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Raport al seminarului cu comunitățile RTT
Constanța – 18 mai 2011

Al cincilea seminar local din Constanţa a avut loc miercuri, 18 mai 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 tineri din Macedonia, un student din Kenia, persoane din Iran,
reprezentantul comunității libaneze;
• reprezentanţi ai ORI, DGASPC, mass-media locală şi ai unor organizaţii
neguvernamentale din Constanţa;
• reprezentant al Institutului Intercultural Timișoara
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. Categorii de servicii publice pentru migranți
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.
o Contribuția migranţilor la dotarea biroului cu materiale informative;
o Implicarea migranţilor și a autorităților la activitățile și serviciile oferite
de către Birou;
o Categorii de informații utile pentru migranţi.
5. Propuneri de activități interculturale pentru integrarea migranţilor şi
pentru sensiblizarea populaţiei generale din Constanţa
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Seminarul a început cu prezentarea proiectului ”Migrant în România” de către Romina
Matei. Ea a menționat că acest seminar este ultimul din prezentul proiect, din iulie
2011 urmând să înceapă un nou proiect, ”România interculturală”. O noutate în cadrul
viitorului proiect o reprezintă activitatea de mediator intercultural, post dedicat
membrilor activi ai comunităților de migranți și remunerat prin proiect, prin urmare o
oportunitate de angajare pentru migranții din localitățile unde se va desfășura
proiectul.
O problemă adusă în discuție o reprezintă necesitatea locurilor de muncă pentru
migranți, sezoniere sau de lungă durată. De exemplu, studenții străini nu au voie sa se
angajeze full time, singura categorie de angajare la care au acces fiind cea part time.
Marea majoritate a celor care se angajează, o fac la prieteni sau cunoștințe, neexistând
o selecție reală.

Reprezentanta liceului Ovidius din Constanța a intervenit, susținând că liceul său este
implicat în astfel de proiecte. Aflăm că modelul danez de recunoaștere si validare a
competențelor dobândite introduce certificatul vocațional. Nu există o procedură
implementată, deși legislația există, iar standardele ocupaționale sunt încă în lucru. Ea
s-a arătat interesată de problemele la angajare pe care le întâmpină cetățenii non-UE.
Reprezentantul ORI Constanța, Mircea Labeș, a replicat că cei fără experiență pot urma
cursuri acreditate CNFPA, întrucât uneori nu este echivalată experiența sau diplomele
obținute în afara țării.
Un tânăr migrant din Kenia, aflat la seminar, ridică problema neintegrării sale
profesionale. El se află din 2008 în România și se teme că după absolvirea facultății nu
își va găsi de lucru. A întâmpinat probleme la obținerea unui permis de muncă. Aflăm
de la reprezentantul ORI Constanța că este mai greu pentru angajator, întrucât el este
cel care trebuie să facă toate procedurile în vederea obținerii autorizației de muncă –
în vederea angajării unui străin. Prin urmare este mai scump si mai complicat pentru
un angajator. Pentru a avea o autorizație de muncă, străinul trebuie să vină să
comunice un loc de muncă deja stabilit.
Întrebând dacă există cumva vreo diferențiere la acordarea permiselor de muncă între
cetățenii UE și non-UE, aflăm de la ORI că acest lucru este în funcție de existența unor
tratate la nivel de stat. De asemenea, accesul la sistemul medical este destul de
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problematic – pentru a te angaja ca și medic, dar și la decontarea serviciilor medicale
pentru reprezentanții comunităților RTT, astfel Casa Județeană de Asigurări de
Sănătate ar trebui sa deconteze parțial sau total analizele medicale.
Reprezentantul Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecție a Copilului
Constanța afirmă că nu au avut sesizări privind abuzuri comise de către migranți față
de minorii din familiile lor. Totodată, nu există la nivelul Direcției o evidență a
migranților, aceștia nesolicitând asistență socială.
O altă problemă adusă în discuție este continuarea studiilor pentru master – pentru
tinerii migranți. Facilitatorul local va însoți migrantul la un notar, în vederea legalizării
diplomelor. Tânărul va trebui sa ia legătura cu Ministerul de Afaceri Externe al
României, în vederea soluționării problemelor.
În discuție a fost adus și subiectul cursurilor de limba română și orientare culturală. În
Constanța acest curs a avut un mare succes, fiind înscriși în prezent aproximativ 45
migranți în 2 grupe. Unul dintre participanții la seminar, un migrant din Iran, este și
beneficiar al cursurilor de limba română. El se declară foarte încântat de calitatea
cursului de limba română, precum și a manualului. Din păcate, continuarea proiectului
este deocamdată suspendată, din cauza neacceptării spre finanțare a noului proiect.
Este totuși posibil ca până la toamnă situația să fie reglementată.
Reprezentantul liceului Ovidius prezintă proiectul în care sunt implicați. Acesta își
propune crearea unor proceduri de validare a competențelor profesionale. Partenerii
proiectului sunt Institutul de Managemet International, un ONG din Damemarca, o
universitate din Turcia și o universitate din Portugalia (responsabilă cu validarea
sistemului de educație). Liceul Ovidius încearcă să folosească modelul portughez și cel
danez și să propună un astfel de procedeu pentru CNFPA. Proiectul a demarat în
noiembrie 2010 si prevede următoarele activități:
o Intâlniri între partenerii de proiect, pentru a identifica și clarifica diferențele
dintre sistemele de certificare a competențelor profesionale dintre țările
implicate;
o La anul (în 2012) se dorește a se oferi seminarii de (in)formare privind validarea
de competențe dobândite non-formal. În România există legea din 2002, dar
aceasta nu precizează clar că se aplică doar cetățenilor români – fapt care a
determinat presupunerea că și cetățenii straini au acest drept. Cu toate acestea
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nu se cunoaște numărul de cetățeni străini care au depus o cerere de
recunoaștere a competențelor.
o Site-ul proiectului este www.valeu.org
O propunere venită din partea unui jurnalist prezent la seminar a fost aceea de a
organiza cursuri de cultură pentru comunitățile RTT, de ex. vizitarea muzeelor din
Constanța, sau cunoașterea Dobrogei. S-ar putea organiza totodată un ”treasure hunt”
prin oraș, unde participanții să descopere indicii în instituțiile de cultură.
A fost prezentată intenția organizării de cursuri vocațtionale pentru RTT, idee care se
dorește a fi implementată în curând la Constanța.
A mai fost lansată invitația la ”Picnicul Intercultural”, eveniment organizat de către
Centrul de Informare pentru Migranți Constanța în data de 21 mai 2011, pe plajă în
stațiunea Mamaia. Evenimentul se dorește a fi un mijloc informal de socializare pentru
migranții din Constanța.
La final 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.
Altele:
• A fost prezentat nr. 8 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 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:
Constanteanul.com, 16 mai 2011: Seminar local pentru migranții din Constanța
http://constanteanul.com/2011/seminar-local-pentru-migrantii-din-constanta/

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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