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PREFAÞÃ

Lucrarea Mariei Ionescu ºi a lui Sorin Cace continuã unul dintre
programele fundamentale ale Institutului de Cercetare a Calitãþii Vieþii
ºi, totodatã, face un pas înainte în descrierea ºi analiza politicilor publice.

De asemenea, instituþiile publice ºi în special Agenþia Naþionalã
pentru Romi îºi propun elaborarea, implementarea, monitorizarea ºi
evaluarea de politici publice cu impact asupra populaþiei roma.

Încã din 1992, conºtienþi de gravitatea situaþiei social-economice a
populaþiei de romi, produs al unui lung proces istoric negativ, specia-
liºtii în politici publice au lansat un program de cercetare a situaþiei
social-economice ºi de explorare a direcþiilor de acþiune de suport.
Cercetãrile empirice iniþiate în 1992 au continuat, cea mai reprezentativã
fiind cea din 1998. Studiile sectoriale au fost o preocupare constantã. S-a
acumulat competenþã în acest domeniu, ne place nouã sã credem,
cercetãtorii în politici publice au devenit o resursã intelectualã ºi moralã.

S-au dezvoltat strategii de suport, globale ºi sectoriale, numeroase
programe de acþiune. Devenim tot mai conºtienþi cã este vital sã
evaluãm eforturile fãcute. Fãrã o asemenea evaluare eforturile noastre se
pot dovedi slab eficace ºi risipitoare.

Cartea Politici publice pentru romi. Evoluþii ºi perspective este un
eveniment important. Autorii fac un efort apreciabil de trecere în revistã
a ceea ce s-a fãcut ºi este momentul sã învãþãm din rezultatele ºi
eºecurile noastre pentru a putea ca eforturile colective sã devinã mai
eficiente.

Cãtãlin ZAMFIR
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INTRODUCERE

Politicile publice reprezintã o serie de decizii interdependente care
au în vedere alegerea obiectivelor de realizat, a mijloacelor ºi a
resurselor alocate pentru atingerea scopului propus  în contexte diferite.
Prin politici publice se rãspunde unor nevoi apãrute în cadrul societãþii,
astfel încât sã se reducã decalajele referitoare la un domeniu sau altul.

Politicile publice pentru romi au cunoscut o evoluþie ascendentã,
în special în ultimi 4 ani, datoritã, pe de o parte, reprezentanþilor comu-
nitãþilor de romi care ºi-au asumat responsabilitãþi în ceea ce priveºte
drepturile ºi condiþiile de viaþã ºi, pe de altã parte, instituþiilor naþionale
ºi internaþionale care au inclus problematica roma pe agenda politicã.

Aceastã lucrare este un demers de tip descriptiv ºi analitic care
pune în evidenþã actorii relevanþi în designul, instituþionalizarea ºi
implementarea de politici pentru romii din România.

Capitolul 1 prezintã o serie de date socio-economice privind popu-
laþia roma din România, în dinamicã, urmãrind evoluþia lor în perioada
1990-2005.

Capitolul 2 prezintã într-o manierã agregatã ºi sinteticã infor-
maþiile referitoare la modul în care au fost elaborate ºi dezvoltate
politicile pentru romi în ultimii 15 ani. Sunt descrise ºi analizate
evoluþiile ºi tendinþele în politicile publice pentru romi, luând în
considerare rolul instituþiilor publice centrale ºi locale, al societãþii civile
ºi al instituþiilor internaþionale.

Capitolul 3 pune în evidenþã o serie de programe menite sã
îmbunãtãþeascã situaþia populaþiei roma în urmãtorii ani.

În capitolul 4 sunt prezentate similaritãþile ºi complementaritãþile
politicilor pentru romi. Acest tip de evaluare conduce la o serie de
recomandãri menite sã sincronizeze intervenþiile ºi sã le facã sã devinã
mai eficiente ºi mai bine focalizate pe nevoile identificate.
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Capitolul 5 trateazã un caz particular al sprijinului pentru
comunitãþile de romi din România: Fundaþia pentru o Societate
Deschisã.

Bibliografia generalã prezintã sursele utilizate în elaborarea
lucrãrii.



