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Migrant în România
Seminar local
Iaşi, 11 Februarie 2011
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).
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 Comunitatea chineză
o Comunitatea turcă
o Comunitatea araba
o Comunitatea evreilor
o Diferite societăţi comerciale
o Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi
o ANITP Centrul Regional Iaşi
o Primăria Municipiului Iaşi
o Serviciul Român pentru Imigrări
o Asociația „Alternative Sociale” Iaşi
Seminarul a început 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 proiectele pe aceasta temă, derulate de către Institutul Intercultural
Timişoara în intervalul de timp 2005 – 2010.
o 2005 – proiectul internaţional RURAL IN
o 2008 – proiect pilot în Timişoara, organizarea primei întâlniri între
reprezentanţi ai instituțiilor 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 proiectului „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.
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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.
Teme discutate în cadrul acestui seminar au fost împărțite pe cele doua arii tematice:
1. Prezentarea obiectivelor şi activităților desfășurate până în prezent în cadrul
Proiectului Migrant in Romania.
2. Serviciile de informare şi consiliere pentru străinii din afara spațiului
comunitar care migrează in Romania, dezbatere in cadrul căreia s-a prezentat
noul centru de informare şi consiliere din Iaşi, centru administrat de Asociația
Alternative Sociale. Detalii la www.migrant.ro – Centre de informare
3. Cursurile de limba romana organizate in cadrul Proiectului Cursuri de limba
romana şi orientare socio-culturala pentru RTT, derulat de Institutul Intercultural
Timişoara in parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, cu sprijinul Oficiului Roman pentru Imigrări care asigura finanțarea
prin Programul General „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”,
Fondul european de integrare a resortisanților tarilor terțe, Programul anual 2009.
Proiectul a fost prezentat de D-na Profesor Ciobanu Claudia, formator în cadrul
acestui proiect.
4. Dezbateri cu privire la problemele cu care se confruntă rezidenţii străini în
Iaşi


In cadrul acestor discuţii, la fel ca şi la seminarul local din noiembrie, a luat
cuvântul reprezentantul comunităţii chineze, om de afaceri din Republica
Populara Chineză, şi a prezentat publicului seminarului problema cu care se
confrunta în prezent, si anume: în cadrul restaurantului cu specific chinezesc
pe care îl administrează, are angajați un număr de 5 cetăţeni chinezi, care au
obținut dreptul de a lucra in Romania 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 bucătari, deoarece nu există comenzi
suficiente. În această situaţie, administratorul restaurantului în cadrul căruia
sunt angajaţi cei cinci bucătari specialişti a încheiat un contract de prestări
servicii cu un alt restaurant cu specific chinezesc, aflat tot în Județul Iaşi,
contract care are ca obiect pregătirea mâncării cu specific chinezesc, de către
bucătarii prestatorului, la sediul beneficiarului. Investitorul chinez a precizat
că, deşi cunoaşte cerinţele legislaţiei în vigoare cu privire la modificarea
„locului desfăşurării activităţii” prin act adițional la contractele individuale de
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muncă ale bucătarilor chinezi, care în continuare rămân salariaţii săi, nu ştie
dacă în cazul în care salariaţii săi vor presta munca de pregătire a mâncării la
sediul beneficiarului, pot desfăşura această activitate în mod legal sau dacă
încalcă în acest fel prevederile legale. În această situaţie, cetăţenii chinezi
respectă în continuare scopul pentru care au venit in Romania, sunt angajaţii
societăţii care le-a obţinut autorizaţie de muncă, sunt plătiţi de societatea la
care sunt angajaţi şi care le-a obţinut autorizaţia de muncă, doar că 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 aceasta situaţie de fapt, investitorul chinez a avut
rugămintea să i se spună cum ar putea onora acest contract fără a încălca
prevederile legale. Cu privire la aceasta problemă, a luat cuvântul
reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi care a precizat că, atât
timp cât străinul rămâne angajat la angajatorul care i-a obţinut autorizaţia de
muncă şi atât timp cât străinului i se întocmesc actele cerute de lege în cazul
modificării locului desfăşurării activităţii, nu ar trebui să existe nici o
problema din punct de vedere legal. Reprezentantul Oficiului Român pentru
Imigrări l-a invitat pe angajatorul chinez la o discuţie la sediul Serviciului
pentru Străini Iaşi, unde se va rediscuta problema şi se va încerca găsirea unei
soluţii în condiţiile legale.
Tot în acest context, a luat cuvântul reprezentantul studenților turci din Iași
care a expus problema cu care se confrunta aceștia, şi anume, faptul că în Iaşi,
valoarea taxei şcolare este la nivelul cel mai ridicat, în raport cu celelalte
Universităţi din ţară. Mai mult, s-a precizat faptul că, în acest an, un număr de
aproximativ 10 studenţi din Turcia, s-au aflat în situaţia în care nu au putut
depune actele complete în vederea obţinerii permisului de şedere în România,
deoarece atunci când au venit în Romania pentru a se înscrie în anul
pregătitor, deşi în scrisoarea de acceptare la studii eliberata de către Ministerul
Educaţiei din România era înscrisă valoarea taxei de şcolarizare, atunci când
au venit în România, s-a pretins din partea Universităţii, fiecărui student în
parte, o diferenţă de aproximativ 900 de Euro, pe care dacă nu ar fi plătit-o nu
li s-ar fi eliberat Adeverinţa care atesta că sunt înscrişi în anul pregătitor,
adeverinţă fără de care ei nu îşi pot obţine permisul de şedere. În această
situaţie s-au aflat un număr de 10 studenţi din Turcia, care au fost nevoiţi să
plătească aceşti bani, deşi nu înţeleg de ce li s-a cerut. Răspunsul primit a fost
doar că „suma înscrisă în scrisoarea de acceptare la studii s-a trecut în mod
eronat de către Ministerul Educaţiei’’.
O alta problemă cu care se confruntă comunităţile de străini la Iaşi este lipsa
unui birou unde să poată fi depusa documentaţia în vederea obţinerii cetăţeniei

Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Oficiul Român pentru
Imigrări

Direcţia Schengen

Uniunea Europeana

române. În prezent, există un astfel de birou, dar nu pot depune actele în
vederea obţinerii cetăţeniei române decât cetăţenii Republicii Moldova.
Planul de activităţi viitoare a grupului de iniţiativă Iaşi:
o Distribuirea revistei Migrant în România;
o Contribuirea la revista Migrant în România;
o Promovarea site-ului www.migrant.ro;
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.
Reprezentanţii Asociaţiei Medicilor şi Farmaciştilor Palestinieni din România, prezenţi la
seminar, au făcut o scurtă prezentare a Asociaţiei şi scopurilor acesteia.
Detalii despre proiect, informaţii despre evenimente şi ştiri în domeniu:
www.migrant.ro

