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Raport al seminarului cu comunitățile RTT
Constanța – 24 februarie 2011

Al patrulea seminar local din Constanţa a avut loc joi, 24 februarie 2011 la
restaurantul Byblos (bd. Tomis nr. 48), între orele 12.00 – 14.30.
La seminar au participat:
 membri ai comunităţilor de străini proveniţi din state ne-membre ale UE,
precum marocani, studenți din Macedonia, medici rezidenți din India și o
persoană din Peru;
 reprezentanți ai Consulatului rep. Turcia, precum și ai Consulatului
Federației Ruse la Constanța;
 rectorul Universității Andrei Șaguna, totodată președintele Asociației de
Prietenie România – China;
 subprefectul județului Constanța;
 reprezentanţi ai ORI, angajatori, mass-media locală şi ai unor organizaţii
neguvernamentale din Constanţa.
Scopul seminarului este de consolidare a mecanismului de consultare a
migranţilor din Constanţa, prin implicarea activă a autorităţilor, a societăţii civile şi a
comunităţilor de migranţi
Principalele teme de discuţie au fost:
1. Accesul pe piața muncii a Resortisanților Țărilor Terțe, în viziunea agenților
economici.
2. Drepturile Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în conformitate cu legislația în
vigoare. Rolul instituțiilor locale în implementarea legislației în domeniul
RTT
3. Integrarea cetățenilor străini angajați în câmpul muncii în comunitate
4. Activități ale Biroului de Informare și Consiliere pentru Migranți Constanța.
- Contribuția migranţilor la dotarea biroului cu materiale informative;
- Implicarea migranţilor și a autorităților la activitățile și serviciile oferite de
către Birou;
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- Categorii de informații utile pentru migranţi.

La punctul 1 s-a discutat despre ”atractivitatea” migranților ca și forță de muncă,
privită din punctul de vedere al angajatorilor. Astfel, se pare că migranții sunt atractivi
datorită pretențiilor financiare scăzute. Cu toate acestea, intervin o sumedenie de
factori precum: procedura de încadrare în muncă a migranților, cazarea acestora, dar
și limba vorbită.
S-a mai discutat despre procedura de vacantare de posturi, pentru a putea fi angajate
persoane RTT.
La punctul 2 s-a luat în discuție rolul Centrului de Informare și Consiliere pentru
Migranți Constanța, ca liant între migranți și instituțiile publice. Puțini dintre cetățenii
RTT își cunosc drepturile, iar ORI nu urmărește fiecare caz pentru a-l informa sau
asista. Prin urmare, este nevoie în comunitate de un punct de acordare de asistență în
vederea integrării în comunitate, iar rețeaua de 15 centre de informare create în mai
multe localități din țară ar putea suplini această lacună.
S-a discutat despre faptul că studenții se pot angaja, maxim 4 ore/zi. Deși de acest
drept se bucură și studenții la medicină, ei nu au dreptul de a se angaja în domeniul
medical sau farmaceutic. Cu toate acestea, acest domeniu este solicitat de către
majoritatea stdenților străini la medicină care au fost întrebați cu privire la locul de
muncă part-time preferat.
Cei 2 medici rezidenți prezenți la seminar, cetățeni indieni, au adus în discuție
discriminarea la care sunt supuși, prin faptul că sunt tratați inferior față de cetățenii
români cu aceeași pregătire. În plus, ei sunt nevoiți să își plătească rezidențiatul, în
timp ce medicii rezidenți români au beneficii materiale din partea spitalului unde își
desfășoară activitatea.
La punctul 3 a fost abordată problema integrării în comunitate a cetățenilor RTT. Ei
comunică în cadrul comunității etnice proprii, dar rareori interacționează cu alte etnii
din comunitate, în principal din cauza lipsei timpului liber, sau a neîncrederii în oameni
necunoscuți.
Prin urmare, este necesară crearea de evenimente dedicate interacțiunii dintre etniile
RTT prezente în județul Constanța. Echipa Centrului de Informare pentru Migranți
Constanța va crea o propunere de calendar de activități, la care comunitățile etnice vor
fi invitate să contribuie cu activități.
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O astfel de propunere ar putea fi un festival al etniilor, ce poate avea loc în timpul
verii, sau la începutul toamnei.
La punctul 4 a fost prezentat Centrul de Informare pentru Migranți Constanța, care
oferă migranților RTT de pe raza județului Constanța categorii de informații utile,
pornind de la problemele cu care aceștia se confruntă de la sosirea în România:
apartamente de închiriat la prețul pieții, informații despre drepturile și obligațiile unui
cetățean străin pe teritoriul României sau despre posibilitatea învățării limbii române.
Participanții au promis că vor contribui la baza informatică a Biroului de Informare
pentru Migranți, și au opinat că ar fi utilă existența unui site / portal unic de unde să se
poată descărca aceste informații.
Echipa Centrului s-a ”îmbogățit” cu 3 voluntari din rândul studenților străini, dintre
care 2 provin din categoria beneficiarilor, fiind cetățeni macedoneni.
S-a discutat despre implicarea autorităților în activitatea Centrului, iar concluzia a fost
semnarea de protocoale între Centrul de Informare pentru Migranți și instituțiile
statului, în vederea soluționării diverselor probleme cu care se confruntă aceștia. In
acest sens, domnul subprefect și-a manifestat deschiderea pentru facilitarea acestui
demers.

