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POLICY BRIEF # 72 , NOIEMBRIE 2015

România și politicile în domeniul imigrației:
Recomandări privind protecția drepturilor civile ale imigranţilor din România1

Contextul actual
Criza refugiaților din 2015 a adus în prim plan tema migrației în dezbaterea publică din România, din
perspectiva unei posibile țări de destinație. Această situație a fost cauzată de afluxul masiv de
persoane care căutau refugiu din calea conflictelor din Siria și Afganistan și care încercau să ajungă în
statele dezvoltate din Europa pe ruta balcanică. Concentrarea unui număr mare de refugiați în țările
mediteraneene de la granița Uniunii Europene (Italia și Grecia) și tranzitul către vest prin țări ca
Macedonia, Serbia sau Ungaria – puțin pregătite să facă față unui astfel de aflux – a generat tensuni
între populație și imigranți, alimentate de dezacordurile între statele din interiorul Uniunii.
Pe fondul presiunilor Uniunii Europene (UE) de a accepta în următorii doi ani un număr de 4.837 de
refugiați2, la jumătatea lunii septembrie 2015, Guvernul României a aprobat Strategia națională
privind imigrația pentru perioada 2015-2018 și Planul de acțiune pe anul 2015, având următoarele
obiective strategice generale:
1. Promovarea migraţiei legale în beneficiul tuturor părţilor: societatea românească, imigranţi şi
statele lor de origine;
2. Întărirea controlului legalităţii şederii cetăţenilor statelor terţe pe teritoriul României şi
aplicarea corespunzătoare a măsurilor de îndepărtare şi a măsurilor restrictive;
3. Îmbunătăţirea sistemului naţional de azil în scopul eficientizării şi asigurării conformităţii cu
standardele legale naţionale, europene şi internaţional aplicabile;
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4. Participarea activă a României la eforturile comunităţii internaţionale şi statelor membre ale
Uniunii Europene la identificarea unor soluţii durabile pentru persoanele aflate în nevoie de
protecţie internaţională şi integrarea socială a cetăţenilor statelor terţe. […]3
Opinia publică generală este mai degrabă neîncrezătoare în capacitatea statului de a gestiona în mod
eficint integrarea imigranților, dar și situația mai delicată a refugiaților. Evaluările anterioare cu
privire la situația imigranților în România confirmă aceste percepții indicând un rol scăzut al
autoriăților publice în facilitarea incluziunii migranților și concluzionând că „asistența oferită
imigranților din România de către organizațiile neguvernamentale, structurile religioase și
organizațiile de migranți nu doar compensează, ci înlocuiește și, de cele mai multe ori, excede
asistența de care aceștia ar putea să beneficieze din partea autorităților locale”.4
Dincolo de refugiații și imigranții care vor veni sau care vor rămâne sau nu în România, există străini
care trăiesc printre noi de mulți ani. Aproximativ 60.000 de migranți din state terțe UE au ales să
rămână, temporar sau permanent, în România. Conform cercetărilor anterioare, accesul străinilor pe
teritoriul României este destul de dificil, deoarece „deși condițiile de intrare și ședere sunt clar
prevăzute de legislația în domeniu, respectiv de Ordonanța de Urgență 194/2002, cu modificările și
completările ulterioare, acestea sunt greu de îndeplinit, cel puțin pentru unele categorii de străini.” 5
O condiție de bază pentru participarea economică și socială a străinilor este găsirea unei locuințe.
Accesul străinilor din România la o locuință depinde de mai mulți factori. Solicitanților de azil și
persoanelor care au dobândit o formă de protecție internațională în România li se asigură temporar
cazare în centrele teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI). Ceilalți străini, veniți
pentru muncă, studii, reîntregirea familiei etc. locuiesc cu chirie, foarte puțini având o locuință în
proprietate, iar accestul lor la locuințe sociale este, în practică, imposibil6.
Accesul imigranților cu ședere legală în România la servicii medicale este condiționat de statutul de
asigurat al persoanei respective, cu excepția minorilor, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății. De asemenea, străinii pot beneficia de asistență medicală gratuită, în cazuri de
urgență, indiferent dacă au contribuit sau nu la asigurarea de sănătate. Conform cercetărilor
anterioare, „nu au fost semnalate cazuri de refuz al urgențelor medicale” în ceea ce privește
persoanele cu cetățenie străină din România, ci doar cazuri izolate de îngrădire a dreptului la
sănătate al unor copii migranți ai căror părinți nu erau asigurați7.
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Accesul străinilor la educație, atât în mediul universitar, cât și în preuniversitar, în condiții de
egalitate cu cetățenii români este garantat de Legea Educației Naționale nr. 1/2011. Dincolo de
egalitatea formală, asigurarea participării efective a migranților la educație nu este o prioritate
pentru autoritățile publice. Potrivit datelor existente, în anul de studiu 2014 - 2015 erau înscriși în
sistemul românesc de învățământ 7.110 migranți din țări terțe. Dintre aceștia, marea majoritate
(6.713) urmau studii universitare în timp ce numai 397 erau înscriși în mediul preuniversitar – mulți
dintre elevii străini optând pentru educația privată8. Străinii din România care nu urmează un
program de studiu au, de asemenea, potrivit legii, dreptul la cursuri de limba română oferite de
Ministerul Educației Naționale (MEN) prin inspectoratele școlare. Analizele anteriorare au arătat că
în practică disponibilitatea acestora este extrem de redusă, iar „capacitatea de gestiune instituțională
de la nivel preuniversitar este deficitară”9.
Recunoașterea de către statul român a studiilor sau competențelor profesionale dobândite de
migranți în țara de origine este dificilă, având ca efect imposibilitatea continuării studiilor sau
practicării profesiei lor pe teritoriul României. Lipsa acordurilor între statul român și unele țări de
origine în materia recunoașterii studiilor/calificărilor este una dintre cauzele blocajului, pentru cei
care dețin documente doveditoare. În plus, pentru cei fără acte de studii/calificare, evaluarea
competențelor dobândite pe cale nonformală este posibiliă în România doar pentru 103 profesii,
pentru care funcționează centre de evaluare acreditate de către Autoritatea Națională pentru
Calificări (ANC).
Munca străinilor care provin din state terțe este un domeniu reglementat restrictiv în legislația
românească pentru unele categorii, în special pentru cei veniți în scop de angajare. Numărul
cetățenilor străini din afara UE care dețin permis de ședere în scop de muncă în România este de
aproximativ 5.800 de persoane10. Dreptul de ședere al acestora este legat de dreptul de muncă. Asta
înseamnă că, în cazul în care condițiile de muncă sunt abuzive și aceștia se hotărăsc să-și părăsească
locul de muncă, imigranții au numai 60 de zile la dispoziție pentru a încheia un nou contract, cu
avizul de angajare aferent. Termenul este extrem de scurt dacă luăm în calcul condițiile pieței muncii
din România. Dacă eșuează, străinilor care nu-și pot găsi un alt loc de muncă, le încetează dreptul de
ședere și ajung în situații de ilegalitate11.
Cauze care favorizează încălcarea drepturilor civile ale străinilor din România


