Uniunea Europeană

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne

Inspectoratul General
pentru Imigrări

Direcţia Schengen

Migrant în România interculturală
IF/11.01-04.01/2013

RAPORT Seminar local, București

Descrierea generală
Scop și obiective
Dezvoltarea mecanismului de consultare
prin realizarea unei comunicari directe
între membri ai comunităţilor de RTT,
reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai
societăţii civile locale.
Data și locul: 31 martie 2015, București
Participanți (22): Dintre comunităţile de
străini, instituţiile publice și organizațiile
non-guvernamentale prezente, amintim:
Comunităţi de străini
1. Comunitatea chineză
2. Comunitatea arabă (siriană, palestiniană)
3. Comunitatea africană
Instituţii publice




Autoritatea Națională pentru Cetățenie
Primăria Municipiului București
Studenți ai Facultății de Sociologie și Asistență Socială-Universitatea din
București

Organizaţii neguvernamentale/asociații sau platforme ale migranților:









ANA-NEWS.ro
Liga Siria Liberă
Clubul Româno-Arab de Cultură și Presă
Asociația ADIS
ARPS – CDCDI
Asociațția Serviciul APEL
Asociația Pro Refugiu
Fundația ICAR
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Detalierea subiectelor dezbătute
Temele abordate în cadrul seminarului
local au fost următoarele:
1. Prezentarea proiectului “Migrant
în România Interculturală”, a
site-ului www.migrant.ro.
2. Proiecte ale altor organizații
nonguvernamentale
implementate în scopul facilitării
integrării migranților în România
3. Prezentarea propunerilor legislative formulate și transmise instituțiilor
publice în cea de-a doua etapă a proiectului.
4. Prezentarea unor date statistice recente privind situația RTT în România
5. Au fost diseminate Revistele Migrant în România, Accent Basarabean,
precum și alte materiale cu relevanță pentru tema seminarului.

Dintre probleme ridicate în discuţie şi soluţii generate enumerăm
Nevoia identificată

Posibile sugestii pentru
rezolvare

Persoană / Grup
de persoane vizate
pentru rezolvarea
ei

Lipsa unei centralizări de către
IGI a datelor cu privire la ONGuri și activitățile oferite în cadrul
proiectelor
finanțate
prin
Programul “Solidaritatea şi
gestionarea fluxurilor migratorii”

Centralizarea de către IGI a
informațiilor privind organizațiile și
proiectele derulate de acestea
astfel încât un migrant să le poată
accesa într-un mod integrat

Recomandare către
IGI în calitate de
organism care
gestionează
finanțarea
proiectelor destinate
diferitelor categorii
de migranți

Mobilitatea cetățeanului străin
căsătorit cu un cetățean român
este limitată în cadrul Uniunii
Europene deoarece presupune
obligativitatea prezenței soțului

Mobilitatea neîngrădită în cadrul Recomandare
UE a cetățeanului străin având ca pentru IGI
drept de ședere în România statul
de membru de familie a unui
cetățean român
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cetățean român
Lipsa diplomelor în cazul
refugiaților sirieni, dar și a altor
migranți, unii dintre ei înalt
calificați în țara de origine

Necesitatea adoptării metodologiei
de
atestare
a
studiilor
preuniversitare,
stipulată
în
Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004
privind
integrarea
socială
a
străinilor ce au dobândit o formă de
protecţie sau un drept de şedere în
România. (art. 11).

Recomandare către
instituțiile publice
abilitate – Ministerul
Educației Naționale.

Interviul pentru obținerea
cetățeniei române ar fi nevoie
să ofere mai multă
previzibilitate și transparență

Realizarea unui ghid oficial de Recomandare
către Autoritatea Națională pentru pentru instituții
Cetățenie.
publice – Autoritatea
Națională pentru
(!)
Reprezentantul
ANC
a
Cetățenie.
menționat că în prezent întrebările
sunt standardizate fiind în număr
de 12 și nu sunt adresate întrebări
suplimentare.

Situații ale unor cetățeni străini
care au fost acceptați la studii
în România dar nu le-a fost
acordată viza de studii

Clarificarea acestor situații cu Mediatorii
reprezentanții IGI în cadrul unor interculturali.
întâlniri ulterioare

Dificultăți în accesarea pieței
muncii de către femeile
migrante care anterior au fost
casnice

Liga Siria Liberă le-a sprijinit
angajarea în croitorie valorificând
abilitățile
dobândite
pe
cai
informale

Probleme care să vizeze cadrul legislativ şi să fie transmise înspre
organismele vizate
-

Lipsa diplomelor în cazul refugiaților sirieni, dar și a altor migranți, unii dintre
ei înalt calificați în țara de origine; necesitatea adoptării metodologiei de
atestare a studiilor preuniversitare, stipulată în Ordonanţa Guvernului nr.
44/2004 privind integrarea socială a străinilor ce au dobândit o formă de
protecţie sau un drept de şedere în România. (art. 11).
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-

Multe dintre problemele abordate în cadrul seminarului local au fost readuse
în discuție de către mediatorii interculturali sau alți migranți prezenți la
seminar ceea ce demonstrează necesitatea găsirii de soluții pentru acestea;
reprezentații instituțiilor publice cu atribuții în domeniul vizat de nevoile
prezentate de migranți au fost informate în mod direct astfel încât viitoarele
modificări legislative să le poată lua în calcul.

-

Ținând cont de diversitatea participanților, considerăm că seminarul a facilitat
relaționarea directă între reprezentanții diferitelor comunități de străini,
instituțiilor publice și organizațiilor non-guvernamentale, ceea ce poate
constitui o premisă atât a unei bune colaborări cât și a unei mai bune
cunoașteri a nevoilor migranților stabiliță în România.

În scopul unei bune organizări a seminarului local, facilitatorul local s-a consultat cu
mediatorii interculturali din București asupra temelor de discuție și a listei de invitați.
Planificarea următorului seminar local: iunie 2015.

Întocmit de
Ana Păun
Facilitator local
Asociația ADIS București
www.asociatia-adis.ro
georgiana@asociatia-adis.ro

Aprobat de
Romina Matei-Responsabil seminarii locale şi naţionale
Institutul Intercultural Timișoara

Marcel Bajka - Coordonator proiect
Institutul Intercultural Timișoara
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