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Migrant în România
Seminar local
Iaşi, 27 iulie 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).
Obiectivele seminarului au fost:
 Discutarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii străini rezidenţi în Iaşi şi
identificarea unor modalităţi pentru îmbunătăţirea colaborării dintre aceştia,
instituţiile publice şi societatea civilă;
 Prezentarea concluzilor finale ale seminarului naţional de la Bucureşti;
 Prezentarea şi discutarea unor propuneri de activităţi pentru dezvoltarea
mecanismelor de consultare locale şi proceduri de consultare publică, în care să
fie incluşi şi cetăţenii străini rezidenţi în România;
 Realizarea unor activităţi culturale comune în Iaşi (evenimente interculturale);
 Discutarea despre serviciile de informare şi sprijin pentru străinii din afara
spaţiului comunitar care migrează în România.
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
o
o
o
o

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi
Cabinet deputat Petru Movilă
Comunitatea chineză
Comunitatea evreilor Iaşi
Comunitatea turcă
Diferite societăţi comerciale
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi
Instituţia Prefectului Iaşi
Poliţia de Frontieră Aeroport
Primăria Muncipiului Iaşi
Serviciul Român pentru Imigrări
Şcoala Internaţională Spectrum Iaşi

Seminarul a inceput cu o prezentare a Institutului Intercultural Timişoara şi a experienţei
în ceea ce priveşte munca cu rezidenţii străini din alte ţări în România. S-a discutat despre
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proiectele pe aceasta temă, derulate de către Institutul Intercultural Timişoara în intervaul
de timp 2005 – 2010.
Câteva exemple:
o 2005 – proiectul european 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 proiectul „Limba română –
oportunitate pentru integrare socială şi culturală”
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 şi la Iaşi un birou regional de informare
pentru resortisanţii ţărilor terţe.
Teme discutate în cadrul acestui seminar au fost impărţite pe cele trei arii tematice:
1. Educaţie – Cultură – Tineret


O problema semnalată de către membrii grupului de lucru a fost faptul că
membrii diferitelor comunităţii nu se cunosc între ei şi nu se realizează un
schimb cultural între comunităţiile din Iaşi. Propunere: fiecare eveniment
care este organizat de către o comunitate să fie făcut public prin diferite
metode (site-ul www.migrant.ro, revista Migrant în România, ziare locale etc.)
şi să se lanseze o invitaţie către celălalte comunităţi de a participa.



Membrii grupului de iniativă s-au angajat că vor face publice orice
manifestare culturală.



Reprezentanţii comunitătii de everi au lansat o invitaţie publică către toate
persoanele prezente în vederea participării la evenimentele culturale
organizate la sediul organizaţiei, un exemplu concret a fost lansarea invitaţiei
de a participa la cursurile de limbă ebraică organizate de comunitatea evreilor.



Reprezentantul comunităţii chineze a declarat că doreşte infiinţarea unei
asociaţii a chinezilor la Iaşi cu scopul de a promova mai mult cultura chineză.
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Pentru un mai bun schimb intercultural, s-a propus ca în viitor să se
organizeze celebrarea diferitelor sărbători religioase împreună, atât
comunitatea care marcheză sărbătoarea, cât şi celălalte comunităţi să fie
invitate. Propunere: organizarea unor serbări publice, la care reprezentanţii
Primăriei şi-au oferit sprijinul în obţinrea acordului de manifestare publică.



Înfiinţarea pe site-ul www.migrant.ro o a unei secţiuni care să cuprindă doar
informaţiile referitoare la manifestările culturale ale comunităţior.



În ceea ce priveşte educaţia, doamna Lăcrămioara Iordachescu – reprezentanta
Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi a venit cu propunerea concretă de a
organiza diferite manifestări publice dedicate Zilei Toleranţei – 16 Noiembrie:
o Organizarea de târguri interculturale pentru copii – copiii din diferite
culturi să îşi prezinte fiecare cultura proprie
o Organizarea unui forum intercultural la nivelul elevilor
o Gândirea unei platforme de teme interculturale



În vederea promovării diversităţii şi integrării culturale şi sociale, se va
deschide la Iaşi Şcoala Internaţională Spectrum – acestă şcoală este deja
deschisă în Constanţa, Bucureşti, iar anul acesta se va deschide la Iaşi,
Timişoara şi Cluj. Această şcoală este destinaţă tuturor elevilor, va cuprinde o
grădiniţă şi şcoală generală. Sistemul de predare este unul interactiv, însă
respectă întocmai structura sistemului educaţional din România. Directorul
şcolii, membru al grupului de iniţiativă, a popus ca următoarea întâlnire în
cadrul proiectului „Migrant în România” să se desfăşoare în cadrul şcolii. Mai
multe detalii despre această şcoală se regăsesc în numărul 6 al revistei
„Migrant în România”.

2. Socială – sănătate – muncă


Referitor la integrarea socială, reprezentanta Inspectoratului Şcolar Judeţean a
declarat că ISJ-ul va avea cât de curând toate informaţiile de pe site şi în limba
engleză.