Corupţia din adminsitraţia publică, având multiple efecte negative în diversele domenii ale
drepturilor civile: solicitarea unor plăți informale de către administratorii de cămin, pentru
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promovarea unor examene, pentru accesarea serviciilor de sănătate sau pentru eliberarea
documentelor necesare înființării unei firme private.
Birocraţia excesivă din administraţia publică produce confuzii în rândul străinilor și mărește
lanțul instituțiilor la care aceștia trebuie să ajungă pentru diferite documente, de exemplu
pentru obţinerea asigurării de sănătate și înscrierea la medicul de familie sau pentru
înregistrarea unui contract de închiriere la autorităţile fiscale. Efectul este în final diminuarea
interacțiunilor străinilor cu instituțiile publice.
Lipsa de informare coerentă și constantă a străinilor cu privire la drepturile și obligațiile
acestora în România.
Lipsa informațiilor în limbi de circulație internațională pe website-ul instituțiilor publice cheie
din România și necunoașterea de către mulți funcționari publici a unei limbi străine îi pot
determina pe migranți să apeleze la surse informale și neavizate.
Unele atitudini rasiste sau xenofobe, cu precădere faţă de persoane de culoare sau cele din
Orientul Mijlociu, care pot avea ca efect îngreunarea accesului acestora la educaţie, refuzul
unor proprietari de a le închiria o locuinţă sau limitarea accesului la anumite ocupaţii.
Evaziunea fiscală din domeniul imobiliar are ca efect refuzul unora dintre proprietari de a
închiria o locuinţă unui cetăţean străin, din dorinţa celor din urmă de a eluda prevederile
legale. Această situaţie îi afectează disproporționat pe cetățenii străini, ei având nevoie de
contractul de închiriere pentru permisul de ședere.
Condiţionarea legală a dreptului de ședere al străinilor veniți în scop de muncă de dreptul de
muncă, ceea ce îi poate determina pe imigranţi să accepte un raport de muncă abuziv ştiind
că pot ajunge în situația de ședere ilegală dacă nu își găsesc un alt loc de muncă în 60 de zile
de la demisie sau încetarea contractului.
Lipsa de reglementare a sectorului domestic în legislația muncii, permite exploatarea
străinilor care prestează muncă domestică de către angajatorii români, întrucât Inspectoratul
Teritorial de Muncă (ITM) nu are dreptul de a interveni la domiciliul angajatorului în cazul
unei reclamaţii.
Inexistenţa unei reprezentanțe diplomatice a Republicii Filipine în România favorizează
încălcări ale drepturilor lucrătorilor domestici filipinezi, aceştia neavând acces la o autoritate
direct interesată în apărarea drepturilor lor.
Disfuncţionalităţi ale sistemului public de sănătate din România şi lipsa de pregătire a
medicilor pentru interacţiunea cu pacienţii străini, în special cu cei ce prezintă trăsături fizice
distinctive.
Organizarea deficitară a serviciilor de integrare a studenţilor străini, manifestată prin
calitatea slabă a cursurilor de limba română oferite de universități, care duce la asimilarea
superficială a limbii locale de către aceştia.

