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Migrant în România
Seminar local
Iaşi, 20 Mai 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.
Instituţile reprezentate au fost:
o Comunitatea chineză
o Comunitatea turcă
o Comunitatea araba
o Diferite societăţi comerciale
o Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi
o ANITP Centrul Regional Iaşi
o Primăria Muncipiului Iaşi
o Serviciul Român pentru Imigrări
o Asociatia ’’Alternative Sociale’’Iasi
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 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 – 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.
Principalele teme de discuţie au fost:
1. Scurtă prezentare a proiectului Migrant în România – in cadrul acestui subiect
a fost prezentat proiectul Migrant în România, facandu-se toatodata o scurta
prezentare a entitatilor care se ocupa cu implementarea şi gestionarea acestuia, s-a
facut vorbire despre activitatile desfaşurate in cadrul proiectului, despre
seminariile anterioare, s-a promovat site-ul www.migrant.ro şi revista Migrant.
2. Probleme de integrare cu care se confrunta rezidentii straini şi idei de
îmbunătăţire a situaţiei rezidenţilor străini stabiliţi în România
In cadul acestei teme, s-a incercat o conturare a problemelor cu care se confrunta
rezidentii straini stabiliti in Romania. Astfel, au luat cuvantul reprezentantii
comunitatilor de straini care au punctat o serie de probleme, printre care, una
dintre problemele majore ar fi cea legata de faptul ca cetatenii proveniti din state
terte, la terminarea Facultatii de Medicina sau Farmacie in Romania, potrivit
legislatiei aflata in vigoare la momentul acutual, nu se pot angaja cu autorizatie de
munca ca şi medici, farmacişti sau tehnicieni, deoarece acordarea autorizatiilor de
munca acestor categorii de straini este reglementata de o lege speciala care nu
permite acest lucru. Au fost facute propuneri de lege ferenda vis-a-vs de
schimbarea legislatiei in sensul de a se permite angajarea ca medic/farmacişti a
strainilor din statele terte.
Totodata, au fost expuse greutatile pe care le intampina cetatenii RTT in ceea ce
priveşte depunerea dosarului in vederea obtinerii cetateniei romane. Astfel, unul
dintre cei prezenti a expus problema cu care s-a confruntat in urma cu doua
saptamani atunci cand a mers la Bucureşti la Autoritatea Nationala pentru
Cetatenie. Astfel, deşi a mers in sigura zi in care se primesc actele, potrivit
programului stabilit de catre Autoritatea susmentionata, respectiv ziua de
miercuri, I s-a spus de la poarta ca trebuie sa se intoarca şi sa revina alta data
deoarece persoana care se ocupa cu primirea dosarelor lipseşte. La insistentele
cetateanului strain, acesta a fost indrumat totuşi catre alt functionar care nu a vrut
sa ii primeasca actele deoarece, fiind cetatean arab, numele acestuia, dupa regula
din tarile arabe, era un nume compus, in cadrul caruia era trecut şi numele tatalui
şi al bunicului. Cu toate ca, anterior, cetateanul strain solicitase şi obtinuse de la
ambasada tarii de origine, o adeverinta unde numele era detaliat cu explicatii care
aratau clar care este numele, prenumele, numele tatalui şi al bunicului. Fara
explicatii din care strainul sa inteleaga cum ar trebui sa arate actele pentru a-i fi
primate, pe documentul provenit de la Ambasada in care se explica provenienta
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numelui compus, i s-a incercuit şi inscris in dreptul numelui, cu creionul, cuvantul
‘’fara’’.
De lege ferenda a fost facuta propunerea ca, in cadrul birourilor teritoriale pentru
cetatenie, sa poata depune dosare in vederea obtinerii cetateniei romane şi cetateni
provenite din state terte, altele decat Republica Moldova, aşa cum este in prezent.
3. Serviciile de informare şi consiliere pentru străinii din afara spaţiului
comunitar care migrează în România şi cum vin autoritatile locale in
sprijinul acestora
In cadrul acestui subiect, au luat cuvantul reprezentantii Asociatiei ‘’Alternative
Sociale’’ Iaşi care au facut o scurta prezentare a proiectului actual, a birourilor de
informare pentru cetatenii statelor terte şi a activitatilor care au fost desfaşurate in
cadrul acestui proiect.
4. Cursurile de limba romana organizate in cadrul proiectului Cursuri de limba
română şi orientare socio-culturală pentru RTT, derulat de Institutul Intercultural
Timişoara în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, cu sprijinul Oficiului Român pentru Imigrări care asigură finanţarea
prin Programul general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, Fondul
european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Programul anual 2009.
S-a facut prezentarea cursurilor de limba romana, la seminar fiind prezenti 2
dintre cetatenii RTT care urmeaza in present aceste cursuri şi care au vorbit
despre programul pe care il au, despre cum decurg cursurile şi despre manualele
pe care le-au primit in cadrul cursului de limba romana.
5. Concluzii şi discuţii libere
In incheierea Seminarului, s-au purtat discutii libere intre membrii comunitatilor
de straini şi reprezentantii autoritatilor locale.
In cadrul discutiilor libere, reprezentantii comunitatilor au discutat cu
reprezentantii autoritatilor in ceea ce priveşte modificarile aduse Codului muncii
şi despre legaturile acestor modificari cu cetatenii straini. Totodata, s-a ridicat
problema copiilor cetatenilor statelor terte, nascuti in statul de origine dar care
traiesc in Romania cu forme legale, parintii prezenti spunand ca nu ştiu daca
aceşti copii pot beneficia de alocatia acordata de statul roman, la fel cum
beneficiaza copiilor cetatenilor romani. Deocamdata aceasta intrebare a ramas
fara raspuns, insa speram ca la un viitor seminar sa putem oferi un raspuns la
aceasta intrebare.
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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 Organizarea unor întâlniri informale în vederea coeziunii grupului

