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Raport Seminar local Iaşi
27 Mai 2013
Descrierea generală a acţiunii
● Scopul seminarului este de prezentare a proiectului Migrant in România
Interculturală.
● Seminarul a avut loc loc luni, 27 Mai 2013 la Hotelul Ramada din Iaşi şi s-a
desfaşurat dupa urmatorul program:
15:00 – 15:30 – Inregistrarea participantilor – Welcome Coffee Break
15:30 – 15:45 – Cuvantul de bun venit şi prezentarea participantilor
15:45 – 16:00 - Prezentarea proiectului ’’Migrant in România Interculturală’’
16:00 – 17:00 – Accesul strainilor la sistemul de educatie din România
17:00 – 18:00 – Dialog migranți – reprezentanți ai instituțiilor publice și societății
civile. Recomandari şi posibile solutii de rezolvare a problemelor puse in discutie
de migranti
18:00 –18:30 – Propunerea de idei si subiecte pentru noua generatie de programe
pe Fondul European pentru Integrare
18:45 – Cina de socializare
● La seminar au participat, membri ai comunităţilor de străini proveniţi din state nemembre ale UE, respectiv membri din Comunitatea turca, Comunitatea araba, Comunitatea
Basarabenilor, Comunitatea Ucrainienilor, reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru
Imigrări, ai administraţiei locale, respectiv Primaria Iaşi, Directia Judeteana de Evidenta a
Populatiei, reprezentanti ai Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane, reprezentanti
a unui ONG, cat şi reprezentanti ai presei locale.
Detalierea subiectelor dezbătute
Seminarul a inceput, dupa inregistrarea participantilor, cu un cuvant de bun venit şi
prezentarea participantilor, urmata de prezentarea proiectului ’’Migrant in România
Interculturală’’, care s-a facut dupa o prezentare prealabila a activitatilor anterioare
desfaşurate pe teme asemanatoare. In cadrul prezentarii proiectului s-au prezentat activitatile
desfaşurate in cadrul proiectului, pana la data seminarului.
Seminarul a continuat cu o dezbatere pe tema ’’Accesul strainilor la sistemul de
educatie din România’’, dezbatere prezidata de mediatorul intercultural din partea
comunitatii arabe, Mohamed M. A. I. DAOUD, a carui rezumat ar fi dupa cum urmeaza :
Mediator intercultural comunitatea arabă a adus in discutie problemele legate de
procedura acceptarii la studii a studentilor straini. Astfel, in procedura anterioara, dosarele
erau depuse de studentii straini in vederea acceptarii la studii direct la Ministerul Educatiei. In
urma cu 2 ani, acesata procdura a fost modificata, dosarele depuse in vederea acceptarii la
studii fiind depuse prin intermediul universitatilor, urmand sa fie trimise la Ministerul
Educatiei de universitati, procedura care face sa dureze foarte mult inscrierea acestor studenti
care uneori pierd mai mult de o luna din anul universitar deoarece scrisoarea de acceptare le
INSTITUTUL INTERCULTURAL TIMISOARA
Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 8, RO-300173 Timisoara
tel/fax. 40 256 498 457, 40 256 203 942
www.intercultural.ro; www.migrant.ro

Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Inspectoratul General
pentru Imigrări

Direcţia Generală Afaceri
Europene şi Relaţii
Internaţionale

Uniunea Europeana

este emisa foarte tarziu, studentii aşteptand uneori şi doua luni aceasta scrisoare de acceptare,
procedura urmata de procedura obtinerii vizei şi apoi de venirea in Romania.
Aceasta procedura este ingreunata şi de faptul ca unele universitatii percep taxe in plus pentru
obtinerea scrisorii de acceptare de la Ministerul Educatiei.
De asemnea inaintea punerii in aplicare a acestei proceduri, cind studentul obtinea scrisoarea
de acceptare putea sa se inscrie ulterior la orice universitate din Romania, acum insa daca se
obtine scrisoare de aceptare de la Ministerul Educatiei şi Cercetarii prin Universitatea din iasi
nu inseamna ca te poti inscrii la facultate, deoarece la numarul mare de cerere aprox.200/an la
facultatea de medicina de exemplu, universitatea alege print-un sistem propriu un numar de
120 de acceptati la studii, in timp ce, cei 80 de candidati care nu au fost acceptati nu se mai
pot inscrie nicaieri si au pierdut anul, iar statul a pierdut taxa de la 80 de studenti la o singura
facultatea x 5000 euro taxa scolara /an + cel putin aprox. alti 6000 cheltiuieli personale/ an.
Deci la aprox. 400 de studenti neacceptati/an numai la iasi se pierde aprox. 11000x400 =
4400000 Euro dat fiind faptul ca nu mai e timp pentru schimbarea sau sa obtinerea unei alte
scrisoare de acceptare catre un alt centru universitar cu locuri libere.
In vechiul sistem, exista posibilitatea ca, in cazul in care un student nu era acceptat la Iaşi,
acesta sa se inscrie la o alta facultate din cluj,timisoara,bucuresti…etc.
Mediator intercultural comunitatea basarabeană a adus in discutie necesitatea de
stimulare a studentilor prin burse de merit, eventual schimbarea sistemului de burse, astfel
incat acestea sa fie valabile doar in primul an, urmat dupa acea de obtinerea bursei prin note
obtinute in anul anterior, propunere sustinuta si de mediatorul intercultural dim
comunitatea arabă care a mai adus in discutie faptul ca aceast fapt va stimula studentii sa
invete mai mult.
De asemnea, mediatorul intercultural comunitatea arabă a pricizat ca Guvernul poate veni
cu o mana de ajutor catre asociatiile si organizatiile straiinilor ( migranti ), oferind burse de
studii prin intermediul acestora, lucrul care ar stimula studentii sa participe la evenimentele
organizate de asociatiile respective.
Mediator intercultural comunitatea arabă a propus infiintarea unei clase in cadrul uneia
dintre scoliile din iasi, in cadrul careia copiii migrantilor sa aiba posibilitatea de a invata
Religia Islamica, limba Araba / Turca.
O alta problema ridicata a fost problema integrarii studentilor straini in Univeristate. A fost
prezentat un caz a unui student din Ucrainia, care din cauza ca a primit viza prea tarziu, a
pierdut 3 saptamani din anul universitar – timp in care erau cursuri iar absentele accumulate iau afectat anul universtiar. Problema ridicata de tanar a fost lipsa de informatie si de
comunicare intre Universitate si Ambasada. S-au mai discutat cazuri in care vizele pentru
studii sunt oferite dupa inceperea anului universitar. Astfel stundetii nu sunt de la inceputul
scolii prezenti, iar lipsa lor ii afecteaza pe viitor. O solutie ar fi buna colaborare intre
ministere in cauza (Educatiei, Interne si Externe) pentru armonizarea procedurilor de obtinere
a scrisorii de accdeptare şi viza cu inceperea anului universitar.
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