Recomandările din cadrul acestui policy brief se bazează pe rezultatele studiului „Între discriminare,
abuz si exploatare. Accesul imigranților la drepturi civile”, care expune problemele de integrare ale
imigranților din România în cinci domenii cheie ale drepturilor fundamentale: locuire, sănătate,
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educație, muncă, acces la bunuri și servicii (bancare, telecomunicații) și pe concluziile a trei consultări
publice ce au reunit entități publice active în domeniul migrației și organizații neguvernamentale
specializate cu scopul de a dezbate recomandările inițiale conținute în raportul antemenționat.
Studiul a avut un caracter exploratoriu și, din cauza eterogenității grupului, rezultatele nu pot fi
generalizate la nivelul întregii populații de imigranți și nu au pretenția relatării exhaustive a situațiilor
de care s-au lovit străinii în accesul la locuințe, educație, sănătate, muncă, bunuri și servicii. Deși
rezultatele trebuie privite cu rezervă, problemele semnalate sunt reale, au fost confirmate în cadrul
focus grupurilor, iar faptul că surprind numai o parte a imaginii reale nu invalidează concluziile și
recomandările formulate.
Concluziile rezultate în fiecare domeniu al drepturilor civile sunt sintetizate în cele ce urmează.
Locuire
Majoritatea obstacolelor relatate de străini la închirierea unei locuințe pot fi încadrate în categoria
generală de discriminare structurală. Au fost semnalate și o serie de abuzuri, precum creșterea
nejustificată a chiriei de către proprietar, pătrunderea nelegală a acestuia în apartamentul închiriat
de migrant, sau solicitarea unor plăți informale de către administratorii de cămin. Nu în ultimul rând,
au fost relatate și fapte de discriminare directă care vizau etnia sau rasa persoanelor intervievate,
manifestate prin refuzul proprietarilor de a închiria apartamente unor străini care, după înfățisare,
păreau a fi arabi sau africani.
Sănătate
În general, persoanele intervievate au raportat mai puține experiențe discriminatorii legate de
sistemul medical decât în celelelte domenii studiate. Cele mai multe situații semnalate la această
secțiune au fost legate de barierele de care străinii se lovesc atunci când intră în contact cu sistemul
de sănătate, dar nu sunt specifice relației cu serviciile medicale, ci interacțiunii cu instituțiile publice.
La această secțiune respondenții au menționat plățile informale (șpaga). Pentru anumite categorii de
străini, asigurările de sănătate sunt necesare pentru prelungirea dreptului de ședere.
Educație
Majoritatea experiențelor din cadrul acestei secțiuni au fost relatate de studenți și nu au fost
întotdeauna percepute ca fiind discriminatorii. În cazul universităților, discriminarea se manifestă
îndeosebi prin lipsa suportului pentru studenții străini și incapacitatea personalului administrativ de a
comunica într-o limbă de circulație internațională, dar și prin necunoașterea suficientă a limbii
străine în care este organizat programul de studiu de către unii profesori. Cazurile de discriminare
directă semnalate de străinii care urmează studii universitare țin adesea de existența unor taxe
suplimentare (de exemplu, plata absențelor), sau de lipsa unor facilități (de exemplu, reduceri pentru
transportul în comun).
Muncă
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Experiențele povestite sunt eterogene și fac referire la abuz, exploatare și tratament diferit. Mai
mulți străini intervievați au semnalat ilegalități la încheierea și derularea contractelor individuale de
muncă (neîncheierea contractului de muncă, încheierea contractelor cu număr mai mic de
ore/salariu mai mic, ore suplimentare neplătite sau întârzierea salariului). O parte dintre situațiile
relatate constituie exploatare (spre exemplu, lucrul peste 12 ore/zi, fără zile de repaus săptămânal).
Bunuri și servicii
La această secțiune băncile s-au remarcat prin lipsa de transparență și comportamentul discreționar
și discriminatoriu la închiderea conturilor pentru cetățeni străini cu ședere legală în România care
provin din anumite țări din Orientul Mijlociu. Vizavi de acordarea creditelor, imigranții nu pot obține
împrumuturi de la bănci deoarece nu prezintă suficiente garanții, chiar dacă au ședere pe termen
lung (domiciliu) în România.

