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Iaşi, 12 noiembrie 2010
Seminarul a fost realizat în cadrul proiectului Migrant în România, proiect implementat
de Institutul Intercultural Timişoara în parteneriat cu Organizaţia Femeilor Refugiate în
România, finanţat prin Fondul European pentru Integrare (www.migrant.ro).
Principalele teme de discuţie din cadrul seminarului au fost:
o Accesul pe piata muncii a cetatenilor straini;
o Serviciile de informare şi sprijin pentru străinii din afara UE care migrează în
România
o Celebrarea Zilei Internaţionale a Toleranţei şi Integrării
La seminar au participat alături de membri ai comunităţilor de străini proveniţi din state
ne-membre ale UE, reprezentanţi ai Oficiului Român pentru Imigrări, ai administraţiei
locale şi centrale, ai altor instituţii publice şi ai unor organizaţii neguvernamentale:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Comunitatea chineză
Comunitatea turcă
Comunitatea araba
Comunitatea basarabenilor
Diferite societăţi comerciale
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi
Poliţia de Frontieră Aeroport
Primăria Muncipiului Iaşi
Oficiul Român pentru Imigrări
Asociatia ’’Alternative Sociale’’Iasi

Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Oficiul Român pentru
Imigrări

Direcţia Schengen

Uniunea Europeana

Seminarul a început cu o prezentare a Institutului Intercultural Timişoara şi a experienţei
în ceea ce priveşte proiectele pentru migranţi. S-a discutat despre proiectele pe aceasta
temă, derulate de către Institutul Intercultural Timişoara în intervaul de timp 2005 –
2010.
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 – proiectele: “Migrant în România”; „Limba română – oportunitate
pentru integrare socială şi culturală”; „Cursuri de limba română şi orientare
socio-culturală pentru resortisanţii ţărilor terţe”
Proiectul Migrant în România a fost prezentat participanţilor, punându-se accent pe
scopul acestuia de a facilita dialogul şi parteneriatele, de a realiza de activităţi comune
între membrii comunităţilor de imigranţi, societatea civilă şi instituţiile din zona Iaşi şi pe
rezultatele urmărite prin activităţile implementate.

