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Migrant în România
Seminar local Cluj-Napoca
15 septembrie, Sala de sticlă a Primăriei municipiului Cluj-Napoca
În cadrul seminarului au fost dezbătute patru teme care se încadrează în obiectivul
general al proiectul Migrant în România, implementat de Institutul Intercultural Timişoara
în parteneriat cu Organizaţia Femeilor Refugiate din România, ce se desfăşoară în perioada
mai 2010 – iunie 2011 şi care promovează dezvoltarea mecanismelor de consultare cu
resortisanţii ţărilor terţe (RTT) asigurând, în acelaşi timp, o implicare a societăţii civile şi o
deschidere către publicul larg, contribuind la îmbunătăţirea comunicării între autorităţile
locale şi naţionale cu competenţe în gestionarea fenomenului migraţiei şi străinii cu drept
de şedere pe teritoriul României.
Seminarul a fost condus de Ana Luduşan, Preşedinte LADO şi facilitator local în
cadrul proiectului. Ordinea de zi a cuprins următoarele teme:
1. Cum se implică cetăţenii străini rezidenţi în municipiul Cluj-Napoca la
dezvoltarea economică şi culturală a comunităţii
2. Serviciile de informare şi sprijin pentru străinii din afara Uniunii Europene care
migrează în România
3. Incluziunea rezidenţilor străini pe piaţa muncii
4. Iniţiativa realizării unui Festival al Multiculturalităţii la Cluj
Lucrările seminarului au fost declarate deschise prin salutul de bun venit,
prezentările de rigoare, urmate de intervenţia domnului Iosif Pop, fondatorul CCL, care a
prezentat temele ce urmează a fi dezbătute pe parcursul acestui an în cadrul Consiliului
Civic Local, tocmai pentru a încuraja participarea migranţilor la dezbaterile Consiliului
Civic.
Pe lângă temele planificate ale dezbaterilor sunt invitate în fiecare lună ONG
clujene să prezinte proiectele pe care le desfăşoară. În această mişcare de promovare a
ideilor valoroase sunt invitaţi şi rezidenţii străini, în special cei din afara Uniuinii
Europene, dar nu numai, să prezinte atât problemle cu care se confruntă, dar şi ideile şi
proiectele comunităţii lor pentru ca rezidenţii străini să participe la viaţa comunităţii şi
astfel să se simtă ca acasă.
O foarte mare importanţă se pune pe prezenţa CCL, prin membrii ei, la dezbaterile
sau discuţiile ce privesc întocmirea Planului Urbanistic General pentru municipiul ClujNapoca.
Domnul Iosif Pop a propus, de asemenea, cadrelor universitare să apropie tinerii de
activitatea civică, pentru că astfel îi apropie de partea practică, aceasta lipsind sau fiind
insuficient abordată la nivel de pregătire universitară. Studenţii sunt chiar invitaţi să
prezinte proiectele lor în cadrul CCL.

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

Oficiul Român pentru
Imigrări

Direcţia Schengen

Uniunea Europeana

În continuare s-a luat cuvântul pe rând, exprimându-se păreri, poziţii sau chiar
sugestii în legătură cu temele de pe ordinea de zi, fiind expuse observaţiile sau concluziile
astfel :
1. Cum se implică cetăţenii străini rezidenţi în municipiul Cluj-Napoca la
dezvoltarea economică şi culturală a comunităţii?
Reprezentanţii cetăţenilor
străini rezidenţi în ClujNapoca au fost invitaţi să
identifice
proiecte
importante ce privesc
probleme ale comunităţii
lor, dar şi proiecte care
vin
în
sprijinul
comunităţii clujene atât în
domeniul
dezvoltării
economice dar şi în plan
cultural. (De exemplu:
dacă rezidenţii străini se
gândesc ca în perspectivă să organizeze cu sprijinul comunităţii clujene un festival al
multiculturalităţii?).
Domnul Pascal Fesneau, consul onorific al Franţei în Cluj şi membru al Asociaţiei
Patronilor şi Meseriaşilor din Cluj a prezentat principalele direcţii în care domnia sa şi
comunitatea franceză au acţionat pentru dezvoltarea economică şi culturală a comunităţii
clujene.
- In plan cultural: Centrul Cultural Francez este printre cele mai dinamice din România
şi din Europa chiar, având cooperări cu universităţi din Franţa; pentru că există filiere
francofone, iar Clujul este un oraş universitar, există şi foarte mulţi studenţi francezi la
Cluj-circa 300; politica este una de promovare a multiculturalităţii, a diversităţii,
dovadă fiind programele de cofinanţare (Clujul este înfrăţit cu regiuni din Franţa, are
legături cu Dijon, Vichy etc.); sunt apărate interesele minorităţilor pentru că se doreşte
o Europă cât mai bogată cultural;
-