Scenarii de politici publice în domeniul imigrației
Scenariul 1: Menţinerea status-quo-ului
Până în prezent, România a primit numai un număr mic de imigranţi, însă, chiar şi aşa, instituţiile
abilitate s-au arătat de multe ori ineficiente în facilitarea unei bune integrări a acestora. După cum
am subliniat, anumite aspecte care ţin de integrarea imigranţilor în societate nici nu sunt tratate la
nivel de politici publice, acestea fiind preluate de organizaţii ale societăţii civile. Dat fiind contextul
internaţional şi înţelegerile europene pe tema refugiaţilor şi imigranţilor din Orientul Mijlociu şi din
Africa, este de aşteptat ca numărul imigranţilor în România să crească în viitorul apropiat. Prin
urmare, menţinerea situației actuale ar fi neindicată în condițiile în care scopul principal al
efortului public este de a face migranții și refugiații să devină cât mai repede independenți de
serviciile statului.
Incapacitatea instituțiilor publice de a răspunde nevoilor străinilor care trăiesc în România poate
duce la o serie de probleme. Din punct de vedere economic, România ar pierde ocazia de a beneficia
de pe urma pregătirii şi a capacităţii de muncă a noilor veniţi, care astfel ar deveni poveri pentru
societate, în loc de angajați activi care contribuie la plata taxelor și impozitelor. În plan politic,
incapacitatea statului român de a integra străinii cu şedere legală de pe teritoriul său ar putea
conduce la crearea unor tensiuni pe plan regional, la nivelul UE şi internaţional.
La nivel naţional, lipsa de măsuri pentru integrarea imigranţilor poate duce la blocaje instituţionale,
la comiterea de ilegalităţi precum şi la probleme sociale. Dacă barierele de limbă, lipsa de informaţii
sau reacţiile lente ale autorităţilor fac inutilizabile canalele formale prin care imigranţii pot obţine
servicii, aceştia pot căuta alte metode, mai puțin licite (muncă „la negru”, contrabanda etc,). Astfel,
incapacitatea de a gestiona un număr mai mare de imigranţi poate duce la dependența acestora de
diverse surse de subzistență (unele ilegale) sau de asistență socială, la abuzuri și exploatare și în final
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la reacţii adverse din partea societăţii în general, care ar ajunge să pună eşecul de a se integra în
seama imigranţilor, nu a politicilor şi măsurilor inadecvate.
Deși o foarte mică proporție a românilor a manifestat până recent o opinie radicală despre imigranți,
astfel de atitudini xenofobe există în societate. Având în vedere existența acestor manifestări izolate
în condițiile în care contactul cetățenilor români cu migranții este redus, creșterea semnificativă a
numărului de străini ar putea genera o escaladare a atitudinilor intolerante și rasiste, în lipsa unei
gestionări eficiente a situației de către autoritățile publice competente.
Scenariul 2: Implementarea unor reforme în fiecare domeniu
Instituțiile statului cu atribuții în domeniul imigrației și cele care interacționează cel mai des cu
migranții au posibilitatea de a implementa o serie de recomandări în fiecare sector al drepturilor
civile. De asemenea, o parte dintre acestea se adresează imigranților, angajatorilor, politicienilor și
populației generale deopotrivă.
Propunerile nu au pretenția să acopere întreaga arie de probleme pe care le întâmpină imigranții în
domeniile selectate (locuire, educație, sănătate, muncă, bunuri și servicii). Politicile și măsurile
concrete listate mai jos urmăresc îmbunătățirea accesului imigranților la drepturile civile, în vederea
ameliorării dificultăților și situațiilor semnalate de aceștia în cadrul cercetării. Prin urmare, în Tabelul
1 detaliem măsurile propuse, grupate pe fiecare domeniu și pe grupuri țintă și beneficiari, care ar
putea avea un impact asupra situației imigranților din România.
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Tabel 1: Detalierea propunerilor de politici publice în fiecare sector al drepturilor civile, măsurile concrete prin care acestea ar putea fi îndeplinite
Propuneri și măsuri concrete

