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Migrant în România
Seminar local
Iaşi, 30 Iunie 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 ANITP Centrul Regional Iaşi
o Primăria Muncipiului Iaşi
o Serviciul Român pentru Imigrări
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.
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.
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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. Scurta prezentare a rapoartelor Conferintei nationale care a avut loc la
Bucureşti in 28-29 mai 2011
3. Accesul pe piata muncii a migrantilor
-

Accesul pe piata muncii a cetatenilor RTT care au absolvit Facultatea de
Medicina şi Farmacie in Romania – in cadrul acestei teme de discutii au luat
cuvantul cetateni RTT care au absolvit una din formele de invatamant superior
profil medicina in Romania, prezenti intr-un numar destul de ridicat la
Seminar. Aceştia şi-au exprimat nemultumirea legata de faptul ca, deşi au
absolvit facultatea de medicina in Romania, legea in vigoare nu le permite
exercitarea profesiei de medic/farmacist/tehnician, in prezent neputandu-se
obtine autorizatia de munca pentru aceste functii. Astfel, se pot angaja ca
medici doar cetatenii RTT care sunt membri de familie a unui cetatean roman
sau care detin permis de şedere permanent.
De lege ferenda a fost facuta propunerea modificarii dispozitiilor legale in
vigoare in sensul permiterii obtinerii de catre aceştia a autorizatiilor de munca
necesare exercitarii meseriei pentru care s-au pregatit.

-

Exploatarea fortei de munca. Legislatie. Programe de prevenire a
exploatarii fortei de munca.
In cadrul acestui subiect, a luat cuvantul Reprezentantul Agentiei Nationale
Impotriva Traficului de Persoane care a facut o scurta prezentare a activitatii
Centrului Regional Iaşi şi a cadrului legal care reglementeaza exploatarea prin
munca/munca fortata.

4. Asociatiile culturale RTT
In cadrul acestei teme, a luat cuvantul Preşedintele Centrului Cultural Oriental
care a precizat in discursul sau faptul ca statul Roman trebuie sa vina in ajutorul
strainilor RTT, dandu-se ca exemplu ajutorul pe care statul l-a acordat şi il acorda
comunitatii romilor, prin initierea de programe care sa vina in sprijinul acestora.
S-a adus in discutie necesitatea ca Ministerul Culturii şi Cultelor de a acorda
sprijin locurilor de rugaciune a comunitatilor RTT aflate in Romania, sublinindu-
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se faptul ca in prezent exista un haos creat de faptul ca, in aceste locuri de
rugaciune nu sunt preoti specializati, iar daca sunt aduşi de catre oamenii de
afaceri care traiesc in Romania, sunt dependent de aceştia, fiind nevoiti sa se
ghideze dupa ideile şi interesele acestora.
Deasemeni, s-a adus in discutie faptul ca statul trebuie sa initieze proiecte directe
şi certe pentru asociatiile culturale de RTT. S-a ridicat problema legata de
greutatea cu care asociatiile culturale RTT işi procura sedii spunandu-se ca, in
timp ce exista o adevarata problema in obtinerea unui sediu, exista asociatii care
ocupa sediile chiar daca nu au activitate de ani de zile.
Tot in cadrul acestei teme s-a trecut in revista necesitatea acordarii de burse
pentru cetatenii RTT. In prezent sunt acordate foarte putine burse de studii pentru
cetatenii straini, burse care sunt acordate de catre ambasade, nefiind stabilite
criterii certe pe baza carora sa se acorde aceste burse.
5. Cetatenii RTT cu drept de şedere expirat şi care se afla inca in Romania
In cadrul acestui subiect, s-a pus problema cetatenilor RTT care, deşi nu mai au
un drept de şedere pe teritoriul statului roman, se afla in continuare in Romania şi
care, de frica interdictie (masura care este luata atunci cand un cetatean care
provine dintr-un stat care nu este membru UE depaşeşte dreptul de şedere acordat
prin viza cu mai mult de 30 de zile) şi a expulzarii, sunt nevoiti sa aiba un statut
ilegal de ‘’fugar’’. S-a precizat ca, de frica expulzarii şi a interdictiei strainii cu
drept de şedere expirat nu se prezinta in fata autoritatilor. Daca s-ar reuşi
implementarea unui program avand ca scop intrarea in legalitate a acestui
segment, s-ar ajuta aceasta categorie sa intre in legalitate şi statul roman ar putea
avea o situatie clara a strainilor aflati pe teritoriul sau.
Centrul Cultural Oriental a propus ca statul roman sa ia exemplul Italiei care a
initiat programul Soggiorno, dand posibilitatea tuturor strainilor sa intre in
legalitate.
6. 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
cetateni RTT care au participat la aceste cursuri şi s-a transmis celor prezenti
mesajul d-nei profesor care coordoneaza in Iaşi cursurile de limba romana, in
sensul ca cetatenii RTT sunt aşteptati la cursurile de limba romana care vor incepe
din nou in toamna.
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7. Concluzii şi discuţii libere
In incheierea Seminarului, s-au purtat discutii libere intre membrii comunitatilor
de straini şi reprezentantii autoritatilor locale.
Principalul subiect abordat in cadrul discutiilor libere a fost, din nou, subiectul
legat de acordarea cetateniei romane. Reprezentantii comunitatilor de straini au
ridicat problema legata de faptul ca, criteriile de obtinere a cetateniei romane,
dupa completarea dosarului, nu sunt clare. Astfel, in lege nu se stipuleaza clar
cuantumul mijloacelor de intretinere pe care trebuie sa le dovedeasca cetatenii
straini şi criteriile de acordare a cetateniei nu sunt clar delimitate şi stabilite de
catre lege. Astfel se ajunge la o situatie discriminatorie in care unui medic sau
unui inginer care a terminat facultatea in Romania, lucrand in Romania, fiind
casatorit şi avand copii in Romania, ii este refuzata acordarea cetateniei romane,
in timp ce, in cadrul aceluiaşi interviu, unei persoane care are o mica afacere, dar
venit mai mare, ii este acceptata acordarea cetateniei romane.

