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RAPORT
Seminar local Iaşi
Migrant în România interculturală
IF/11.01-04.01/2013
16 Iunie 2015
Descrierea generală a acţiunii
Scopul seminarului este de prezentare a proiectului Migrant in România Interculturală şi de
identificare a problemelor cu care se confrunta comunitaţile de străini proveniţi din state terţe la nivel
local.
Seminarul a avut loc loc marţi, 16 Iunie 2015 la Universitatea Petre Andrei din Iaşi,
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfant nr.10, între orele 15.00-19.00 şi s-a desfăşurat dupa următorul program:

Programul Seminarului:
15:00 – 15:15 – Cuvântul de bun venit şi prezentarea participanţilor
15:15 – 15:30 – Prezentarea proiectului ”Migrant în România Interculturală’’
15:30 – 16:00 – Rolul autoritatilor in sprijinirea mediatorilor interculturali
16:00 – 16:30 – Problema de a obtine scrisoarea de acceptare pentru a studia in Romania
16:30 – 17:00 – Probleme ale comunităţilor de străini şi posibile soluţii
17:00 – 17:30 – Implicarea migrantilor in lupta anti-drog si anti-coruptie
17:30 – 18:00 – Concluziile seminarului national ”Migrant în România Interculturală’’
18:00 – 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, reprezentanti ai Inspectoratului General
pentru Imigrari, ai Autoritaţii Naţionale Impotriva Traficului de Persoane, un reprezentant al Starii
Civile Iaşi, un reprezentant al Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, , reprezentanti ai
unei televiziuni locale, cat şi reprezentantul unui ONG, respectiv LADO – Filiala Cluj.
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 activităţilor desfăşurate pe
proiectele anterioare, cât şi în cadrul acestui proiect, cu obiectivele propuse şi realizate, prezentare care
a fost facuta de d-ra Ionela Racatau, reprezentanta a LADO.
Seminarul a continuat cu ’’ Rolul autorităţilor în sprijinirea mediatorilor interculturali’’,
subiect care a fost prezentat de către mediatorul intercultural Mohamed Daoud. In cadrul acestui
subiect, participantii la seminar au luat cuvantul spunand ca ar fi de preferat sa existe o lista a
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mediatorilor care sa fie inaintata tuturor institutiilor de la nivel local şi national cu scopul ca, atunci
cand acestea se confrunta cu probleme care privesc membri ai comunitatilor de straini, sa poata apela
la reteaua de mediatori. Tot astfel, avand in vedere faptul ca mediatorii interculturali sunt reprezentanti
ai celor mai importante comunitati de straini care traiesc in Romania, o astfel de lista ar ajuta foarte
mult şi in cazul migrantilor care nu sunt cunoscatori ai limbii romane, cand apelarea de catre autoritati
la mediatorii interculturali ar face mult mai uşoara comunicarea cu migrantii respectivi şi implicit
rezolvarea cu mai multa uşurinta a problemelor acestora.
In cadrul subiectului legat de ’’Problema de a obtine scrisoarea de acceptare pentru a
studia in Romania’’, s-a adus din nou in discutie necesitatea revenirii la vechea procedura de
inscriere şi anume la cea in care dosarele depuse in scopul obtinerii scrisorii de acceptare sa fie depuse
direct la Ministerul Educatiei şi Cercetarii. Cei prezenti au spus ca in prezent obtinerea scrisorii de
acceptare este uneori intarziata din cauza formalitatilor şi a numarului mare de studenti care doresc sa
studieze in Romania şi multi dintre aceştia primesc aceasta scrisoare cu intarziere, dupa expirarea
termenului de inscrierere la universitatea la care doresc sa studieze sau dupa ocuparea locurilor.
In cadrul subiectului ’’Probleme ale comunităţilor de străini şi posibile soluţii’’, cei prezenti
au fost invitati sa scrie trei probleme intalnite in comunitatea din care fac parte, iar reprezentantii
autoritatilor locale au fost invitati sa prezinte trei probleme ale comunitatilor de straini cu care aceştia
s-au confruntat, cat şi posibile solutii ale acestor probleme.
Astfel, fara a fi nominale, am identificat urmatoarele probleme, la care s-au propus de catre cei
prezenti urmatoarele solutii:
Nr.