Actorii implicați

Recomandări cu caracter general
1. Beneficiari: instituții și autorități publice - promovarea diversității culturale și instruirea cu privire la drepturile și obligațiile imigranților



Introducerea testului de limbă engleză/franceză și a unui punctaj minim pentru promovare la recrutarea
personalului instituțiilor publice și organismelor private (ex. universități) care interacționează cu publicul.
Includerea în strategiile de dezvoltare elaborate la nivel local a recrutării unui procent al personalului
autorităților publice din rândul cetățenilor români cu istoric de migrație, minorităților etnice și/sau altor
grupuri slab reprezentate în structurile de guvernare la nivel local.



Elaborarea și aplicarea unor programe de formare privind drepturile și obligațiile migranților și diversitatea
culturală în cadrul instituțiilor publice, în special pentru posturile care presupun relații cu publicul.



Semnarea unor protocoale de colaborare și stabilirea unor mecanisme eficiente de referire a cazurilor între
instituțiile statului și organizațiile nonguvernamentale active în sfera migrației.

Instituții publice și organisme private care oferă
informații și/sau servicii în domeniile drepturilor
economice, sociale și culturale, precum:
 Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) și
celelalte structuri ale Ministerului de Interne;
 Structurile subordonate Ministerului Muncii:
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de
Muncă (ANOFM), agențiile locale, inspectoriatele
teritoriale de muncă (ITM);
 Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și
casele județene;
 Consiliile județene;
 Universitățile.
Instituții publice și organisme private care oferă
informații și/sau servicii în domeniile drepturilor
economice, sociale și culturale.
Instituții publice și organisme private care oferă
informații și/sau servicii în domeniile drepturilor
economice, sociale și culturale.

2. Beneficiari: imigranți - promovarea drepturilor și obligațiilor


Testarea posibilității introducerii unor info chioșcuri în incinta acelor autorități publice cu care imigranții
interacționează cel mai des , fapt ce care le-ar permite să acceseze pe cont propriu informații detaliate cu
privire la drepturi, obligații și date despre instituțiile, autoritățile publice și ONG-urile la care pot apela în
limbile celor mai numeroase grupuri de imigranți din România.