CAPITOLUL 1:  SITUAÞIA POPULAÞIEI
DE ROMI DIN ROMÂNIA1

1.1. Indicatori generali privind comunitãþile de romi
A. Dimensiunea populaþiei de romi

Recensãmântul din ianuarie 1992 a înregistrat 409.723 de cetãþeni
români care s-au autoidentificat ca fiind romi/þigani; la recensãmântul
din 2002, numãrul acestora a fost de 535.140, ceea ce reprezintã o creºtere
substanþialã. Organizaþiile romilor au vehiculat însã estimãri ale etniei
de 2.500.000-3.000.000 de persoane, dar nici una din aceste cifre nu a fost
justificatã printr-o metodologie de calcul ºtiinþificã.

În anul 1992, prin coroborarea mai multor metode, într-o cercetare
asupra condiþiilor social-economice de viaþã ale populaþiei de romi,
dimen-siunile acesteia au fost estimate la aproximativ 1 milion de
persoane (E. Zamfir, C. Zamfir, coord., 1993). Cercetarea realizatã de ICCV
în 1988 (C. Zamfir ºi M. Preda, coord., 2002), foarte credibilã din punct de
vedere statistic, estimeazã numãrul romilor din România la 1.515.000,
adicã 6,9% din populaþie.

Tabelul 1.1

Dimensiunea populaþiei de romi din România

Metoda /Anul Ianuarie
1992

1993 1998 2002 Anii ’90

Recensãmânt
(autoidentificare oficialã)

410.000 535.000

Autoidentificare (cercetãri
reprezentative)

Aprox.
960.000

Heteroidentificare
(cercetãri reprezentative)

Aprox.
1.000.000

1.515.000

Estimãri ale liderilor (fãrã
argumente statistice)

2.500.000 -
3.000.000

Surse de date: Recensãmintele populaþiei 1992 ºi 2002.
Estimãri: ICCV.

                                                
1 La realizarea acestui capitol a mai contribuit Marian Preda.
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Structura populaþiei dupã etnie la recensãmântul din 2002,
comparativ cu cea de la recensãmântul precedent, se prezintã ca în
tabelul de mai jos.

Tabelul 1.2

Populaþia dupã etnie - la recensãmintele din anii 2002 ºi 1992

Etnia
(grupul etnic)

2002
%

1992
%

2002 în % faþã
de 1992

TOTAL 100,0 100,0 95,8
Români 89,5 89,5      95,1
Maghiari 6,6 7,1      88,3
Romi (þigani) 2,5 1,8    133,4
Altele 1,4 1,6

Sursa: INS.

Persoanele care s-au declarat romi/þigani, cu o treime mai multe
decât la recensãmântul anterior, deþin în totalul populaþiei o pondere de
2,5%, în creºtere faþã de 1992, când aceasta era de 1,8%. Tendinþa de
creºtere se regãseºte atât în mediul urban (de la 1,3% în 1992 la 1,8% în
2002), cât ºi în mediul rural (de la 2,3% în 1992 la 3,2% în 2002).

Proporþii semnificative ale persoanelor care s-au autodeclarat de etnie
rom/þigan se aflã în judeþele: Mureº (7,0%), Cãlãraºi (5,6%), Bihor (5,0%),
Dolj (4,3%), Sibiu (4,2%) ºi Arad (3,9%). În municipiul Bucureºti, aceastã
etnie deþine o pondere de numai 1,4%, iar numãrul absolut al persoanelor
din aceastã etnie a crescut cu 2,1 mii de persoane.

Comparativ cu recensãmântul din 1992, ponderea persoanelor care
s-au declarat de etnie romã a crescut în toate judeþele, în unele dintre
acestea creºterea fiind de peste douã treimi (în Bihor - de la 3,4% în 1992
la 5,0% în 2002, în Dolj - de la 2,4% în 1992 la 4,3% în 2002 etc.).

În ceea ce priveºte populaþia pe etnii, se remarcã faptul cã, la
recensãmântul din anul 2002, repartizarea diferitelor etnii pe cele 8
regiuni de dezvoltare este neomogenã, în sensul cã structura populaþiei
pe etnii din fiecare regiune nu este aceeaºi cu cea constatatã la nivelul
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þãrii. Astfel, ponderea diferitelor etnii în total populaþie este diferitã de la
o regiune de dezvoltare la alta.

