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RAPORT Seminar local, București
Proiect Migrant in România interculturală
Descrierea generală
Scop și obiective
Dezvoltarea mecanismului de consultare prin
realizarea unei comunicari directe între membri
ai comunităţilor de RTT, reprezentanţi ai
autorităţilor locale şi ai societăţii civile locale.
Data și locul: 3 decembrie 2014, București
Participanți (23): Dintre comunităţile de străini,
instituţiile publice și organizațiile nonguvernamentale prezente, amintim:
Comunităţi de străini
1. Comunitatea chineză
2. Comunitatea arabă (irakiană, siriană, palestiniană)
3. Comunitatea basarabeană
4. Comunitatea africană
Instituţii publice







Inspectoratul General pentru Imigrări-Direcția Imigrări a Municipiului
București
Inspectoratul General pentru Imigrări-Direcția Azil și Integrare
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Inspecția Muncii
Universitatea din București – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Studenți ai Facultății de Sociologie și Asistență Socială, ai Academiei de
Studii Economice

Organizaţii neguvernamentale/asociații sau platforme ale migranților:








Organizaţia Studenţilor Basarabeni București
ANA-NEWS.ro
Comunitatea Siria Liberă
Clubul Româno-Arab de Cultură și Presă
Consiliul Kurd
Asociația ADIS
ARPS - CDCDI
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Detalierea subiectelor dezbătute
Temele abordate în cadrul seminarului local au fost următoarele:
1. Prezentarea proiectului “Migrant în România Interculturală”, a site-ului
www.migrant.ro.
2. Prezentarea unor date statistice
recente privind situația RTT în
România
3. Prezentarea propunerilor legislative
formulate și transmise instituțiilor
publice în cea de-a doua etapă a
proiectului.
4. A fost diseminată Revista Migrant în
România (limbile română și arabă), precum și alte materiale cu relevanță
pentru tema seminarului.

Dintre probleme ridicate în discuţie şi soluţii generate enumerăm
Nevoia identificată

Posibile sugestii pentru
rezolvare

Persoană / Grup
de persoane vizate
pentru rezolvarea
ei

Unele proiecte finanțate prin
Fondul
European
pentru
Refugiați, respectiv Fondul
European pentru Integrarea
Resortisanților Țărilor Terțe
impun condiții mult prea
restrictive fără a ține cont de
situația specifică a unor
potențiali
beneficiari
(de
exemplu, persoanele vârstnice
sau cu dizabilități, care sunt
obligate sa frecventeze anumite
activități pentru a beneficia de o
formă de sprijin financiar)

Necesitatea
adoptării
unei
metodologii mai flexibile care să
țină cont de specificitatea situației
fiecărui potențial beneficiar al
activităților proiectului

Recomandare către
ONG-urile care
implementează
astfel de proiecte
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Dificultăți, uneori imposibilitatea
de a se înscrie la facultate în
cazul străinilor absolvenți ai
liceelor cu predare în limba
arabă deoarece nu toate
unitățile școlare absolvite sunt
acreditate conform legii

Necesitatea
unei
mai
bune
informări a străinilor cu privire la
consecințele absolvirii unei instituții
de învățământ neacreditate

Informarea de către
mediatorii sociali
interculturali a
comunităților de
străini cu privire la
această situație.

Lipsa de informare a unor
instituții publice sau entități
private cu privire la statutul
diferitelor categorii de străini în
România (de exemplu, în
județul Maramureș au fost
semnalate cazuri ale unor
străini, aflați în uniune
consensuală cu cetățeni români
din care au rezultat copii, care
se află în imposibilitatea: 1. de
a încheia oficial căsătoria
pentru ca nu au în posesia
certificatul de naștere emis de
autoritățile din țara de origine,
2. de a deschide un cont
bancar)

Străinii să sesizeze autoritățile
publice competente (de exemplu,
ofițerul de integrare din Centrele
Regionale de Cazare, Serviciile
pentru Imigrări Județene, Direcția
Azil și Integrare) și/sau ONG-urile
care au proiecte în implementare la
nivel local, care la rândul lor să
informeze entitățile publice și
private privind regimul juridic al
diferitelor categorii de străini
stabilite în România

Recomandare
pentru
instituții
publice, precum și
pentru
ONG-urile
care oferă servicii
directe
cetățenilor
străini.

Dosarul pentru obținerea
cetățeniei române creează
probleme prin documentele
cerute (de exemplu,
persoanelor care au dobândit o
formă de protecție în România
li se solicită pașaportul în
termen de valabilitate)

Transferul de bune practici între
instituțiile publice – de exemplu, IGI
prelungește dreptul de ședere fără
a solicita dovada unui pașaport
aflat în termen de valabilitate.

Recomandare
pentru instituții
publice – Autoritatea
Națională pentru
Cetățenie.

Probleme care să vizeze cadrul legislativ şi să fie transmise înspre
organismele vizate
-

Transferul de bune practici între instituțiile publice – de exemplu, IGI
prelungește dreptul de ședere fără a solicita dovada unui pașaport valabil,
ceea ce ar putea face și Autoritatea Națională pentru Cetățenie, cel puțin în
cazul străinilor care au dobândit o formă de protecție în România.
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Ținând cont de diversitatea participanților,
considerăm că seminarul a facilitat relaționarea
directă între reprezentanții diferitelor comunități
de străini, instituțiilor publice și organizațiilor nonguvernamentale, ceea ce poate constitui o
premisă atât a unei bune colaborări cât și a unei
mai bune cunoașteri a nevoilor migranților
stabiliță în România.
În scopul unei bune organizări a seminarului local, facilitatorul local s-a consultat cu
mediatorii interculturali din București asupra temelor de discuție și a listei de invitați.
Planificarea următorului seminar local: martie 2014.

Întocmit de
Georgiana Rentea
naţionale
Facilitator local
Asociația ADIS București
www.asociatia-adis.ro
georgiana@asociatia-adis.ro

Aprobat de
Romina Matei-Responsabil seminarii locale şi
Institutul Intercultural Timișoara
Eugen Gherga-Coordonator proiect
Institutul Intercultural Timișoara
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