IGI
CNAS






Publicarea de pliante în limbile celor mai numeroase grupuri de imigranți și organizarea de sesiuni de
informare și training pentru imigranți cu privire la drepturi și obligații și la sistemul instituțional/procedurile
administrative cele mai importante (ședere, locuire, sănătate, muncă, educație).
Încurajarea constituirii asociațiilor de migranți, care să poată reprezenta comunitățile de străini și să le
apere drepturile.
Programe pre-departure oferite prin parteneriate între statul român și țările de origine ale migranților cu
scopul de a transmite informații specifice despre drepturi, obligații, sistemul instituțional românesc și
proceduri administrative în domenii esențiale pentru integrare.

ONG-uri din sfera migrației
IGI
ONG-uri din sfera migrației
Ministerul Afacerilor Externe
IGI
Ambasadele țărilor de origine în România

3. Beneficiari: populație - promovarea toleranței


Campanii publice de informare și educare cu privire la diversitatea culturală și toleranță.

IGI
ONG-uri din sfera migrației



Introducerea unor module opționale de educație interculturală în curricula școlară pre-universitară.

Ministerul Educației
ONG-uri din sfera migrației

Locuire
1. Grup țintă: universități
 Îmbunătățirea serviciilor de asistare și orientare pentru studenții străini în cadrul fiecărei universități în
ceea ce privește cazarea și instruirea administratorilor de cămine despre drepturile studenților străini.

Birourile de Relații Externe/Relații Internaționale din
cadrul universităților



Rectoratele universităților

Adoptarea de către universități a unor măsuri și sancțiuni interne pentru combaterea plăților informale

2. Grup țintă: autorități publice
 Fluidizarea procedurilor de înregistrare a contractului de închiriere prin diminuarea numărului de formulare
impuse proprietarilor și crearea posibilității de a depune online actele necesare înregistrării, prelungirii și
terminării contractelor de închiriere.
 Crearea unui contract-cadru de închiriere care să conțină informații despre drepturile și obligațiile părților
în limba engleză și postarea acestuia pe site-urile specializate pentru imigranți.
Educație
1. Grup țintă: personalul academic și administrativ din universități
 Sesiuni speciale de informare și orientare cu 1-2 săptămâni înaintea începerii cursurilor


Cursuri de limbi străine pentru personalul secretariatului și pentru profesorii care nu au un nivel

Agenția Națională de Administrare Fiscală (Direcțiile de
Impozite și Taxe Locale)
Agenția Națională de Administrare Fiscală (Direcțiile de
Impozite și Taxe Locale)

Birourile de Relații Externe/Relații Internaționale din
cadrul universităților.
Rectoratele universităților



corespunzător al limbii străine în care predau
Înregistrarea video/audio a activității de predare și acordarea accesului la aceasta pentru ca studenții străini
care au probleme cu înțelegerea limbii și/sau a terminologiei specifice să o poată reasculta



Programe de mentorat (în regim de practică pentru studenții români) prin care studenților străini interesați
să li se aloce un student român care să îl îndrume pe tot parcursul anului universitar



Sesiuni de informare și instruire a profesorilor și a personalului administrativ, pentru sensibilizarea acestora
vizavi de diferențele culturale și problemele de adaptare și/sau învățare întâmpinate de studenții străini

2. Grup țintă: studenți străini
 Semnarea unui protocol de colaborare între Alianța Națională a Organizațiilor Studențești (ANOSR) și
grupurile de studenți străini din toate marile universități prin care să se susțină atât crearea de organizații
studențești ale studenților străini, cât și acordarea de asistență practică în interacțiunea cu managementul
universității.
 Acordarea unui loc reprezentanților studenților străini în Senatele universităților.


Crearea unei metodologii de echivalare a studiilor sau de evaluare a competențelor profesionale pentru
adulții care nu au o diplomă/adeverință de studii (cu precădere pentru refugiați).
3. Grup țintă: Ministerul Educației, universități/cursuri de limbă română pentru străini
 Adaptarea metodologiei și curriculei de predare a limbii române ca limbă străină și impunerea acestora la
nivelul tuturor instituțiilor educaționale


Adaptarea programei de predare la nevoile concrete de învățare ale străinului, pe categorii de vârstă



Folosirea și dezvoltarea rețelei (formată în cadrul programului „Migrant în România”) de profesori cu
competențe interculturale specializați în predarea limbii române ca limbă străină de către universități.



