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Canada : Ghid practic de emigrare
Studiile sociologice indica faptul ca sunt zeci de mii de romani care s-au
gandit, in ultima vreme, sa plece din tara. Daca Europa este o solutie tot mai
dificila pentru emigrare, Australia, Noua Zeelanda, Canada s aul Statelor
Unite ale Americii, raman variantele pentru cei care nu mai vor sa auda de
puterea portocalie.
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Dintre toate tarile tentante ca tinta, emigrarea in Canada este cea mai accesibila si dovedeste ca
tot timpul investit in pregatirea formalitatilor de plecare n-a fost unul pierdut definitiv, informeaza
situl EvZ . O tara cat un continent, cu resurse naturale considerabile: minereuri de fier, neferoase,
metale pretioase, metale rare, un fond forestier considerabil, zacaminte importante de carbuni,
petrol si gaze naturale, o retea hidrografica de invidiat, va asteapta s-o luati, cumva, de la zero.

Primul pas al plecarii: unde alegeti sa mergeti

Una din primele probleme pe care trebuie sa o rezolvati atunci cand vreti sa emigrati in Canada
este sa alegeti locul in care doriti sa ajungeti: in partea franceza sau in zona federala. Luati in
calcul mai multe aspecte, insa conditia esentiala care trebuie sa cantareasca in alegerea voastra
este sa va dati seama unde aveti cele mai mari sanse de reusita. Multi dintre romani sunt tentati
sa aleaga partea federala, asta pentru ca limba franceza nu le este tocmai o buna prietena si vor
sa se stabileasca fie in Toronto, fie in Calgary sau poate in Vancouver, orasele mari din
Columbia Britanica.
Cei mai multi dintre posibilii emigranti nu stiu insa faptul ca normele de emigrare in partea
federala sunt mai drastice, iar conditiile pe care autoritatile canadiene le impun sunt foarte greu
de indeplinit pentru romani.
Ce trebuie sa faci ca sa reusesti
Sunt cateva lucruri care stau la baza succesului emigrarii in Canada: formarea profesionala,
experienta, varsta, cunostintele lingvistice (engleza si franceza), copiii, oferta de munca,
autonomie financiara (banii pe care un emigrant sau o familie trebuie sa-i detina atunci cand
ajunge in Canada, la biroul de emigrari). Toate aceste conditii sunt punctate in dosarul de
emigrare. Unele dintre ele sunt obligatorii: trebuie sa aveti minimum 18 ani, sa fi absolvit liceul cu
diploma si sa aveti contractul de autonomie financiara, fara de care ii este imposibil unui emigrant
sa locuiasca in Canada.
Costurile vietii difera, ca si la noi, de la un oras la altul. Partea federala e ceva mai scumpa fata
de provincia Quebec, unde autonomia financiara ceruta pentru un adult este de circa 2.800 de
dolari canadieni (CAD), pentru un cuplu este de circa 4.106 CAD, un cuplu cu un copil - 4.600
CAD, familie cu doi copii - 4.965 CAD, cu trei copii - 5.329 CAD. Copiii sunt persoanele pana in
18 ani.
Calcule
inainte sa incepeti intocmirea actelor, verificati ce sanse aveti sa emigrati si intocmiti-va o
evaluare on-line, pe site-ul guvernului canadian. Rezultatele simularii va pot oferi o
orientare
in timpul procesului de emigrare, o diferenta majora intre cele doua regiuni, cea franceza si cea
federala, apare la cerintele profesionale: in partea britanica se accepta doar persoanele care au
meserii prioritare - asistente medicale, ingineri in aeronautica - profesii in care ei sunt deficitari,
fata de provincia Quebec unde, pe langa meseriile de baza, se accepta si alte calificari cu care
poti acumula puncte si cu care ai sanse sa ajungi la interviu. Cei cu meserii prioritare "vor scapa"
insa de intrebarile canadienilor.
Dosarul
Pana sa incepeti sa faceti actele pentru primul dosar care va pleca la Viena - Austria (daca este
vorba de partea franceza) sau orasul Sydney - Canada (pentru partea federala), faceti o evaluare
pe care guvernul canadian o pune la dispozitie intr-o varianta on-line. De cele mai multe ori,
rezultatele simularii unui dosar on-line va pot ghida suficient de mult pentru urmatorii pasi. Dupa
testare, treceti la intocmirea actelor pentru primul dosar care va contine urmatoare documente:

actele legalizate (certificat de nastere, casatorie, diplome, atestate, cursuri profesionale, carte de
munca), traducerea actelor pe care le-ati legalizat, fie in limba franceza, fie in limba engleza,
formularele tip de pe site-ul de emigrare, CEC-ul in original care va face dovada platii taxei
aferente procesarii dosarului.
Taxa trebuie platita pentru fiecare membru careintra in procesul emigrarii, iar orice component va
avea o titulatura. O familie va avea un aplicant principal (AP) – cel care va sustine interviul si care
"se face vinovat" pentru adunarea celor mai multe puncte, un aplicant secundar (AS), plus
eventual alti insotitori care, de cele mai multe ori, sunt copiii.
Interviul
Interviul are loc in Bucuresti si este doar pentru cei care aplica pentru partea franceza, asta
pentru ca emigrarea in regiunea britanica nu implica interviu, insa este esential sa aveti un
certificat de limba IELTS (International English Language Testing System), eliberat in Romania
de British Council.
Celor care depun dosarul pentru provincia Quebec nu le trebuie testul de limba, TEFaQ (Test
d’évaluation adapté au Québec), insa cu el la dosar poti acumula mai multe puncte care va vor
ajuta sa ajungeti la interviu. TEFaQ este eliberat in Romania de catre Institutul francez. Dupa ce
adunati toate actele, ele se trimit in functie de regiunea unde doriti sa emigrati, fie la Viena, fie la
Sydney, prin Posta Romana sau printr-un curier rapid.