În ceea ce priveşte sugestia membrilor grupului tematic social-sănătatemuncă din cadrul seminarului de la Bucureşti de a încuraja distribuirea cât
mai largă a ghidurilor de informare, reprezentanţii Oficiului Român pentru
Imigrări Iaşi au declarat că în cadrul serviciului se distribuie fiecărui străin un
pliant care cuprinde informaţii de bază referitoare la drepturile şi obligaţile
străinilor pe teritoriu României.



Reprezentantul Poliţiei de Frontieră din Aeroport Iaşi a sugerat ideea ca în
holul Oficiului Român pentru Imigrări să fie amenajat un panou care să
cuprindă toate informaţile disponibile (adresa site-ului www.migrant.ro,

Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Oficiul Român pentru
Imigrări

Direcţia Schengen

Uniunea Europeana

adresa Biroul de Informare, şi alte informaţii de interes). Facilitatorul local,
Simona Popa s-a angajat a se ocupa ca această idee să fie pusă în practică.
3. Administrativ- juridic
o Subiectului discutat cel mai mult pe tematica „administrativ-juridic” a fost
obţinerea cetăţeniei române. Problemele semnalate au fost:
-

Obţinerea greoaie a informaţiilor referitoare la examenul de obţinere a
cetăţeniei. Sunt persoane care trăiesc pe teritoriul ţării de 14 ani,
conduc firme de succes care plătesc la zi impozitele şi tot nu au
posibilitatea de a obţine cetăţenia. În opinia unor participanţi la
discuţie, obţinerea cetăţeniei române este mai grea decât obţinerea
cetăţeniei Statelor Unite ale Americii.

-

Faptul că la Iaşi s-a deschis un birou pentru obţinerea cetăţeniei, însă
este destinat doar cetăţenilor Republicii Moldova. Rezolvarea acestor
situaţii este făcând apel către Ministerul Justiţiei.

Institutul Intercultural Timişoara derulează în perioada Iulie 2010 – Iunie 2011 proiectul
Cursuri de limba romana si orientare socio-culturala pentru resortisanţii ţărilor terţe.
În cadrul acestui proiect se vor organiza la nivel naţionl 20 grupe de cate 15 cursanţi de
învăţare a limbii române şi de orientare culturală. În vederea organizării acestor cursuri,
dna. Lăcrămioara Iordăchescu – reprezentanta Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi ne-a
asigurat de tot sprijiniul în vederea găsirii unei locaţii potrivite, a formatorilor etc.
Membrii grupului de lucru au contribuit cu idei referitoare la promovarea cursurilor:
o Promovarea cursurilor ar trebui făcută cu ajutorul pliantelor, afişe,
reţelelor de persoane (de la om la om).
o Un prim pas ar fi identificarea locurilor de intâlnire a grupului ţintă.
o Apoi pliantele şi afişele să fie puse în locuri cheie: locuri de muncă ale
RTT, punctele de frontieră, sediul Oficiului Român pentru Imigrări,
restuarante, centre culturale, ambasade, spaţii religioase etc.
o Promovarea cursurilor ar trebui făcută şi în rândul studenţilor, chiar dacă
studenţii nu fac parte din grupul ţintă, aceştia pot deveni promotori în
comunităţile din care fac parte.
În vederea funcţionării Biroului de Informare pentru Străini, membrii grupului local de
iniţiatvă au considerat că serviciile de informare şi sprijin pentru străinii din afara
spaţiului comunitar care migrează în România ar trebui să conţină următoarele:
o Personalul Biroului să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie
internaţională. Să deţină abilităţi de comunicare şi relaţionare;
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o Să existe o reţea bine pusă la punct cu instituţiile care interacţionează cu
străinii;
o Să deţină o reţea de interpreţi / traducători din diferite limbi, deoarece de
foarte multe ori intervine bariera de limbaj;
o Să existe o reţea de cazări disponibile, o bază de date cu joburi disponibile
pentru străini, o bază de date cu asociaţii / cetăţeni RTT care sunt stabiliţi
în Iaşi şi care şi-au dat acordul de a fi contactaţi;
o Să ofere servicii medicale – sau să îndrume străinii înspre instituţii care
oferă astfel de servicii;
o Să ofere consiliere privind cadrul legal din România şi îndrumare înspre
obţinerea unei forme de şedere legală în România;
o Să faciliteze accesul rezidenţilor străini către alte instituţii din Iaşi;
o Toţi membrii grupului de iniţiativă local Iaşi şi-au arătat disponibilitatea şi
dorinţa de a contribui în vederea înfiinţării acestui Birou de Informare la Iaşi.
Planul de activităţi viitoare a grupului de iniţiativă Iaşi:
o Distribuirea revistei Migrant în România;
o Promovarea site-ului www.migrant.ro;
o Organizarea unei întâlniri în sediul Primăriei Municipiului Iaşi înainte de
deschiderea Biroului de Informare;
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

