calificate în domeniul lor. Uneori aceştia
doresc să angajeze cetăţeni străini şi impun că şi condiţie cunoaşterea limbii. Şi în cazul celor
care urmează cursuri de calificare se pune problema calităţii formării şi a competenţelor
acumulate. O soluţie ar fi realizarea de cursuri în parteneriat cu angajatorii. Tendinta autorităţilor
este de a proteja forţă de muncă locală. Sunt unii angajatori care se folosesc de anumite condiţii
tocmai pentru a-şi aduce oamenii pe care îi doresc. Uitând că legislaţia română impune traducerea
manualului de utilizare în limba romană. Dar sunt situaţii în care angajatorul discriminează
muncitorul roman în defavoarea celui străin. Până anul trecut percepţia generală era că nu există
forţă de muncă şi se punea problema de unde să încurajăm aducerea forţei de muncă. Însă acum
cererea s-a diminuat. Situaţia s-a schimbat în anul acesta.
La AJOFM există cursuri de recalificare ce permit colaborarea cu personal de la diferite companii
care să asigure formarea. O asemenea colaborare permite să se acopere şi o parte din costurile de
formare.
Fondurile europene ar putea fi utilizate atât pentru formarea resurselor umane, cât şi pentru
iniţierea unor acţiuni adresate RTT cu situaţie socială defavorizată. În prezent aceste oportunităţi
nu sunt utilizate.
Este importantă integrarea socială a RTT, crearea de mecanisme care să permită rezolvarea
problemelor cât mai eficient, nu trebuie să ajungem la conflicte.
Astfel se creează un mediu pozitiv care face bine tuturor.
Grupurile tematice naționale:
- Grupul pe chestiuni administrativ-juridice
- Grupul pe cultură, tineret, educație etc.
- Grupul pe probleme sociale
În perioada următoare trebuie să se înfiinţeze aceste grupuri- în prima fază ele vor comunica pe
site-ul migrant.ro, pentru a se centraliza toate informaţiile necesare, că mai apoi să se găsească
soluţii. În septembrie se va organiza o întâlnire faţă în faţă, membrii grupurilor ar trebui să vină
pregătiţi cu soluţii fezabile, iar în ultima parte aceştia se vor întâlni cu reprezentaţii de la diferite
Ministere şi chiar oameni politici. Este important să aducem faţă în faţă persoane care cunosc
sistemul şi cei care au putere de decizie politică. Pentru asta este nevoie de reprezentanţi din Iaşi,
minim o persoană din fiecare categorie.
Persoanele care vor participa - este necesar să cunoască domeniul.
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La Iaşi problema este lipsă participării reprezentanților de la Primăria Iaşi şi o primă activitate ar
fi abordarea acestui instituţii. Fundaţia Bethany - nu a abordat până acum acest grup ţintă, însă
mergând pe principiul ne-discriminarii, pe viitor se poate indrepta înspre acest grup ţintă. Sunt
câteva aspecte în care fundaţia se poate implica. Sunt aceste famili originare din Republica
Moldova sau mixte, care trăiesc în condiţii mizere, în mediul rural. Ambasada Republicii
Moldova nu mai acordă sprijin şi e nevoie de intervenţie. Avem nevoie de un cadru specializat pe
această problemă. Sunt în mediul rural şi au mari probleme de integrare a persoanelor cu
probleme sociale, oamenii sunt în imposibilitatea de a se ajuta singuri. Ei cooperează, vor să fie
ajutaţi. Aici se poate cere ajutor şi celor de la Salvații Copiii adeoarece copiii sunt cei care suferă
destul de mult. Unii copiii nu au acte şi astfel nu pot beneficia de nici un serviciu social, unii sunt
bolnavi şi nu pot beneficia de serviciile medicale, tocmai de aceea avem nevoie de ajutor.
Problemele acestea se pot rezolva punctual - eu vin cu problemele şi prin cooperare se pot rezolva
iar bunăvoinţă există din partea tuturor. Totul porneşte de la actele de identitate lipsa acestora
aduce după sine multe probleme.
Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului, AJOFM, Inspectoratul Şcolar vor desemna un
reprezentant care să participe constant. Totuși lista ar trebui să rămână deschisă și pentru alte
persoane, organizaţii şi instituţii. Există multe instituţii care ar trebuie fie incluse. Este necesar ca
aceste întâlnirii fie constante să nu fie numai una ci să se asigure continuitate. Este important
folosim cetăţenii străini ca resurse deoarece putem învăța multe de la ei. Consiliul Judeţean va
participa cu siguranța la munca grupurilor de lucru deoarece avem mare nevoie de experiența lor.
Există şi persoane de origine arabă care au cetăţenia română însă şi-au păstrat cetăţenia din statul
de origine. Copiii nu mai ştiu limbă arabă. Se doreşte desfăşurarea de cursuri de limbă arabă
pentru copiii din familiile arabe, în primul rând, însă şi pentru cei care sunt interesaţi. Acest lucru
este important pentru menţinerea identităţii culturale.
Este utilă informare periodică privind acţiunile ce au loc în celelalte oraşe vizate de proiect. De
asemenea, e nevoie de continuitate în plan local. În perioada octombrie – noiembrie va avea loc
un nou seminar local şi atunci se poate analiza progresul realizat.
Pentru Grupurile de lucru tematice naţionale, dna Popa va participa la grupul pe probleme
administrativ-juridice, un reprezentant al Organizaţiei Studenţilor Basarabeni la grupul social, iar
dl. Earat la cel pe probleme culturale. Cei din Instituţii ar trebui să discute cu conducerile
instituţiilor pentru a desemna o persoană care să fie responsabilă pe fiecare tematică.
Concluzii
-Grupul local să funcţioneze, să aibă intâlniri pe probleme concrete şi să includă şi alţi
participanţi, inclusiv din partea Primăriei
- explorarea posibilităţii înfiinţării unui biroul local de consiliere şi informare pentru RTT
- realizarea şi distribuirea unei broşuri cu informaţii pentru RTT
- alte ONG-uri interesate, care să fie incluse în acest grup
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-Este important că şi cetăţenii străini să fie invitaţi la următoarele evenimente publice organizate
în Iaşi. Atunci când se face o acţiune, este important să se includă în lista invitaţiilor şi
reprezentanţii ai comunităţilor de RTT.
- reluarea activităţii birourilor destinate studentilor străini la universităţi. Avem reprezentaţi
pentru relaţiile cu studenţii străini iar cei de la UMF doresc să reînfiinţeze aceste birouri. La UMF
această problemă se discută de 4 ani. De exemplu la Constanţa cererile se depun direct la
facultate, la Iaşi nu este aşa, ci se trimite cererea la Bucureşti, acolo cererea se trimite altundeva
în alte localităţi în timp ce interesul Universităţilor din Iaşi este să vină studenții aici.
- ISJ va continua cursurile de limba română, de asemenea și cursurile de limba arabă sunt foarte
importante pentru comunitățile resortisanților, precum şi acţiuni de educaţie interculturală şi de
promovare a dialogului intercultural.
- trebuie de asemenea clarificată situaţia predării religiei: în prezent, părinţii copiilor musulmani
pentru a se trece notă, se duc la moschee şi obţin o semnătura, fără a urma o pregătire. Însă dacă
ar fi ore de religie musulmană, copiii s-ar duce la ore de religie care să fie în cadrul organizat. La
Constanţa totul este mai organizat și trebuie să existe colaborare între diferite instituţii.
- practicarea religiei musulmane este problematică: a fost o problemă acum ceva timp, când
mascaţii au intrat în moschee pentru a aresta o persoană, a fost un singur arest, a trimis o
persoană acasă în ţara de origine (care s-a şi întors după un an în Iaşi) - această situaţie nu trebuia
să se întâmple aşa (arestarea se putea face fără a speria întreaga comunitate).
- IIT – va transmite lista de contacte; raportul intâlnirii; rămânem la dispoziția dumneavoastră
pentru comentarii
- Biroul ORI Iaşi va anunța o intălnire la nivel local, și în câteva săptămâni să se stabilească
componența grupurilor
- Participați sunt invitaţi pe site-ul www.migrant.ro şi să sprijine realizarea şi distribuirea revistei
Migrant în Romania.