La nivel economic: la Cluj există peste 3000 de angajaţi în servicii ale unor companii
franceze mari precum: GSR, Auchan, Carrefour etc., peste 100 de angajaţi în industrie,
dar şi în cadrul IMM-urilor franceze, deşi aceste IMM-uri s-au dezvoltat cu precădere
în zona de sud şi vest a ţării, unde legăturile istorice cu Franţa sunt mai puternice.

-

Conceptul de „întreprindere cetăţenească”, ce se aplică în cazul firmelor franceze
înseamnă implicarea întreprinderii în comunitate (ex: acorduri cu universităţi pentru
practica studenţilor);
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-

Comunitatea franceză de la Cluj s-a axat pe domeniul serviciilor deoarece este mai uşor
abordabil, în condiţiile în care parametrii care interesează (infrastructura, aspectul
juridic, instabilitatea fiscală, sistemul medical şi cel educaţional) lasă de dorit şi în
cazul investitorilor străini, dar şi naţionali; ca exemplu, companiile străine, ocolesc
Clujul, mai ales din cauza terenurilor exagerat de scumpe la nivel european, greu de
achiziţionat, fără facilităţi de transport în comun pentru angajaţi;

Domnul Ungureanu, membru CCL – a intervenit cu o completare: în România există o
atracţie pentru tot ce ţine de limba şi cultura franceză, pentru francofonie. Dar domnul
Pascal Fesneau este un model de implicare majoră în comunitate. Civismul şi valorile
democratice autentice promovate de domnia sa din 2004 ca membru al Consiliului Civic
Local şi ca om de afaceri l-au consacrat ca lider de opinie în comunitate dar i-au adus şi
preţuirea comunităţii franceze care i-a acordat misiunea de Consul Onorific al Franţei la
Cluj. Orice cetăţean al Clujului are de învăţat de la domnia sa.
Domnul Hammad Ghazi, Asociaţia Ierusalim – face parte din generaţia de studenţi
care au venit la studii la începutul anilor ′90 la Cluj. Mulţi dintre studenţii din acea
generaţie au absolvit la Cluj, unii dintre aceştia s-au întors în ţările de origine, alţii s-au
stabilit în Cluj sau în alte oraşe din România, dezvoltându-şi afaceri sau profesând în
domeniu. În prezent, foarte mulţi studenţi arabi sunt înscrişi la Universitatea de Medicină
şi Farmacie; ei au participat la proiecte româneşti şi ar putea veni pe viitor să prezinte
proiectele lor în cadrul CCL;
Domnul Barna, cetăţean german – a exprimat părerea dezbaterile CCL sunt orientate
spre valori democratice şi spre valorile dezvoltării durabile, mai ales atunci când vorbim de
eficienţa politicilor publice. Domnul Barna a mai exprimat următoarele idei:
- România a pierdut foarte mult când au plecat masiv cetăţeni ai minorităţilor naţionale
care trăiau în mod tradiţional în România şi a dat exemplul comunităţilor de evrei şi
cele ale saşilor.
-

Situaţia dezastruoasă a agriculturii din ţară se datorează în principal regimului
comunist, care a distrus proprietatea privată şi ataşamentul pentru una dintre cele mai
valoroase resurse naturale ale României, pământul roditor. In prezent, pământul nu este
cultivat, deşi ar fi o sursă foarte importantă pentru bugetul ţării. Domnul Barna spune
că investiţiile străine în agricultură ar fi o soluţie pentru actuala stare de lucruri din
agricultura românească.

