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Raport Seminar local Iaşi
22 Noiembrie 2012
Descrierea generală a acţiunii
● Scopul seminarului este de prezentare a proiectului Migrant in
România Interculturală.
● Seminarul a avut loc loc joi, 22 Noiembrie 2012 la la Hotel Indiana din
Iaşi şi s-a desfaşurat dupa urmatorul program:
15:00 – 15:15 - Cuvantul de bun venit şi prezentarea participantilor
15:15 – 16:00 - Prezentarea proiectului ’’Migrant in România
Interculturală’’
16:00 – 17:00 – Probleme cu care se confrunta migrantii in Iaşi – mai
noi şi mai vechi
17:00 – 18:00 – Cina la Restaurantul Hotelului Indiana
18:00 –19:00 - Discutii libere, recomandari şi posibile solutii de
rezolvare a problemelor puse in discutie de migranti
● La seminar au participat, membri ai comunităţilor de străini proveniţi
din state ne-membre ale UE, respectiv membri din Comunitatea turca,
Comunitatea araba, Comunitatea Basarabenilor, reprezentanţi ai Inspectoratului
General pentru Imigrări, ai administraţiei locale, respectiv Primaria Iaşi,
reprezentanti ai Inspectoratului Teritorial de Munca Iaşi, Consulatului
Republicii Moldova la Iaşi, Agentiei Nationale Impotriva Traficului de
Persoane, cat şi reprezentanti ai presei locale.
Detalierea subiectelor dezbătute
Seminarul a inceput cu un cuvant de bun venit şi prezentarea
participantilor, urmata de prezentarea noului proiect ’’Migrant in România
Interculturală’’.
In prima parte a seminarului a avut loc o dezbatere cu tema Probleme cu
care se confrunta migrantii in Iaşi, dezbatere a carui rezumat ar fi dupa cum
urmeaza:
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Probleme ridicate în discuţie şi soluţii generate
In deschiderea discutiei a luat cuvantul dl. Ayman Mseddi din partea
Centrului Cultural Oriental care a adus in discutie problemele legate de dreptul
studentilor la munca. Reprezentantul Inspectoratlui General pentru Imigrari a
explicat invitatilor clar şi la obiect procedura care trebuie urmata in cazul
studentilor care doresc sa munceasca. Aceştia pot munci in Romania in baza
unei autorizatii de munca care le da dreptul de a munci cu o norma de 4 ore/zi şi
a carei procedura este oricum simplificata fata de procedura obtinerii autorizatiei
de munca in cazul unei persoane care nu are calitate de student.
Tot in cadrul seminarului s-a adus in discutie problema legata de
salarizarea strainilor. Astfel, salariul minim cu care poate fi incadrat un strain in
Romania este de 2117 lei, echivalentul salariului mediu brut pe economie, fapt
ce face ca preferati cetatenii romani in locul celor straini, aceştia nefiind
preferati pentru a fi angajati, chiar daca au competentele necesare din cauza
faptului ca angajatorii sunt obligati sa plateasca strainului un salariu brut de
aproape trei ori mai mare decat ar plati unui cetatean roman, in conditiile in care
ambii sunt oameni şi au aceleaşi nevoi şi acelaşi standard de viata. S-a propu ca
in cadrul proiectului sa se faca o propunere de lege ferenda pentru revizuirea
legii privind regimul strainilor in Romania din acest punct de vedere. Astfel ca,
subiectul ramane deschis şi se va discuta acest subiect cu echipa proiectului in
cadrul grupurilor tematice de lucru in scopul gasirii unei posibile solutii.
