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RAPORT
Seminar local Iaşi
Migrant in România Interculturală
02 Decembrie 2013
Descrierea generală a acţiunii
● Scopul seminarului este de prezentare a proiectului Migrant in România Interculturală.
● Seminarul a avut loc loc luni, 02 Decembrie 2013 la Ramada Hotel Iaşi, Sala Tokyo, între
orele 15.00-19.00 şi s-a desfaşurat dupa urmatorul program:
15:00 – 15:30 – Inregistrarea participantilor – Welcome Coffee Break
15:30 – 15:45 – Cuvantul de bun venit şi prezentarea participantilor
15:45 – 16:00 – Prezentarea proiectului ’’Migrant in România Interculturală’’, activitati
anterioare şi ulterioare desfaşurate in cadrul proiectului
16:00 – 17:00 – Accesul strainilor la sistemul de educatie din România – probleme legate de
inscrierea strainilor la studii in Romania, scrisoarea de acceptare la studii, obtinerea vizei
de studii; cursurile de limba romana
17:00 – 18:00 – Primii „Mediatori sociali interculturali” in Romania
18:00 – 18:45 – Dialog migranțți – reprezentanțți ai instituțțiilor publice și societățții civile.
Recomandari şi posibile solutii de rezolvare a problemelor puse in discutie de migranti
18:45 – Cina de socializare
● La seminar au participat, membri ai comunităţilor de străini proveniţi din state ne-membre
ale UE, respectiv membri din Comunitatea turca, Comunitatea araba, Comunitatea Basarabenilor,
Comunitatea Nigeriana, reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări şi ai Inspectoratului
Teritorial de Munca, reprezentanti a unui ONG, reprezentanti ai catedrei de limba romana a
Universitatii Alex. I. Cuza şi ai Universitatii Petre Andrei.
Detalierea subiectelor dezbătute
Seminarul a inceput, dupa inregistrarea participantilor, cu un cuvant de bun venit şi prezentarea
participantilor, urmata de prezentarea proiectului ’’Migrant in România Interculturală’’, care s-a
facut dupa o prezentare prealabila a activitatilor anterioare desfaşurate pe teme asemanatoare.
Seminarul a continuat cu o dezbatere pe tema Accesul strainilor la sistemul de educatie din
România – probleme legate de inscrierea strainilor la studii in Romania, scrisoarea de acceptare
la studii, obtinerea vizei de studii; cursurile de limba romana’’, dezbatere prezidata de mediatorul
intercultural din partea comunitatii arabe, Mohamed Daoud.
In cadrul acestei discutii s-a ridicat problema obtinerii scrisorii de acceptare la studii care,
incepand din acest an, se obtine printr-o procedura anevoioasa, in speta, cetatenii care doresc
inscrierea la studii in Romania trebuie sa depuna dosarul pentru inscrierea la studii direct la
universitatea unde doresc efectuarea studiilor, dupa care acest dosar este trimis de catre Universitate la
Ministerul Educatiei şi Cercetarii. Pana anul trecut, dosarele erau depuse de cel care doreşte inscrierea
la studii in Romania, direct la Ministerul Educatiei şi Cercetarii, ceea ce facea ca procedura obtinerii
scrisorii de acceptare sa nu dureze atat de mult. Cei prezenti au sustinut faptul ca in prezent obtinerea
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scrisorii de acceptare la studii dureaza şi doua luni jumatate şi ca multi studenti afla foarte tarziu ca nu
mai sunt locuri la universitatea aleasa şi cu scrisoarea de acceptare obtinuta nu se pot inscrie la alta
facultate, pierzand astfel un an. Deasemeni, daca doresc sa se intereseze de situatia dosarului, nu au
unde o face deoarece la Ministerul Educatiei şi Cercetarii nu exista nici o linie telefonica unde sa li se
raspunda la telefon. In acest fel, multi se vad in situatia in care nu au fost acceptati la studii din cauza
faptului ca s-au ocupat locurile la universitatea unde s-au inscris şi nici nu se pot inscrie la alta
facultate in baza scrisorii de acceptare obtinute. O propunere venita din partea celor prezenti ar fi ca sa
existe posibilitatea de inscriere la o alta facultate, in baza unei scrisori de acceptare obtinuta la o
universitate ale caror locuri vacante au fost epuizate. Astfel, stdentii in cauza nu s-ar mai afla in
situatia de a pierde un an de studii. In acest caz este imposibila inscrierea la o alta universitate prin
depunerea dosarului in vederea obtinerii unei alte scrisorori de acceptare, deoarece raspunsul ca nu au
fost acceptati la universitatea la care depusesera dosarul le este comunicat foarte tarziu, cand nu se mai
fac inscrieri.
O alta problema discutata a fost cea a obtinerii burselor de studii. A fost prezentata situatia unui
cetatean nigerian care a urmat cursurile facultatii de medicina din Iaşi şi care a aplicat in luna
septembrie la ambasada Nigeriei la Bucureşti pentru o bursa de studii pe o anumita specializare. Aflat
in Romania cu o viza de studii de 90 de zile, acesta a aşteptat raspunsul de la ambasada, insa a fost
purtat de nenumarate ori pe drumuri intre ambasada şi Ministerul Educatiei şi Cercetarii, ca in final sa
afle ca nu se afla pe lista celor carora li s-a acordat o viza şi se gaseşte in situatia in care viza pe care o
are este pe sfarşite şi nu are posibilitatea de a pleca in Nigeria, cheltuielile fiind costisitoare. In acest
caz, cetateanul nigerian nici nu poate verifica daca ambasada Nigeriei in Romania, institutie la care s-a
depus dosarul in vederea obtinerii bursei de studii, a inaintat la randul ei dosarul in cauza catre
Ministerul Educatiei şi Cercetarii deoarece lista persoanelor care au solicitat burse nu este prezentata
solicitantilor. A fost facuta propunerea ca la burse de studii pentru cetatenii straini sa nu poata aplica
cei cu cetatenie romana şi bursele de studii sa fie adresate si asociatiilor sau fundatiilor romanesti care
se ocupa de migranti, nu doar ambasadelor, acest fapt fiind şi un motiv pentru stimulare la implicarea
in viata sociala si voluntariat.
A fost adus în discuţie şi drepturile şi responsabilităţile persoanei cu statut de membru de
familie a unui cetatean roman, fiind prezenta o persoana casatorita cu un cetatean din Maroc, cetatean
aflat in cautarea unui loc de munca in Iaşi. Avand in vedere faptul ca cetateanul respectiv nu cunoaşte
decat limba araba, posibilitatile de angajare sunt limitate. Cu toate acestea, echipa proiectului,
contactata de un reprezentant al Inspectoratului Teritorial de Munca Iaşi care a expus cazul, a facut
demersurile necesare şi prin bunavointa unui om de afaceri din comunitatea araba s-a reuşit gasirea
unui loc de munca la un restaurant cu prestigiu din Iaşi, care s-a oferit sa il angajeze chiar daca acesta
nu detine o calificare in domeniu, urmand ca, in cazul angajarii sa se faca calificarea acestuia la locul
de munca. Insa, cetateanul marocan in cauza a refuzat locul de munca.
Seminarul a continuat cu subiectul intitulat „Primii Mediatori sociali interculturali in
Romania”, in cadrul caruia au fost prezentate activitatile desfaşurate in cadrul cursului de mediatori
interculturali desfaşurat la Timişoara in luna noiembrie.
Seminarul s-a incheiat cu o cina de socializare.
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