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Seminarul a fost realizat in cadrul proiectului România Interculturală, proiect implementat de
Institutul Intercultural Timişoara, în parteneriat cu Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului – Filiala
Cluj, Centrul pentru Resurse Civice – Constanţa şi Asociaţia ADIS – Bucureşti.
La seminar au participat alături de membri ai comunităţilor de străini proveniţi din state nemembre ale UE, reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Munca, ai Universitatii ’’Al. I. Cuza’’ şi
ai unor organizaţii neguvernamentale. Instituţile reprezentate au fost:
o
o
o
o
o
o
o

Comunitatea chineză
Comunitatea turcă
Comunitatea araba
Comunitatea basarabenilor
Diferite societăţi comerciale
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi
Universitatea ’’Al. I. Cuza’’

Seminarul a inceput cu prezentarea participantilor, urmata de prezentarea Institutului Intercultural
Timişoara şi a experienţei în ceea ce priveşte munca cu rezidenţii străini din alte ţări în România. S-a
discutat despre proiectele pe aceasta temă, derulate de către Institutul Intercultural Timişoara în
intervaul de timp 2005 – 2011.
o 2005 – proiectul internaţional RURAL IN
o 2008 – proiect pilot în Timişoara, organizarea primei întâlniri între reprezentanţi ai
instituţilor publice, organizaţii neguvernamentale şi comunităţi de rezidenţi străini în
Timişoara.
o 2009 – proiectul naţional “Integrarea şi coeziunea socială a resortisanţilor ţărilor terţe”
o 2010 – proiectul “Migrant în România” şi proiectului „Limba română – oportunitate pentru
integrare socială şi culturală”
De asemenea, s-a conturat pe scurt activitatile desfaşurate in cadrul proiectului “Migrant în
România”, punandu-se accent pe site-ul www.migrant.ro, cat şi pe faptul ca acest site functioneaza ca
o platforma pentru comunicare, informare şi consultare, unde pot fi găsite ştiri de interes despre şi
pentru migranţi, informaţii cu privire la situaţia migranţilor din România, precum şi evenimentele
organizate de către şi pentru migranţi. Informaţii despre toate activităţile realizate în cadrul acestui
proiect vor fi postate în mod regulat.
Proiectul România Interculturală a fost prezentat participanţilor, punându-se accent pe scopul
acestuia de a dezvolta unele mecanisme de consultare a comunitatilor de straini cu autoritatile publice
şi societatea civila.
In acest cadru, a fost fost prezentat termenul de mediator intercultural, facandu-se vorbire
despre cursurile de formare care se vor desfaşura in cadrul acestui proiect. Au luat cuvantul cei doi
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mediatori care au participat la cursul de formare desfaşurat la Timişoara, prezentand activitatile
desfaşurate in cadrul acestui curs, cat şi facat vorbire despre necsitatea organizarii acestor cursuri, cat
şi despre necesitatea mediatorilor interculturali.
A luat cuvantul D-na profesor Ciobanu Claudia care a prezentat reprezentantilor RTT prezenti
oportunitatea pe care o au de a invata limba romana participand la cursurile gratuite de limba romana
organizate in cadrul proiectului Cursuri de limba română şi orientare socio-culturală pentru RTT .
În incheierea seminarului s-au purtat discutii libere, in cadrul carora reprezentantii
comunitatilor de RTT prezenti, au punctat uneie dintre cele mai importante probleme cu care se
confrunta, facand şi recomandari pentru remedierea acestor probleme.
Astfel, ca şi reprezentant al comunitatii din care face parte, a luat cuvantul dl. Daoud
Mohamed, in calitatea sa de Preşedinte al Centrului Cultural, care a adus in discutie problema cu care
se confrunta strainii care au un drept de şedere pe teritoriul Romaniei, dar care insa nu cunosc ce
drepturi au ca şi detinatori ai unor astfel de permis de şedere. Ca o recomandare pentru rezolvarea
acestei probleme, reprezentantii comunitatilor de straini prezenti, au precizat ca este necesara o
clarificare a drepturilor pe care le au strainii posesori ai fiecarui drept de şedere in parte.
Tot in cadrul acestor discutii, a fost ridicata problema legata de inscrierea studentilor straini la
universitatile din Romania. S-a specificat faptul ca exista probleme major in ceea ce priveşte inscrierea
studentilor straini la universitatile din Romania, probleme legate de obtinerea scrisorii de acceptare la
studii, de plata taxei, care in mod eronat este trecuta pe scrisoarea de acceptare eliberata de Ministerul
Educatiei şi Cercetarii ca fiind mai mica decat taxa pe care ei o achita in realitate, probleme legate de
obtinerea vizei de studii, care dureaza foarte mult. Strainii au precizat ca multi dintre ei se afla nevoiti
sa inceapa cursurile universitare cu o intarziere majora deoarece aprobarea de la Ministerul Educatiei
şi Cerctarii dureaza foarte mult, ei neavand unde se interesa de situatia dosarului deoarece la
telefoanele Ministerului Educatiei şi Cercetarii nu le raspunde nimeni, iar daca le raspunde, aceştia
sunt amanati de pe o zi pe alta. Tot legat de invatamant, reprezentatii comunitatilor de straini prezenti,
au adus in discutie necesitatea acordarii de burse pentru studenti şi elevi proveniti din state nonmembre a UE.
A fost ridicata de asemenea şi problema dreptului la munca a cetatenilor RTT. In prezent,
legislatia din Romania nu permite obtinerea autorizatiei de munca necesara angajatii in campul muncii
a cetatenilor din afara spatiului Uniunii Europene pentru functiile de medic, farmacist, tehnician, etc.,
chiar daca aceştia şi-au finalizat studiile universitare in Romania.
De lege ferenda a fost facuta propunerea modificarii dispozitiilor legale in vigoare, in sensul
permiterii obtinerii de catre aceştia a autorizatiilor de munca necesare exercitarii meseriei pentru care
s-au pregatit.
S-a discutat din nou problema cetatenilor RTT care, deşi nu mai au un drept de şedere pe
teritoriul statului roman, se afla in continuare in Romania şi care, de frica interdictiei şi a expulzarii, nu
se prezinta in fata autoritatilor competente, fiind nevoiti sa aiba un statut ilegal de ’’fugar’’.
Centrul Cultural Oriental a propus ca statul roman sa urmeze exemplul Italiei care a initiat
programul Soggiorno, dand posibilitatea tuturor strainilor sa intre in legalitate.
In final, s-a atins din nou subiectul legat de cetatenia romana, unde o parte din reprezentantii
RTT au spus ca exista probleme cu care se confrunta pe parcursul indeplinirii formalitatilor necesare
care trebuiesc urmate pentru a obtine cetatenia romana.
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