Tabelul 1.3

Structura populaþiei dupã etnii, pe regiuni de dezvoltare,
la recensãmintele din anii 1992 ºi 2002

Regiunea Ponderea etniilor în total populaþie (%)
Total Ro-

mâni
Ma-

ghiari
Romi/
þigani

Ger-
mani

Ucrai-
neni

Ruºi-
lipo-
veni

Alte
etnii

1992
ROMÂNIA 100,0 89,5 7,1 1,8 0,5 0,3 0,2 0,6
Nord-Est 100,0 98,4 0,2 0,7 0,1 0,3 0,2 0,1
Sud-Est 100,0 95,8 0,1 1,1 - 0,1 1,0 1,9
Sud 100,0 97,8 0,1 2,0 - - - 0,1
Sud-Vest 100,0 98,3 0,1 1,5 - - - 0,1
Vest 100,0 84,4 7,8 2,0 2,4 0,6 - 2,8
Nord-Vest 100,0 74,1 20,9 2,5 0,8 1,3 - 0,4
Centru 100,0 64,6 30,8 3,3 1,3 - - 0,1
Bucureºti 100,0 97,5 0,4 1,4 0,2 - 0,1 0,4

2002
ROMÂNIA 100,0 89,5 6,6 2,5 0,3 0,3 0,2 0,6
Nord-Est 100,0 97,9 0,2 1,2 0,1 0,3 0,2 0,2
Sud-Est 100,0 95,2 0,1 1,7 - 0,1 0,9 2,0
Sud 100,0 96,9 0,1 2,9 - - - 0,1
Sud-Vest 100,0 97,2 0,1 2,5 - - - 0,2
Vest 100,0 86,2 6,7 2,5 1,4 0,7 - 2,5
Nord-Vest 100,0 75,0 19,3 3,5 0,4 1,3 - 0,5
Centru 100,0 65,3 30,0 4,0 0,6 - - 0,1
Bucureºti 100,0 96,8 0,3 1,7 0,1 - 0,1 1,0
Sursa: INS.

B. Structura demograficã a populaþiei de romi

Populaþia de romi are o structurã demograficã foarte tânãrã,
structurã determinatã de valorile mai înalte ale mortalitãþii ºi fertilitãþii
romilor, comparativ cu restul populaþiei. În anul 1998, aproximativ o
treime din populaþia de romi era reprezentatã de copii (0-14 ani),
ponderea vârstnicilor era de aproximativ 5%, iar vârsta medie a
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populaþiei de romi a fost de aproximativ 24 de ani. Datoritã tendinþei de
scãdere a fertilitãþii înregistratã ºi la populaþia de romi, ponderea
deþinutã de copii în populaþia de romi este în scãdere.

Prezentãm în cele ce urmeazã constatãri cu privire la aspectele
demografice ale populaþiei rome.

• În anul 1998, 39,4% dintre cuplurile incluse în eºantion au fost
înregistrate în categoria „cãsãtorii fãrã acte”.

• Ponderea cãsãtoriilor fãrã acte este mai mare pentru categoriile
de vârste tinere, raportul crescând de la 20% în cazul grupei de
45-49 de ani pânã la 83% în cazul grupei de 15-19 ani. Cãsãtoria
fãrã acte este mai frecventã pentru cei care locuiesc în mediul
rural, pentru cei care au în vecinãtatea casei numai familii de
romi sau care au un numãr mai mic de clase absolvite.

• Vârsta la prima cãsãtorie a femeilor rome este foarte scãzutã:
35% dintre femeile cãsãtorite ºi-au început viaþa în cuplu la mai
puþin de 16 ani, 31% în perioada 17-18 ani, 26% între 19 ºi 22 de
ani, doar 8% dintre cãsãtorii fiind încheiate dupã aceastã
vârstã. Ponderea femeilor cu vârsta la prima cãsãtorie mai micã
de 20 de ani este în creºtere: 70% dintre femeile din generaþia
25-29 de ani s-au cãsãtorit înainte de a împlini 20 de ani, în
timp ce 84% dintre femeile din generaþia 20-24 de ani
s-au cãsãtorit înainte de a împlini 20 de ani. Ponderea de femei
cãsãtorite sub vârsta de 18 ani creºte de la 44,6%
(corespunzãtor generaþiei 25-29 de ani) la 52,1% (corespunzãtor
generaþiei 20-24 de ani).