Cel puțin dublarea numărului de ore prevăzut săptămânal pentru cursurile de limba română.

Personalul academic din universități
Birourile de Relații Externe/Relații Internaționale din
cadrul universităților
Birourile de Relații Externe/Relații Internaționale din
cadrul universităților
Rectoratele universităților
Birourile de Relații Externe/Relații Internaționale din
cadrul universităților
ONG-uri din sfera migrației
Reprezentanți studenți străini
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești (ANOSR)

Rectoratele universităților
Reprezentanți studenți străini
ANOSR
Ministerul Educației
Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)
Ministerul Educației
Inspectoratele Școlare
ONG-uri din sfera migrației
Ministerul Educației
Inspectoratele Școlare
ONG-uri din sfera migrației
Ministerul Educației
Inspectoratele Școlare
Rectoratele universităților
Ministerul Educației
Inspectoratele Școlare



Sporirea oportunităților de învățare și practicare a limbii române prin cursuri online și grupuri de exersare a
limbii sau programe de învățare a limbii în tandem (student român-student străin) .
Sănătate
1.Grup țintă: Casa Națională de Asigurări de Sănătate - îmbunătățirea accesului la sistemul de sănătate
 Emiterea cardului de sănătate pe baza permisului de ședere pentru toți imigranții asigurați.
 Postarea de către CNAS pe site-ul instituției a unui comunicat de presă în care să se explice situația
eliberării cardurilor de sănătate pentru cetățenii străini.
2. Grup țintă: personalul medical
 Elaborarea și aplicarea unor programe de formare pentru personalul medical în ceea ce privește
interacțiunea cu pacienții din culturi diferite.


Asigurarea de servicii de traducere (ex: telefonică) pentru personalul medical, după modelul unor bune
practici validate în diverse țări europene.



Postarea în rețelele intranet proprii ale spitalelor a unei liste a personalului medical cu competențe în limbi
străine, pe specializări medicale.

Muncă
1. Grup țintă: instituții și autorități publice
 Mărirea intervalului de timp pe care un imigrant îl are la dispoziție pentru a-și găsi un nou loc de muncă de
la 60 de zile la o durată rezonabilă pentru condițiile de pe piața muncii din România (separarea dreptului de
ședere de cel de muncă).
 Elaborarea unui sistem online similar celui care permite verificarea condiției de asigurat în sistemul
asigurărilor de sănătate pentru a verifica, pe baza CNP, situația contractelor individuale de muncă ale
persoanelor angajate (pentru a sesiza la timp modificarea/încetarea abuzivă a contractelor de muncă).
 Eliminarea salariului mediu brut ca limită minimă de salarizare la angajarea imigranților care vin în scop de
muncă și alinierea la legislația națională, prin adoptarea salariului minim brut.


Eliminarea necesității obținerii avizului de angajare pentru străinii veniți pentru reîntregirea familiei cu
scopul de a facilita accesul acestora la piața muncii.

Rectoratele universităților
Birourile de Relații Externe/Relații Internaționale din
cadrul universităților

CNAS
CNAS

Ministerul Sănătății
CNAS și casele județene
ONG-uri din sfera migrației
Ministerul Sănătății
ONG-uri din sfera migrației
Spitale

IGI
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice
ITM/Inspecția Muncii
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice
IGI
IGI
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice



Crearea unei metodologii de echivalare a studiilor și a uneia de evaluare a competențelor profesionale
pentru adulții care nu posedă o diplomă/adeverință de studii din țara de origine, precum și pentru cei ale
căror diplome sunt emise de state cu care România nu a încheiat acorduri în acest domeniu.



Programe pre-departure oferite prin parteneriate între statul român și țările de origine ale migranților (cu
predilecție cele din care provin lucrători domestici) cu scopul de a transmite informații complete despre
legislația muncii, instituțiile implicate și mecanismele de sesizare și sancționare ale situațiilor de abuz,
exploatare și discriminare.



Introducerea obligativității semnării și prezentării la ITM a contractului individual de muncă bilingv
(română-engleză) în cazul lucrătorilor domestici.