Peste Ocean
56,3% dintre canadieni vorbesc engleza
Canada, a doua tara a lumii dupa Rusia, ocupa partea nordica a continentuluiamerican –
circa 10 milioane de kilometri patrati;
este o monarhie constitutionala democrat parlamentara, cu un sistem federal de guvern
parlamentar;
este stat federal cu zece provincii si trei teritorii;
simbolul national al Canadei este frunza de artar (se regaseste pe drapelul lor);
populatia este de aproximativ 34 milioane de locuitori. Densitatea populatiei este de 3,5
locuitori/ kilometrul patrat;
partea cea mai populata a tarii este Coridorul Québec City-Windsor, in partea de sud-est;
tara este populata in majoritate de canadieni-europeni, care compun 91% din populatie;
capitala Canadei este Ottawa;
este membra a Organizatiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD) si G8;
limbile oficiale: engleza(56,3%) si franceza (28,7%)
5,5 milioane de locuitori au una dintre limbile neoficiale ca limba materna;
sport national –
hochei;
religie – 77% sunt crestini.

In 2010 :280.636este numarul rezidentilor permanenti din Canada

Asteptarea
Finalizarea unui dosar de emigrare dureaza un an
Dupa ce ati pus la punct toate actele pentru dosar, urmeaza o perioada de asteptare de cateva
luni bune. in acest timp e bine sa faceti teste de limba, sa aprofundati limbile straine – engleza sau
franceza. O sa va fie mult mai usor atunci cand veti fi chemati la interviu, unde veti putea dovedi
ca meritati sa ajungeti in Canada ca emigrant cu toate drepturile.
Dupa ce ati obtinut mult doritul CSQ (Certificat de selection du Québec), adica ati trecut cu bine
de interviu, trebuie sa va apucati cat mai repede cu putinta de al doilea dosar, in care se vor
regasi urmatoarele acte: formulare tip, acte legalizate, poze, alte documente particulare daca
este cazul, cazier judiciar (in original), copia xerox a pasaportului. in aproximativ trei saptamani,
veti primi asa numitele "coduri de bare", o modalitate prin care veti avea un numar la dosarul
trimis si veti putea atasa pe parcursul emigrarii si alte acte importante. De exemplu, schimbarea
adresei de domiciliu sau aparitia pe lume a unui copil.
Nu fiti surprinsi de amabilitatea canadienilor
Un aspect care cel mai probabil va va bulversa este profesionalismul cu care veti fi tratati pe tot
parcursul procesului de emigrare, simplitatea si obiectivitate de care da dovada personalul
angajat in recrutarea viitorilor "canadieni". Daca veti trimite un mail pentru a solicita informatii
ambasadei, veti primi un raspuns in aceeasi zi. Primul contact real cu o persoana din Canada va
fi ofiterul de interviu, care va va demonstra ca ati facut cea mai buna alegere pentru tara lor.
Urmatorul pas pe care trebuie sa-l faceti este vizita medicala. Invitatia pentru analize vine destul
de repede, iar controalele se fac in centrele avizate de ei. Unul dintre ele este Organizatia
Internationala a Migrarii (OIM) din Bucuresti. Alte centre in care puteti face analizele medicale
sunt OIM din Sofia (Bulgaria), Chisinau (Republica Moldova) sau Budapesta (Ungaria).
De ce analize medicale aveti nevoie
Vizita medicala implica cateva teste: un control general, analiza sangelui, examen pulmonar (se
face de obicei intr-o clinica privata), control oftalmologic. Dupa ce au fost analizate de catre
medicii specialisti romani, rezultatele se trimit la Londra sau la Sydney, in functie de abordarea
emigrarii. Daca totul a decurs bine, veti fi chemati sa va luati viza.
Odata viza pusa in pasaport, puteti lua primul avion spre Canada. Durata procesului de
emigrarea variaza in functie de calitatea dosarului, insa, estimativ, intreaga poveste a plecarii
dureaza aproximativ un an.
Calculati cheltuielile pentru emigrare
Cand sunteti decisi sa plecati, trebuie sa va faceti un calcul la cat pot ajunge toate cheltuielile.

Trebuie sa luati in calcul atat banii pe care care trebuie sa-i investiti in procesul emigrarii, precum
si la alte costuri care apar dupa ce ati obtinut viza.
Acele costuri sunt date de contractul de autonomie financiara, de plata transportului pana la
destinatie, fie ca este vorba de Montreal, Toronto sau alt oras ales pe care l-ati ales.
ADRESA: http://crct.ro/ngbU