• Existã douã modele dominante de familie ºi gospodãrie de
romi: 56% dintre gospodãrii sunt constituite din familii
mononucleare, iar 44% dintre gospodãriile de romi cuprind ºi
alte persoane decât familia nuclearã.

• Dintre persoanele rome de 60 de ani ºi peste, 91,3% locuiesc cu
altcineva în gospodãrie, iar 8,7% locuiesc singure (pentru
comparaþie, la nivelul întregii populaþii, 26,3% dintre
persoanele peste 60 de ani locuiesc singure).
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 Numãrul de copii nãscuþi de-a lungul vieþii de cãtre femeile rome este în
scãdere.

• Pentru populaþia femininã roma de vârstã fertilã (15-44 de ani),
numãrul mediu de copii nãscuþi de-a lungul vieþii înregistrat la
recensãmântul din 1992 a fost de 2,35 copii la o femeie.

• În studiul din 1998, pentru acelaºi grup de vârstã, se
înregistreazã un numãr mediu de 1,93 copii/femeie nãscuþi de-a
lungul vieþii (respectiv 2,08 copii/femeie, dacã luãm în
considerare numai femeile din gospodãriile în care respondenþii
s-au autoidentificat ca fiind romi).

• Comparaþia între generaþiile 25-29 de ani ºi 20-24 de ani atrage
atenþia asupra creºterii ponderii femeilor care au avut prima
naºtere înainte de 18 de ani, de la 30,6% la 37,1% (ca ºi creºterea
ponderii femeilor care au avut prima cãsãtorie înainte de 18 ani
de la 44,6% la 52,1%).

• În familiile de romi existã diferenþe semnificative între
numãrul mediu de copii dintr-o familie (3,19) ºi numãrul de
copii considerat ideal pentru o familie (2,24). Deci, fiecare
familie este - în medie - mai numeroasã cu un copil faþã de
dimensiunile apreciate ca fiind ideale. Aceste diferenþe sunt, de
obicei, explicabile prin neutilizarea metodelor contraceptive.

• Diferenþele privind utilizarea contracepþiei între populaþia
femininã totalã ºi populaþia femininã de etnie romã sunt
dramatice: doar 13,7% (în 1998) dintre femeile rome de vârstã
fertilã (15-44 de ani) utilizeazã contracepþia, în timp ce, pe
totalul populaþiei, procentul utilizatoarelor de contracepþie este
de mai bine de 4 ori mai mare (57,3%) în 1993.

• În ce priveºte motivaþia neutilizãrii contracepþiei, un procent
semnificativ (23,2%) dintre femeile rome între 15 ºi 44 de ani
invocã necunoaºterea metodelor contraceptive.

 

 C. Evoluþia nivelului de trai ºi sãrãcia în rândul etniei rome

 Tranziþia a provocat o prãbuºire generalã a nivelului de trai ºi
costuri sociale majore. Etnia roma pare totuºi sã fi plãtit costuri sociale
mai mari decât majoritatea populaþiei, în special în zona sãrãciei severe.
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 Tabelul 1.4

 Evoluþia PIB în România, 1989-2003

  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003

 Variaþia
anualã a
PIB (% din
an
precedent)

 -5,8  -5,6  -12,9  -8,8  1,5  3,9  7,1  3,9  -6,1  -4,8  -1,2  2,1  5,7  5,0  4,9

 PIB real
(1989= 100)

 100  94,4  82,2  75,0  76,1  79,1  84,8  88,1  82,8  78,8  77,9  79,6  84,1  88,3  92,6

 Sursa: INS.

 Disproporþia între rata sãrãciei severe înregistratã în cazul
populaþiei rome ºi cea înregistratã la nivelul total al populaþiei este mult
mai importantã decât cea înregistratã în cazul ratei sãrãciei.