De asemenea, li s-a adus la cunoştinţă participanţilor faptul că se află în desfăşurare şi un
alt proiect cu obiective conexe, şi anume proiectul implementat de Organizaţia
Internaţională a Migraţiei – care va implementa la Iaşi Biroul regional de informare şi
consultare pentru resortisanţii ţărilor terţe. Reprezentatele Asociatiei Alternative
Sociale au realizat o scurta prezentare a activităţii biroului, care a început la 1 noiembrie.
S-au discutat posiblitaţi de colaboare şi participanţii au identificat modalităţi prin care
informaţia cu privire la existenţa şi modalităţile de funcţionare ale acestui centru pot
ajunge la comunităţi.
Tema cea mai dezbătută în cadrul acestui seminar a fost legată de accesul pe piata
muncii din Romania a resortisanţii ţărilor terţe:
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In cadrul dezbaterii legate de accesul pe piaţa muncii din România a resortisanţilor ţărilor
terţe s-a dat cuvântul reprezentanţilor comunităţilor prezente la seminar, care consideră că
accesul pe piaţa muncii din România este în prezent mult mai uşor decât în trecut.
Reprezentantul comunităţii chineze, om de afaceri din Republica Populara Chineză, a
prezentat problema cu care se confruntă în prezent, şi anume: în cadrul restaurantului cu
specific chinezesc pe care îl administrează, are angajaţi un numar de 5 cetăţeni chinezi,
care au obtinut dreptul de a lucra în România în baza autorizaţiei de muncă pentru
lucrător permanent pe funcţia de bucătar specialist. În contextul situaţiei economice
actuale, în calitate de administrator al restaurantului, nu poate valorifica calităţile tuturor
celor cinci bucatari, deoarece nu există comenzi suficiente. În aceasta situaţie, doreşte
încheierea unui contract de prestări servicii cu un alt restaurant cu specific chinezesc,
aflat tot in Judetul Iasi, contract care are ca obiect pregătirea mâncării cu specific
chinezesc, de către bucatarii prestatorului, la sediul beneficiarului. Investitorul chinez a
precizat că, cu toate că ştie care sunt cerinţele legislaţiei în vigoare cu privire la
modificarea „locului desfăşurării activităţii” prin act adiţional la contractele individuale
de muncă ale bucătarilor chinezi, care în continuare rămân salariaţii săi, nu ştie dacă în
cazul în care salariaţii săi vor pregăti mancarea la sediul beneficiarului, pot desfăşura
această activitate în mod legal sau dacă în acest fel prevederile legale sunt încălcate. În
această situaţie, cetăţenii chinezi respectă în continuare scopul pentru care au venit în
România, sunt angajaţii societăţii care s-a ocupat să obţină autorizaţia de muncă, sunt
plătiţi de societatea la care sunt angajaţi, însă natura contractului de prestări servicii
încheiat între cele două firme impune ca, temporar, fără a fi vorba de o detaşare – pentru
a se putea executa obiectul contractului de prestări servicii şi a fi onorate astfel obligaţiile
asumate prin contract – aceşti bucătari chinezi să îşi execute atribuţiile de serviciu în alt
loc decât sediul sau punctul de lucru al angajatorului, în speţă, la sediul / punctul de lucru
al beneficiarului. În această situaţie, investitorul chinez a avut rugamintea să i se spună
cum ar putea onora acest contract fără a încălca prevederile legale.
Tot legat de acest subiect au fost dezbătute diferenţele din punct de vedere a prevederilor
legale între cetăţenii detaşaţi de la un angajator dintr-o ţară ne-membră a Uniunii
Europene şi cetăţenii angajaţi ai unei societăţi din România.
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A fost dezbătută, de asemenea, problematica obţinerii cetăţeniei. Membrii comunităţilor
de străini din Iaşi au facut apel către Ministerul Justiţiei, în sensul extinderii competenţei
biroului pentru depunerea actelor pentru obţinerea cetăţeniei române, care în prezent este
destinat doar cetăţenilor Republicii Moldova, astfel încât să poată fi depuse la Iaşi şi
cererile de acordare a cetăţeniei române formulate de către persoanele care nu sunt
cetăţeni ai Republicii Moldova.
De asemenea, au fost prezentate de către reprezentanţii autorităţilor publice modalităţile
prin care migranţii se pot apăra în situaţia în care li se încalcă drepturile. Migranţii au
reţineri în a da în judecată instituţii ale statului (s-a discutat, de exemplu, situaţia în care
unei persoane i se reţine permisul de conducere de către un ofiţer de poliţie, fără ca
acţiunea acestuia să fie justificată legislativ), deoarece se tem că astfel, şansele lor de
prelugire a şederii sau de obţinere a cetăţeniei vor fi diminuate. Reprezentanţii
comunităţilor de migranţi prezenţi la seminar au fost încurajaţi de către ceialalţi
participanţi să ia măsuri atunci când drepturile lor nu sunt încălcate. Una dintre instituţiile
la care aceştia pot apela este Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
Planul de activităţi viitoare a grupului de lucru pentru integrarea migranţilor Iaşi:
o Contribuţie la distribuirea eficientă a revistei Migrant în România
o Redactarea de articole pentru a fi publicate în revista Migrant în România
o Promovarea site-ului www.migrant.ro în rândul persoanelor interesate
o Organizarea manifestărilor dedicate Zilei Toleranţei (16 Noiembrie)
o Promovarea evenimentelor culturale ale diferitelor comunităţii.
o Crearea unui grup de discuţii cu adresele tuturor participanţilor
o Organizarea unor întâlniri informale în vederea asigurării coeziunii grupului

Detalii despre proiect, informaţii despre evenimente şi ştiri în domeniu:
www.migrant.ro

