
Ceilalti romani ai Sibiului
Sunt romani prin sange, dar de alta nationalitate. Basarabenii ajunsi, ca studenti si nu numai, la Sibiu vor
sa devina fii ai orasului. Sibiu Standard a stat de vorba cu trei dintre moldovenii care au decis sa devina
sibieni,Victor Nederita este coferentiar universitar la Facultatea de Tehnologii textile si Produse
alimentare a Universitatii „Lucian Blaga " din Sibiu. Prima data a venit in Romania cu o grupa de
doctoranzi, in noiembrie 1991. Chiar daca in Moldova avea o situatie buna, a ales sa se mute in Romania
- i se parea inca pe atunci mult mai democratica, mai dinamica si intr-un progres, presimtea ca Moldova
va stagna economic si politic in timpul restaurarii puterii comuniste. A militat pentru unificarea Romaniei
cu Basarabia, dar nu a atras pe atunci decat intrigi si bete in roate. Din noiembrie ’97, cand a venit la
Sibiu, pana in 2000 a fost o perioada foarte grea pentru familia Nederita. El preda cursul, dar era platit
prin alt profesor roman care era angajat al facultatii. Era deceptionat. „Eu, cu Academia de Ştiinte in
spate, am ajuns sa spal bilete in Sibiu ca sa mai pot circula inca o data cu ele. insa nu am stat degeaba,
m-am descurcat. Daca esti tare, ramai. Daca esti slab, pleci. Probabil la inceput am cunoscut prea multi
oameni fara valoare care promiteau prea multe ", povesteste Victor Nederita. Stabilit deja de 11 ani in
Sibiu, se bucura ca a plecat la timp din Moldova, ca nu a participat la „circul comunistilor".

 DENIS Farima are 25 de ani si este angajat in domeniul finantelor, in Sibiu. in 1998 a venit la liceu, a
terminat Facultatea de Ştiinte Economice si Facultatea de Drept. Anul acesta a absolvit si Managementul
si administrarea afacerilor la Cluj, dar totusi a ramas in Sibiu. "M-am atasat de oras datorita prieteniilor
pe care mi le-am facut in timp", spune Denis. Pentru el, intoarcerea in Moldova ar fi o catastrofa. Singura
mare problema actualp a lui Denis este obtinerea cetateniei, pentru care asteapta de patru ani. intre timp,
cauta diverse modalitati de a confirma la Oficiul pentru Imigrari scopul sederii sale in Romania. "Ar fi
mai simplu sa spun ca in Moldova nu am viitor, ca nu sunt de-acord cu politica moldovenilor comunisti,
ca vreau sa fiu roman, dar acest motiv nu este destul de bun".

 Alexandru Melnicenco (foto)  - sau Şurik pentru prieteni  - a venit in Sibiu in 2003 ca student la
Facultatea de Ştiinte Economice pe cont propriu, fara bursa. Nu prea stia mare lucru unde vine, dar stia ca
va gasi prieteni. "La inceput a fost un pic mai greu, dar am gasit repede solutii. Chiar daca nu eram
incantat de profilul economic, mi-am umplut timpul liber practicand dansurile de societate". Dupa multa
munca, a ajuns un dansator foarte bun, reprezentand Sibiul in diferite orase din Romania. Dupa ce in 2006
chiar a castigat un astfel de concurs, a ajuns sa lucreze la Teatrul "Radu Stanca". De asemenea, vrea
 sa se stabileasca in Sibiu. "Cat de bun as fi fost in Moldova, sanse egale nu primeam ca aici ",
concluzioneata Şurik.

 255 de basarabeni
 in Sibiu, din datele oficiale, sunt 225 cetateni ai Repubublicii Moldova, dintre care peste jumatate din
acest numar au depus actele pentru cetatenie.Pana la obtinerea acesteia, in fiecare an, la reinoirea vizei de
sedere temporara, trebuie de confirmat in dosarul de acte contractul de munca sau o adeverinta de la
facultate, pentru a specifica scopul sederii in Romania, contractul de inchiriere a apartamentului sau
contractul pe care il incheie studentii cu administratorul de la caminele in care sunt cazati si multe alte
acte.

Pagina 1 / 1