Altele:
 A fost prezentat nr. 7 al revistei „Migrant in Romania”, publicată de către IIT, și
s-a încurajat scrierea de articole pentru revista mai sus menționată;
 A fost prezentat site-ul și forumul www.migrant.ro și s-a discutat oportunitatea
de a se posta întrebări & informatii pe forum;
 A fost prezentată oportunitatea studierii limbii române de către migranți, prin
cursurile organizate de către Institutul Intercultural Timișoara. Grupele de la
Constanța au fost deja ocupate, dar există solicitări pentru noi grupe, ce vor
demare cel mai probabil la toamnă.
 A fost prezentat site-ul www.vorbitiromaneste.ro, precum și posibilitatea de a fi
folosit de către reprezentanții RTT care doresc să învețe limba română
Evenimentul a fost încheiat cu o masă cu specific libanez, la restaurantul Byblos.
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Apariții în mass-media:
Liderul de Opinie, 24 februarie 2011: Seminar pentru migranți
http://lideruldeopinie.ro/40924/seminar-pentru-migranti-2
Adevărul de Seară Constanța, 25 februarie 2011: Străinii se plâng că sunt discriminați
la Constanța
http://www.adevarul.ro/locale/constanta/Constanta_Avem_si_noi_migrantii_nostri_0_433757074.html
Constanteanul.com, 9 martie 2011: Migranții din Constanța au o șansă de a-și rezolva
problemele cotidiene
http://constanteanul.com/migrantii-din-constanta-au-o-sansa-de-a-si-rezolvaproblemele-cotidiene/
CTV, 14 februarie 2011: Cursuri de limba română pentru migranți (știre)
http://www.youtube.com/watch?v=6vYv17OxxKM&feature=player_embedded
CTV, 14 februarie 2011: Cursuri de limba română pentru migranți (discuție în cadrul
emisiunii Ora de știri)
http://www.youtube.com/watch?v=OVjUOkGf8SI&feature=player_embedded
CTV, 16 februarie 2011: Prima oră de limba română (știre)
http://www.youtube.com/watch?v=O00P5CnnL6I&feature=player_embedded
CTV, 24 februarie 2011: Acomodare dificilă (știre)
http://www.youtube.com/watch?v=hRuf3pNdP8k&feature=player_embedded
CTV, 24 februarie 2011: Angajarea migranților (discuție în cadrul emisiunii Ora de știri)
http://www.resursecivice.ro/video/CTV-ora_de_stiri-24_02_2011.flv
Radio Constanța, 18 februarie 2011: Cursuri pentru migranți
http://www.trilulilu.ro/resursecivice/baa316629cfcb7
Radio Constanța, 24 februarie 2011: Seminar pe tema angajării migranților
http://www.trilulilu.ro/resursecivice/eb256b7c79de9d
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Radio Constanța, 02 martie 2011: Studiu pe tema migrației
http://www.trilulilu.ro/resursecivice/c5f8cbd446ecd0

Raport redactat de:
Cosmin Bârzan
Facilitator local
Centrul pentru Resurse Civice
Tel: 0742.738836
Mail: office@resursecivice.ro

Andrei Şeitan
Facilitator Local
Asociația Pro Democrația
Constanța
Tel: 0740.643774
Mail: aseitan@yahoo.com
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