 
 Tabelul 1.5

 Rata sãrãciei în funcþie de etnie (2001)

          Rata sãrãciei severe  Rata sãrãciei
 Românã  9,3  24,4
 Maghiarã  6,4  19,9
 Romã  52,2  75,1
 Germanã  1,8  7,4
 Alta  11,3  31,7

 Sursa: Calcule CASPIS (2003) pe baza datelor INS referitoare la anul 2001.

 

 O dovadã a sãrãciei în rândul romilor este impactul mult mai mare
pe care îl are asupra lor (comparativ cu media populaþiei sau cu celelalte
etnii) programul Cornul ºi laptele.

 

 D. Impactul programului „Cornul ºi laptele” în funcþie de etnie

 Introducerea, în anul 2002, a programului „Cornul ºi laptele” (o
masã/gustare zilnicã gratuitã) pentru elevii de clasele 1-4 a avut efecte
pozitive certe, programul fiind primit foarte bine de pãrinþii elevilor ºi
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de întreaga populaþie ºi contribuind la creºterea participãrii ºcolare în special
în zonele sãrace ºi în rândul minoritãþii rome.

 Datele rezultate din Barometrul de opinie publicã, realizat în octombrie
2002 de cãtre FSD ºi MMT, au arãtat cã 83,6% dintre cei intervievaþi au
apreciat cã o asemenea mãsurã era necesarã, iar 80% considerau cã aceastã
mãsurã ar trebui extinsã ºi la elevii din clasele V-VIII. Deºi acest tip de
suport este mai bine primit de cãtre familiile sãrace, marea majoritate a
populaþiei (80%) considerã cã el trebuie acordat tuturor copiilor (aºa cum
se întâmplã de fapt în momentul actual), ºi nu doar celor proveniþi din
familii sãrace. La data realizãrii cercetãrii, evoluþia programului era
pozitivã, 92,2% dintre cei intervievaþi care aveau în întreþinere copii în
ciclul primar afirmând cã aceºtia au primit zilnic corn ºi lapte. Utilitatea
acestui suport este neîndoielnicã, afectând pozitiv o mare parte a copiilor
ºcolari, în special copiii romi ºi pe cei din mediul rural:

 Tabelul 1.6

 „… pentru copilul dvs., cornul cu lapte ...” (%)

  Quintile de venit  Etnia  Mediul  Total
  Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Rom  Ro-

mân
 Ma-

ghiar
 Ur-
ban

 Ru-
ral

 

 Este absolut
necesar, dvs.
neavând ce
sã-i daþi la
pachet

 38,6  7,4  4,3  3,8  0,0  60,0  12,7  9,1  9,2  19,9  14,9

 Îi prinde bine
în zilele în
care nu aveþi
ce sã-i daþi la
pachet

 45,5  29,6  39,1  42,3  12,9  26,7  35,8  40,9  31,2  39,1  35,4

 Reprezintã
doar un
supliment
care-i place

 15,9  48,1  45,7  42,3  58,1  13,3  40,8  36,4  44,0  35,4  39,4

 Nu au nici o
valoare

 0,0  14,8  10,9  11,5  29,0  0,0  10,8  13,6  15,6  5,6  10,3

Sursa: Barometrul de opinie publicã - octombrie 2002, realizat de MMT cu
sprijinul FSD.
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 Accesul la ajutorul social (actualmente venit minim garantat) este
o sursã de ameliorare a stãrii de sãrãcie la care foarte mulþi dintre romii
sãraci apeleazã.

 Tabelul 1.7

 Situaþia ajutorului social la populaþia de romi în anul 1998

 Considerã cã nu sunt îndreptãþiþi sã primeascã ajutor social  21%
 Se considerã îndreptãþiþi sã primeascã ajutor social  75%
 Nu au rãspuns la întrebare  4%
 Au depus dosar  47%
 Nu au depus dosarul pentru cã oricum nu se dã  14%
 Cred cã au dreptul, dar nu au depus dosar  28%
 Nu le-a fost primit dosarul (necorespunzãtor)  5%
 Nu au actele necesare  9%
 Dosarul a fost respins  17%
 Dosarul este depus, dar nu au primit rezultatul  5%
 Dosarul a fost aprobat  25%

 Sursa: Baza de date ICCV „Romii 1998”.