-

A propus o politică activă de atragere a cetăţenilor străini care au plecat din România,
printr-o politică de atragere a acelor cetăţeni străini, care îşi pot dovedi capacitatea de a
contribui la dezvoltarea României.
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-

Propune o atragere a studenţilor străini, care pe timpul studenţiei sunt o sursă de venit
pentru oraşele universitare, ei îşi plătesc studiile, dar pot deveni şi resurse umane
valoroase după terminarea studiilor.

Doamna Ana Luduşan a completat propunerile domnului Barna, afirmând valoarea
importantă a capitalului uman, cel mai valoros capital. De aceea e nevoie de politici
publice coerente în acest sens.
- Exemplul cel mai strălucit privind contribuţia valoroasă a străinilor în comunităţile
româneşti este cazul Doctorului Arafat care a devenit Secretar de Stat prin merite
profesionale incontestabile.
-

Modelul serviciilor medicale de urgenţă (SMURD) la standarde înalte este modelul
doctorului Arafat.

-

reprezentanţii comunităţilor din ţările arabe, dar nu numai, sunt invitaţi să colaboreze
cu Consiliul Civic Local, să se implice în dezbateri, să aducă problemele lor în
dezbaterile CCL şi ele vor fi auzite şi
de autorităţi şi de reţeau de ONG din
Cluj. Rezidenţii străini sunt invitaţi,
deasemenea, să publice în revista
Migrant
în
România,
astfel
problemele lor vor fi văzute şi auzite la
nivel naţional şi astfel mărim şansa ca
ele să se resolve mai repede şi mai
uşor.
Invităm
reprezentanţii
comunităţilor de rezidenţi străini chiar
să se implice în pregătirea sesiunilor
din decembrie 2010 şi a celor din februarie şi mai 2011. Aşteptăm să elaborăm
împreună programul acestor sesiuni.

Domnul Saakashir Ghassan – comunitatea palestiniană. Colectivitatea palestiniană şi-a
desfăşurat activitatea în mijlocul studenţilor; în cei 16 ani de când se află în România a
putut constata orientarea foarte „agresivă” a României spre ţările din vest, unde nu face
faţă competitivităţii, pe când dacă s-ar orienta către ţările estice, ar fi mai competitivă;
- Studenţia poate fi o ocazie foarte bună de a experimenta multiculturalitatea; de
exemplu, programul ERASMUS oferă oportunitatea cunoaşterii altei culturi; ar fi
binevenit un program studenţesc ce să unească mai multe culturi din lumea arabă şi cea
din România, iar studenţii români ar trebui informaţi în legătură cu avantajele orientării
spre est;
-

Studenţii din Palestina participă la multe programe multiculturale, pentru că tot ce se
întâmplă în afara ţării lor îi interesează.
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-

În România, populaţia poate fi speriată de lumea arabă, dar ar avea multe de aflat şi de
învăţat de la comunităţile de acolo.

Domnul Hammad Ghazi
- Există probleme mari cu vizele; în România se aşteaptă şi două luni până la obţinerea
vizei, chiar dacă solicitanţii sunt căsătoriţi cu cetăţeni români, sunt rude care vor să
participle la absolvirea unui student la o facultate din România sau sunt chiar
absolvenţi ai unei facultăţi din România; este foarte important să se rezolve situaţia
vizelor, prin intervenţia autorităţilor! Chiar şi turismul ar avea de câştigat.
-

Studenţii străini formaţi în România ar trebui folosiţi ca un fel de „ambasadori” ai
României în ţările arabe. Unii dintre studenţii străni formaţi în România ocupă funcţii
importante în statul de origine (unii au devenit miniştrii). Este un avantaj care se poate
folosi în mod pozitiv.