Problema identificata

Solutia propusa

1

Cetatenii imigranti nu sunt suficient de informati in
legatura cu structurile, organizatiile şi institutiile
carora trebuie sa se adreseze pentru demersuri,
dificultati, etc.

2

Promovarea proiectelor de acest gen

-avand in vedere faptul ca
majoritatea imigrantilor din
Romania sunt studenti, s-a
propus
prezenta
IGI,
a
reprezentantilor
Institutului
Intercultural, a mediatorilor, etc
in cadrul zilelor universitatilor.
- promovarea in mijloace media
şi pe site-ul www.migrant.ro
- distribuirea de plachete de
informare
(broşuri,
revista
Migrant)
Contracte
de
colaborare,
parteneriat
intre
Institutul
Intercultural,
mediatori
şi
autoritatile locale
Intocmirea unei liste cu echipa
proiectului care sa fie distribuita
la toate autoritatile locale.
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4

5

6

7

8

9

10
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Birocratia ridicata atunci cand vine vorba de Colaborarea şi comunicarea mai
inscrierea la facultate şi accesul in camine
eficienta intre institutiile statului
/ institutiile de şcolarizare, etc.
Posibilitati reduse de angajare pentru imigranti
Conştientizarea angajatorilor cu
privire la legislatia in domeniu.
Modificarea legislatiei care in
prezent este discriminatorie cu
privire la salariul minim pe care
angajatorii sunt obligati sa il
acorde imigrantilor şi care este
egal cu salariul mediu pe
economie.
Procedura de obtinere a cetateniei romane este foarte Simplificarea birocratiei
şi
dificila
procurarea de materiale de
studiu pentru cei care aplica.
Depunerea dosarelor in vederea
obtinerii cetateniei romane in
oraşul de domiciliu al celui care
aplica, aşa cum depun cetatenii
din Republica Moldova.
Drepturile studentilor straini
Mdificarea legislatiei in sensul
ca studentii strini sa beneficieze
de aceleaşi drepturi ca studentii
romani (camine, legitimatii de
student,
reduceri
la
abonamentele mijloacelor de
transport in comun).
Procedura de obtinere a scrisorii de acceptare la studii Modificarea procedurii in sensul
ca facultatile sa nu mai ceara
plata taxei de studii inainte de a
elibera scrisoarea de acceptare.
Informarea Misiunilor Diplomatice de pe teritoriul
Romaniei in ceea ce priveşte existenta acestor proiecte
şi implicarea acestora in problemele cetatenilor
straini. Una din principalele probleme este cea legata
de cum ar putea fi ajutata familia unui cetatean strain
decedat pentru ca acesta sa fie transportat in tara lui.
Strainii din Romania nu sunt organizati oficial
Sa li se puna la dispozitie un
jurist, un economist, etc. pentru
a-i sprijini sa işi faca propriile
lor organizatii.
Nu exista un Club al Multiculturalitatii in care Presa locala, Casa Studentilor
minoritatile, migrantii, vorbitorii de limbi straine sa se sau una dintre universitatile
intalneasca fie pentru actiuni culturale, spectacole, fie ieşene ar putea pune la
pentru schimb de informatii practice (job-uri, dispozitia
comunitatilor
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legislatie)
11

organizate sau nu, un asemenea
spatiu.
Nu exista suficiente job-uri şi bussiness-uri pentru Organizarea
de
intalniri
imigranti
periodice la care sa participe cei
interesati, Camera de Comert şi
Industrie şi AJOFM.

Nota: Problemele identificate şi solutiile propuse au fost redate astfel cum au fost acestea
prezentate şi relatate in scris de catre participantii la seminar.
Au fost prezentate pe scurt concluziile seminarului national ”Migrant în România
Interculturală’’, dupa care seminarul s-a încheiat cu o cină de socializare.
Întocmit de
Facilitator local
Simona Popa

Aprobat de
Responsabil seminarii locale şi naţionale
Coordonator proiect
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