 

 O sursã gravã de sãrãcie ºi excluziune socialã a romilor este situaþia
locuirii, care le creeazã mari probleme.

 Tabelul 1.8

 Situaþia locuirii la populaþia de romi (1998)

 Situaþia locuinþei  Pondere  Pondere  Pondere
 Casã la curte cu chirie  6,5%   Total cu chirie 16,5%
 Apartament cu chirie  10%  Total la bloc:

21%
 

 Apartament proprietate  11%   Total proprietate
legalã 61%

 Casã personalã (a
familiei) cu acte pe teren

 50%  Total la casã:
77,5%

 

 Casã construitã ilegal
(fãrã acte pe teren)

 21%   Total proprietate
ilegalã 21%

 Nu au rãspuns la
întrebare

 1,5%   

 Sursa: Baza de date ICCV „Romii 1998”.
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 În România, în prezent, a locui cu chirie constituie, în general, un
dezavantaj (preþul chiriei ºi lipsa de siguranþã privind pãstrarea
contractului pe termen mediu ºi lung). Dintre romi, 16,5% locuiesc cu
chirie, ceea ce înseamnã cã au un risc ridicat de a rãmâne fãrã locuinþã.

 O situaþie ºi mai gravã o întâlnim la cei 21% dintre romi care
locuiesc într-o casã pentru care nu au acte de proprietate, casã construitã
sau (în cazuri mai rare) ocupatã ilegal. Pe lângã problemele juridice pe
care aceastã situaþie le ridicã (este vorba de multe zeci de mii de
gospodãrii de romi), riscul de excluziune socialã este extrem de ridicat,
practic sute de mii de persoane fiind în pericol de a-ºi pierde locuinþa
dacã legea s-ar aplica în litera ei.

 Problema proprietãþii asupra locuinþelor trebuie rezolvatã rapid,
pentru cã altfel va încuraja perpetuarea modelului la familiile tinere care
se aflã în situaþii similare.

1.2. Dinamica implicãrii actorilor sociali în
problematica romilor în perioada 1990-2005

 Istoria ultimilor 16 ani pune în evidenþã o serie de modificãri
legate de statutul minoritãþilor naþionale în România. Ca tendinþã,
putem constata cã preocupãrile privind populaþia romã se deplaseazã
dinspre înþelegerea condiþiilor de viaþã, a specificului cultural, a relaþiilor
cu majoritatea, cu autoritãþile ºi instituþiile publice prin proiecte locale de
micã amploare ºi proiecte de cercetare spre o abordare mai structuratã a
proiectelor la nivel macrosocial. Politicile publice pentru romi reprezintã
una dintre noutãþile pe care schimbarea de regim din anul 1989 le-a fãcut
posibile. Putem vorbi de trei perioade distincte ale evoluþiei politicilor
publice pentru romi în societatea româneascã.

 Prima perioadã este cuprinsã între anii 1990 ºi 1995 ºi o putem
numi perioada “cãutãrilor nestructurate”. În acest interval de timp,
politicile ºi programele au vizat mai degrabã un demers exploratoriu,
pentru a înþelege mecanismele care sã ducã la o intervenþie socialã
coerentã. Au fost realizate câteva studii1 care exprimau îngrijorarea

                                                
1 Cel mai important a fost realizat în anul 1992 de Universitatea Bucureºti ºi ICCV -

Academia Românã ºi s-a concretizat în lucrarea Þiganii între ignorare ºi
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comunitãþii academice în ceea ce priveºte polarizarea de statut social ºi
economic între largi segmente ale populaþiei de romi ºi populaþia
majoritarã, precum ºi perspectivele negative ale menþinerii statu-quo-
ului. Au fost iniþiate, de asemenea, o serie de programe de intervenþie
efectivã care urmau acelaºi traseu al explorãrii asupra posibilului
acþional în intervenþia socialã.