Doamna Gabriella Purja, fost judecator la Curtea de Apel Cluj, membră CCL consideră
că trebuie mare atenţie în căutarea cauzelor pentru care vizele întârzie; poate nu e vina
legiuitorului, cât a executivului, cu toţii fiind familiarizaţi cu birocraţia tipic românească;
se impune verificarea legislaţiei - dacă aceasta este excesiv de formalistă sau există
dispoziţii birocratice care induc această dificultate;
2. Serviciile de informare şi sprijin pentru străinii din afara Uniunii Europene
care migrează în România
Doamna Ana Luduşan – Liga
Apărării Drepturilor Omului
(LADO), filiala Cluj
în
parteneriat
cu
Organizaţia
Internaţională pentru Migranţi
(OIM), misiunea din România
înfiinţează un Centru de
Informare şi consiliere pentru
migranţi la sediul LADO. Acest
centru va intra in funcţiune din
luna
noiembrie.
In
lunile
septermbrie şi octombrie se
amenajează centru şi se formează
personalul. Cele două organizaţii sunt pregătite să pregătească acest centru în aşa fel ca
serviciile oferite aici să ajute migranţii şi comunităţile de migranţi şi aceste servicii să fie
de lungă durată. Acest proiect se desfăşoară la nivel naţional. Proiectul a fost prezentat de
doamna Simona Boancă, reprezentant OIM, este rugată să prezinte scopul proiectului.
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Doamna Simona Boancă, OIM – acest proiect a început în luna mai şi se desfăşoară în 15
oraşe din ţară;
- Ideea de bază a proiectului este aceea de a veni în sprijinul comunităţii migranţilor
rezidenţi la Cluj şi, de asemenea, de a veni în ajutorul familiilor acestora (facilitarea
comunicării, îmbunătăţirea serviciilor, mai ales din sistemele medical şi educaţional);
-

Pentru a putea desfăşura o activitate cât mai bună pe o perioadă îndelungată, sugestiile
constructive de orice fel sunt aşteptate şi bine primite.

-

Doamna Boancă este întrebată câte adăposturi pentru imigraţia ilegală există în
România? Răspunsul este că în România există 4 centre de adăpost temporar în ţară şi
există programe europene ce vizează persoanele ce vor fi restituite in ţările de origine şi
cele prin care migranţii ilegali vor fi protejaţi.

Doamna Luduşan – în cadrul proiectului Migrant în România, implementat de Institutul
Intercultural Timişoara, în data de 17-18 iunie 2010 a avut loc primul seminar naţional în
care timp de 3 zile s-a discutat în principal legislaţia privind integrarea resortisanţilor
ţărilor terţe (RTT), dar şi dezvoltarea mecanismelor de consultare cu resortisanţii ţărilor
terţe (RTT) asigurând, în acelaşi timp, o implicare a societăţii civile şi o deschidere către
publicul larg, contribuind la îmbunătăţirea comunicării între autorităţile locale şi naţionale
cu competenţe în gestionarea fenomenului migraţiei şi străinii cu drept de şedere pe
teritoriul României.
3. Incluziunea rezidenţilor străinilor pe piaţa muncii
Doamna Daniela Cervinschi – a întâlnit cazuri în care angajatorul a refuzat să facă
angajarea unei persoane basarabene din cauză că se dorea un contract de muncă pe termen
scurt, iar efortul pentru firmă era prea mare, datorită autorizaţiei de muncă (50 Euro);
Domnul Hammad Ghassan - Probleme în legislaţia românească:
Prin legislaţia românească, o intreprindere nu poate angaja un străin, decât dacă acesta
ocupă un post pe care niciun roman nu îl poate ocupa (ex: o companie a dorit să angajeze
pe postul de director de achiziţii un străin vorbitor de arabă şi chineză pentru un contract
important, dar nu s-a putut, ci a trebuit căutată o persoană pentru postul de director de
achiziţii pe piaţa română, deşi nu existau persoane care să fi îndeplinit condiţiile de limbă);
Domnul Iosif Pop – a încurajat întotdeauna angajarea străinilor în firmele sale şi sustine
cu tărie nevoia simplificărilor birocratice. În acelaşi timp, observă că în Romania, efectul
natalităţii scazute şi a migraţiei masive a cetăţenilor români spre vest, produce efecte de
stagnare economica şi degradare socială. Soluţii există şi ar trebui urmat exemplul SUA,
Candei, Franţei, Italiei, Spaniei, Germaniei sau chiar al Angliei care promoveaza o politică
deschisă şi selectivă faţă de nevoia de oameni calificati, a costurilor de producţie scăzute,
pentru disponibilitate maximă pentru muncă şi adaptare la regulile locale.
Domnul Ghassan – în perioada de explozie economică se puteau angaja persoane din est.
Şomajul scăzut afectează IMM-urile, ele nu pot concura cu intreprinderile mari, nu au
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