O alta problema discutata a fost cea legata de egalitatea in drepturi in ceea
ce priveşte etapele parcurse de strainii din tarile terte şi cetatenii Republicii
Moldova. Cei prezenti au precizat ca deşi in legislatia actuala, definitia data de
legiuitor pentru termenul de strain include toti cetatenii tarilor care nu sunt
membre ale UE, cetatenii celorlalte state nemembre UE sunt tratati diferentiat de
cetatenii Republicii Moldova. Deşi este normal ca cetatenii straini, altii decat
cetatenii Republicii Moldova, sa se simta discriminati in ceea ce priveşte
egalitatea de drepturi intre straini, aceasta problema ramane nerezolvata
deoarece facilitarea din anumite puncte de vederea a cetatenilor Republicii
Moldova are ca izvor tratate incheiate intre cele doua state, in speta Romania şi
Republica Moldova, aşa cum de altfel exista tratate incheiate de catre Romania
şi cu alte state ale lumii in ceea ce priveşte conditiile legate de cetatatenii
statelor respective.
Dr. Mohamed Daoud 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
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Educatiei. Incepand din acest an, dosarele depuse in vederea acceptarii la studii
se depun 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 este emisa foarte tarziu, studentii aşteptand
uneori şi doua luni aceasta scrisoare de acceptare, procedura urmata de
procedura obtinerii vinei şi apoi de venirea in Romania. Aceasta procedura este
ingreunata şi de faptul ca la numarul de telefon al departamentului responsabil
cu emiterea scrisorilor de acceptare de la Ministerul Educatiei şi Cercetarii nu
raspunde nimeni şi studentii nu pot obtine de nicaieri informatii privind stadiul
dosarului depus in scopul acceptarii la studii. In legatura cu acesta problema se
va incerca gasirea unei solutii impreuna cu echipa grupului tematic culturaeducatie.
Deoarece de-a lungul timpului la seminariile locale au participat mai multi
cetateni straini membri de familie ai cetatenilor romani, ni s-a cerut din partea
acestora explicarea clara a drepturilor pe care le au strainii posesori a unui drept
de şedere legal pe teritoriul Romaniei in ceea ce priveşte libera circulatie in UE
in baza dreptului de şedere pe care il au pe teritoriul Romaniei. Am cautat actele
normative care prevad aceste drepturi. Acestea vor vor fi inmanate cetatenilor
straini interesati la urmatorul seminar local sau, la cerere, prin intermediul poştei
electronice.
Dr. Mohamed Daoud a ridicat problema legata de crearea unei legislatii
clare care sa sustina lupta contra rasismul. Se va studia legislatia existenta şi,
daca se va impune, se vor face propuneri de lege ferenda.
Tot de catre dl. dr. Mohamed Daoud a fost ridicata şi problema legata de
recunoaşterea dreptului de continuare a studilor gratuit pt. cetatenii straini care
au domiciliul stabil sau au obtinut cetatenia romana.
In cadrul seminarului a fost ridicata problema legata de imamii (preoti
musulmani). Cei prezenti au sustinut ca ar fi de apreciat implicarea Ministerului
Culturii şi Cultelor in activitati de pregatire şi aducere a iamamilor la moscheile
din Romania. Consideram ca rezolvarea acestei probleme impune existenata
unor fonduri şi ca pentru rezolvarea ei ar trebui cerut prijin la Muftiatul cultului
musulman din Romania.
Tot de catre dl. dr. Mohamed Daoud a fost ridicata şi problema legata de
uşurarea procedurilor de obtinere a vizei de circulatie din tarile terete in
Romania. Consideram ca aceasta este o problema legata de politica externa a
fiecarui stat, formalitatile cerute in vederea obtinerii vizei de intrare in Romania
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sunt cele minime, formalitati care de altfel sunt cerute in majoritatea statelor
lumii şi ca nu se impune nici un demers in vederea uşurarii acestor formalitati.
In a doua parte a seminarului a avut loc o cina care a fost urmata de
discutii libere pe tema problemelor discutate in cadrul seminarului.
Echipa de mediatori de la Iaşi impreuna cu coordonatorul local
intentioneaza organizarea urmatorului seminar local in a doua decada a lunii
martie.
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Facilitator local

Aprobat de
Responsabil seminarii locale şi naţionale
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