 Liderii romi au încercat sã punã în miºcare un angrenaj capabil sã
contribuie la recunoaºterea etniei ca pol de interes pentru structurile
socio-economice ºi politice din România. Cum era ºi firesc, atracþia a
fost, într-o primã fazã, de ordin politic. Au fost create structuri politice
menite sã apere interesele comunitãþilor de romi. Progresele au fost
evidente în:

• recunoaºterea grupului etnic al romilor în discursul public,
precum ºi în documente ºi politici oficiale;

• reprezentarea politicã prevãzutã prin legea electoralã;

• apariþia unor militanþi romi dispuºi sã-ºi asume responsa-
bilitãþile reprezentãrii pe diferite planuri (politic, cultural,
educaþional).

 În aceastã perioadã au apãrut ºi primele organizaþii
neguvernamentale roma, dar activitãþile erau sporadice ºi focalizate pe
probleme punctuale.

 Cea de-a doua perioadã începe cu anul 1996 ºi se terminã în anul
2001, o datã cu apariþia “Strategiei de îmbunãtãþire a situaþiei romilor din
România”. O putem numi perioada de “înþelegere a responsabilitãþilor”,
atât din partea instituþiilor publice, cât ºi din partea societãþii civile. În
acest interval, gradul de cunoaºtere ºi intervenþie a crescut semnificativ,
ducând la agregarea intereselor pentru soluþii imediate. O serie de
factori au contribuit la aceastã evoluþie:

− rapoartele Comisiei UE care solicitau rezolvarea situaþiei
romilor, incluzându-o ca un criteriu politic de aderare;

                                                                                                                       
îngrijorare, coordonatã de Elena Zamfir ºi Cãtãlin Zamfir ºi apãrutã la Editura
Alternative în anul 1993.
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− maturizarea societãþii civile ºi, în special, a societãþii civile
rome;

− crearea ºi dezvoltarea în cadrul Guvernului a unor instituþii
responsabile în mod explicit cu problematica romã;

− implicarea unor instituþii internaþionale în finanþarea
comunitãþilor de romi din România.

 În raportul de evaluare a progresului României în traseul sãu de
aderare la UE din anul 2000 se menþiona cã romii rãmân încã supuºi
discriminãrii generalizate în întreaga societate româneascã, iar Guvernul
nu s-a implicat în rezolvarea problemelor. Progresul înregistrat în acest
domeniu a fost nesemnificativ. În fapt, întârzierea elaborãrii strategiei
era principalul aspect negativ menþionat de raport.

 Sectorul neguvernamental roma s-a dezvoltat destul de greu ºi
foarte puþin articulat. Dacã la începutul anului 1990 numãrul ONG-
urilor rome era foarte mic, el a crescut simþitor, ajungând la aproape 100
în anul 2000. Saltul cantitativ al societãþii civile rome s-a produs în anii
1998 ºi 1999, când FSD a contribuit, în mod mai mult sau mai puþin
direct, la înfiinþarea a peste 15 organizaþii neguvernamentale rome, cu
posibilitãþi reale de dezvoltare. Acest salt a fost totodatã unul calitativ,
ducând la o miºcare romã mai bine închegatã, mai pragmaticã ºi mai
puternicã.

 Principala instituþie guvernamentalã cu responsabilitãþi pentru
problemele minoritãþilor a fost, pânã spre sfârºitul anului 2000, DPMN.
Prin activitãþile sale, ONR din cadrul DPMN a contribuit la schiþarea
strategiei naþionale pentru protecþia romilor, finanþatã de cãtre UE prin
programul PHARE.

 Toþi aceºti factori au contribuit, cu pondere diferitã, la înþelegerea a
ceea ce se întâmplã cu romii din România. În fapt, în aceastã perioadã,
dialogul argumentat a început sã fie tot mai prezent în societatea
româneascã.