Reglementarea și controlul activității agențiilor de recrutare din sectorul domestic.



Reglementarea sectorului de muncă domestică în legislația muncii.




Extinderea reprezentării sindicale pentru muncitorii imigranți.
Agrearea unor mecanisme de referire interinstituțională în cazul abuzurilor în munca domestică.



Organizarea unor cursuri de formare și/sau reconversie profesională în domeniile cu deficit de angajați în
România, pentru a facilita accesul străinilor pe piața muncii.



Informarea angajatorilor despre categoriile de imigranți aflați pe teritoriul României și condițiile în care
aceștia au acces la piața muncii.

IGI
Ministerul Educației
Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)
Centrele de Evaluare și Certificare a Competențelor
Profesionale
Ministerul Afacerilor Externe
IGI
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice
Ambasadele țărilor de origine ale migranților în
România
IGI
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice
Inspectoratele teritoriale de muncă
IGI
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice
Inspectoratele teritoriale de muncă
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice
IGI
Blocul Național Sindical
IGI
Inspectoratele teritoriale de muncă
Poliție
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice
ANOFM și AJOFM
ONG-uri din sfera migrației
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice

ANOFM și AJOFM
ONG-uri din sfera migrației
2. Grup țintă: imigranți
 Oferirea de informații specifice străinilor despre condițiile de angajare, instituțiile implicate și situațiile care
conduc la ilegalități.


Informarea migranților privind mecanismele de raportare a situațiilor de discriminare, abuz și exploatare.



Sporirea oportunităților de învățare și practicare a limbii române prin cursuri online sau grupuri de exersare
a limbii adresate străinilor care lucrează.
3. Grup țintă: angajatori
 Parteneriate între angajatori și organizațiile care lucrează în sfera migrației pentru creșterea oportunităților
de angajare a străinilor.


Elaborarea și aplicarea unor programe de diversitate culturală adresate angajatorilor și angajaților care au
colegi străini.



Realizarea unui manual pentru angajatori cu posibie măsuri antidiscriminare pe care le pot lua în propriile
firme.



Dezvoltarea programelor de mentorat în cadrul firmelor (sprijin oferit migrantului din partea unui alt
angajat după finalizarea procesului de recrutare).

ANOFM și AJOFM
ONG-uri din sfera migrației
ITM
ANOFM și AJOFM
ONG-uri din sfera migrației
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
(CNCD)
ONG-uri din sfera migrației

ONG-uri din sfera migrației
Asociații ale angajatorilor
Camere de comerț
Angajatori
Asociații ale angajatorilor
Camere de comerț
Sindicate
ONG-uri din sfera migrației
Angajatori
Asociații ale angajatorilor
Camere de comerț
ONG-uri din sfera migrației
Sindicate
CNCD
Angajatori
Asociații ale angajatorilor
Camere de comerț
Sindicate



Angajatori
Asociații ale angajatorilor
Camere de comerț
ONG-uri din sfera migrației

Publicarea anunțurilor de angajare în presa dedicată migranților.

Bunuri și servicii
Servicii bancare
1. Grup țintă: bănci
 Transparentizarea informațiilor oferite de bănci potențialilor clienți.

2. Grup țintă: imigranți
 Sesizarea de închidere abuzivă/refuz al deschiderii conturilor curente la: Autoritatea Națională pentru
Protecția Consumatorului (ANPC), Banca Națională a României (BNR) și CNCD.
Telecomunicații
1. Grup țintă: companii de telecomunicații
 Traducerea în limba engleză a condițiilor de acordare a serviciilor de telefonie mobilă/Internet și postarea
acestora pe site-urile companiilor.
 Înţelegeri între organizaţii de reprezentare a studenţilor şi furnizori de servicii de telefonie mobilă pentru a
distribui la un preț redus studenţilor străini cartele pre-pay cu un număr mic de minute internaţionale inclus
(ex: Marea Britanie)

Bănci comerciale
Banca Națională a României
ONG-uri din sfera migrației
Imigranții în cauză
ONG-uri din sfera migrației

Mediul telecom
Mediul telecom
Birourile de Relații Externe/Relații Internaționale din
cadrul universităților
Organizații studențești
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