Oficiul Român pentru
Imigrări

Direcţia Schengen

Uniunea Europeana

putere economică să îşi menţină angajaţii in aceleaşi condiţii salariale cu cei din firmele
mari.
Se observă, în acelaşi timp în România efectul natalităţii în scădere şi al migraţiei masive a
cetăţenilor străini înspre Europa de Vest. În România trebuie schimbate mentalităţile cu
privire la ţările arabe şi la cele din est. Acestea ar putea fi un fuzrnizor de forţă de muncă,
de investitori şi de proiecte interesante pentru România.
Doamna Luduşan – libertatea de mişcare a bunurilor şi a persoanelor este un drept
fundamental, globalizarea este un fenomen care a cuprins toate ţările lumii, ceea ce trebuie
rezolvat este problema gestionării de către state, de către toate statele lumii, a acestui drept
fundamental de circulaţie a bunurilor şi persoanelor cu toate consecinţele pe care le implică
acest drept.
Domnul Jeljeli Mehdi, student tunisian – este mare nevoie de a oferi absolvenţilor din
comunitatea arabă posibilitatea de a obţine locuri de muncă pe piaţa românească.
4. Iniţiativa realizării unui Festival al Multiculturalităţii la Cluj
Doamna Cervinschi – ideea unui asemenea festival a venit odată cu încercarea de a forma
o bază de date cu toţi rezidenţii străini din Cluj:
-

Festivalul
ar
presupune
evenimente
legate
de:
gastronomie, muzică, dans,
film, spectacole etc. Ex:
Festivalul Basarabia, unde au
fost prezentate personalităţile
locale;

-

Un
festival
al
multiculturalităţii prezintă un
interes deosebit pentru tineri,
dar nu numai.

Doamna Purja – o idee: Clujul suferă mai nou de „festivită” – festivalurile au devenit
ceva prea obişnuit, de aceea, acest Festival al Multiculturalităţii la Cluj ar putea fi inclus în
Zilele/Săptămâna Clujului; în felul acesta, va beneficia şi de un cadru favorabil, şi
implicarea autorităţilor. Un festival al muticulturalităţii în cadrul evenimentului consacrat
deja: „Zilele Clujului” ar arăta cât de bogat cultural este Clujul. Va trebui gândit de pe
acum pentru la anul, pentru a fi unul de calitate.
Doamna Mihaella Griga - PATRIR a avut in aprilie 2010 un proiect de 3 zile, care a
adunat 120 de tineri, colaborând cu Centrul Cultural Francez, British Council, Centrul
Cultural American şi a fost un success neaşteptat; Această experienţă poate fi folosită şi in
cadrul proiectului Migrant in România.
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Domnul Ungureanu – observaţie: la întâlnirea precedentă a CCL au fost discutate sugestii
şi propuneri pentru noul Centru Multifuncţional/Filarmonica din Cluj. Un articol de presă
recent susţine că s-a acceptat propunerea câştigătoare fără obiecţii. Cea mai benefică
politică ar fi să valorificăm ce are Clujul mai bun în cultură, nu fotbalul şi mall-urile,
pentru participarea la competiţia pentru titlul de Capitală Culturală Europeană.
Următoarea şedinţă a Consiliului Civic Local va avea loc în data de 20 Octombrie 2010 în
Sala de Sticlă a Primăriei, de la ora 17:00.
Detalii despre proiect, informaţii despre evenimente şi ştiri în domeniu: www.migrant.ro
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