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Descrierea generală a acţiunii
Scopul seminarului a fost de prezentare a proiectului Migrant in România interculturală
etapa III şi de identificare a problemelor cu care se confrunta comunitatile de straini proveniti din
state terte la nivel local.
Acest seminar a fost organizat în cadrul proiectului cu acelaşi nume „Migrant în România
interculturală” etapa III, implementat de Institutul Intercultural Timişoara în parteneriat cu Liga
Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj, Centrul pentru Resurse Civice Constanţa, Asociaţia pentru
Apărarea Drepturilor şi Integrare Socială Bucureşti şi finanţat prin Programul General „Solidaritatea
şi gestionarea fluxurilor migratorii" / Programul anual 2013. Proiectul îşi propune întărirea coeziunii
sociale a migranţilor din România, prin menţinerea unor mecanisme de consultare între autorităţile
publice şi a comunităţile de străini din Cluj-Napoca, Timişoara, Bucureşti, Constanţa şi Iaşi, vizând
persoanele din afara Uniunii Europene, cu drept de şedere în România.
Întâlnirea a avut loc loc vineri, 16 ianuarie 2015 la Universitatea Petre Andrei, Sala Senat,
între orele 15.00-19.00 şi s-a desfaşurat după următorul program:
15:00 – 15:15 – Înregistrarea participanţilor
15:15 – 15:30 – Cuvântul de bun venit şi prezentarea participanţilor
15:30 – 15:45 – Prezentarea proiectului ”Migrant în România Interculturală’’, activităţi
anterioare şi ulterioare desfăşurate în cadrul proiectului
15:45 – 16:15 – Modificarile legislative privind legea strainilor in Romania
16:15 – 16:30 – Studiile in Romania... O şcoala ’’uşoară’’ sau ’’bună’’
16:30 – 16:45 – Probleme de comunicare între migranţi
16:45 – 17:45 – Probleme ale comunităţilor de străini şi posibile soluţii
17:45 - Cina de socializare
La seminar au participat, membri ai comunităţilor de străini proveniţi din state ne-membre ale
UE, respectiv membri din Indonezia, Comunitatea araba reprezentata de cetateni din Egipt, Siria şi
Palestina, Comunitatea Basarabenilor, Comunitatea din Turcia, reprezentanţi ai Autoritatii Nationale
Impotriva Traficului de Persoane şi ai Directiei de Evidenta a Persoanelor, un reprezentant al
Ministerului de Externe, reprezentanţi ai Universităţii Petre Andrei, reprezentanţi ai unor ONG-uri
locale, respectiv AIDROM şi Fundatia ’’Alături de Voi’’, reprezentanţi ai mass mediei locale.
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Seminarul local a început cu cuvântul de bun venit ţinut de facilitatorul local, urmat de o scurtă
prezentare a proiectului ’’Migrant în România interculturală’’ şi a activitatilor desfaşurate pe
proiectele anterioare, cât şi in cadrul acestui proiect, cu obiectivele propuse şi realizate. Prezentarea a
fost făcută de către Igor Drăngoi, mediator intercultural în cadrul proiectului.
Seminarul a continuat cu detalii despre ’’Modificările legislative privind legea străinilor în
România’’, subiect care a fost prezentat de către invitatul din partea Inspectoratului General pentru
Imigrări Iaşi care a facut o scurtă trecere în revistă a modificarilor legislative în ceea ce priveşte
legislaţia străinilor în România, modificari care au intrat în vigoare începând cu data de 28 noiembrie
2014. Astfel, dacă ar fi să punctăm câteva dintre cele mai importante modificări, una semnificativă ar
fi cea legată de permisul de şedere acordat în scop de studii care până acum se acorda pe o perioadă de
maxim un an şi care în urma modificărilor intervenite se va acorda studenţilor pe toată perioada
studiilor.
În cadrul subiectului „Probleme de comunicare între migranţi’’, au avut loc dezbateri în
cadrul cărora participanţii au luat cuvântul şi au prezentat fiecare în parte problemele avute de ei în
ceea ce priveşte comunicarea între ei şi societatea civila, între ei şi autorităi şi între ei şi ceilalţi
migranti cu care au venit în contact.
In cadrul subiectului ’’Probleme ale comunităţilor de străini şi posibile soluţii’’, a fost
prezentat cazul unui cetăţean turc, care a lucrat în România la o societate foarte mare şi care a fost
concediat, fara respectarea procedurilor legale. În baza concedierii i-a fost anulat permisul de şedere,
fiindu-i emisă o decizie de părăsire a teritoriului României. Cetăţeanul turc a contestat în instanţă
decizia de concediere şi ulterior decizia de returnare, a căror efecte au fost suspendate până la
soluţionarea procesului de contestare a deciziei de concediere. Acesta dorea să plece în ţara natală şi
nu ştia daca i se va pune sau nu interdicţie. A fost sfătuit să meargă la Inspectoratul General pentru
Imigrări şi să depună o copie a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea deciziei de
returnare până la soluţionarea contestaţiei deciziei de concediere.
Tot în cazul acestui subiect, s-a ridicat problema unui cetăţean turc care a absolvit liceul în
Turcia şi care, între timp, a dobândit cetăţenie română. Deoarece acesta doreşte înscrierea la o forma
de învăţământ superior, este necesară echivalarea diplomei de studii din Turcia. În urma seminarului,
facilitatorul local a luat legatura cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi i-a fost comunicat cetăţeanului
turc procedura ce trebuie urmată în acest caz în vederea echivalării studiilor efectuate în Republica
Turcia.
Seminarul s-a încheiat cu o cina de socializare, urmată de un film oferit de Centrul Cultural
Oriental.
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