 A treia perioadã începe o datã cu elaborarea ºi instituþionalizarea
Strategiei naþionale de îmbunãtãþire a situaþiei romilor în România, în
aprilie 2001, ºi se caracterizeazã prin asumarea responsabilitãþilor.
Strategia a fost un rãspuns legitim al Guvernului României ºi al



24

partenerilor sãi (în special organizaþiile rome) la o situaþie dificilã aflatã
în continuã amplificare. Mediatã de instituþiile internaþionale (UE, COE,
agenþiile ONU), aceastã strategie vine sã statueze în plan naþional ºi local
o serie de mãsuri ca rãspuns atât la problematica generalã, cât ºi la
problematica de tip sectorial. Sectoarele incluse în Strategie sunt:
administraþie publicã, locuinþe, securitate socialã, sãnãtate, dezvoltare econo-
micã, justiþie ºi ordine publicã, protecþia copilului, educaþie, culturã ºi culte,
comunicare ºi participare civicã.



 CAPITOLUL 2: ELABORAREA ªI
IMPLEMENTAREA DE POLITICI PUBLICE
PENTRU ROMI ÎN PERIOADA 1996-20051

 2.1. Politicile publice pentru îmbunãtãþirea situaþiei
romilor în perioada 1996-2000

 2.1.1. Cadrul legal ºi instituþional în perioada 1996-2000
 Istoric, situaþia romilor a constituit ºi va continua sã constituie o

problemã de interes pentru diverºi actori sociali, interni ºi externi:
mediul ºtiinþific, mediile politice româneºti, sectoarele guvernamental,
interguvernamental ºi neguvernamental.

 În ceea ce priveºte politicile publice pentru romii din România,
anterior anului 1996 ºi în perioada 1996-2000, Guvernul a abordat
problematica romilor în contextul general al politicilor pentru
minoritãþile naþionale recunoscute prin Constituþia României, legislaþia în
vigoare, precum ºi în tratatele ºi convenþiile internaþionale în care
România este parte.

 Au fost ratificate mai multe documente internaþionale pentru
protejarea drepturilor minoritãþilor naþionale, inclusiv Pactul interna-
þional cu privire la drepturile civile ºi politice, Convenþia-cadru pentru protecþia
minoritãþilor naþionale, Declaraþia ONU cu privire la drepturile persoanelor
aparþinând minoritãþilor naþionale ºi Recomandãrile 1201 ºi 1203 ale
Consiliului Europei.

 Ca stat membru OSCE, România ºi-a asumat obligaþii faþã de
prevederile Actului final de la Helsinki (1975) ºi, de asemenea, a finalizat

                                                
1 La realizarea acestui capitol au mai contribuit Gelu Duminicã, Florin Moisã ºi Marian

Preda.
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tratate bilaterale împreunã cu Ungaria (1996) ºi Ucraina (1997), care
conþin articole distincte privind protecþia persoanelor aparþinând
minoritãþilor naþionale. Ambele tratate stipuleazã cã pãrþilor contrac-
tante li se cere sã punã în aplicare regulile ºi standardele Convenþiei-cadru
pentru protecþia minoritãþilor naþionale ºi ale Recomandãrii 1201.

 Pânã în 1997, instituþia de reprezentare a minoritãþilor naþionale
din România a fost CMN, înfiinþat în aprilie 1993 ºi care a avut ca scop
asigurarea relaþiilor cu organizaþiile legal constituite ale persoanelor
aparþinând minoritãþilor naþionale.

 CMN a fost constituit din reprezentanþi ai organelor administraþiei
publice centrale de specialitate, precum ºi din reprezentanþi ai
organizaþiilor minoritãþilor naþionale din România, legal constituite la
data alegerilor generale de la 27 septembrie 1992.

 În competenþa CMN au intrat problemele cu caracter normativ,
administrativ ºi financiar care se refereau la exercitarea drepturilor
persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale în ceea ce priveºte
pãstrarea, dezvoltarea ºi exprimarea identitãþii lor etnice, culturale,
lingvistice ºi religioase.

 CMN-ului i s-au repartizat anual, prin legea bugetului de stat,
sume pentru activitatea organizaþiilor cetãþenilor aparþinând minori-
tãþilor naþionale, defalcate pe urmãtoarele capitole: presã, organizare,
sediu, acþiuni social-culturale ºi, ulterior, acþiuni de tipãrire de carte ºi
dotãri.

 Din anul 1995, CMN a primit de la bugetul de stat sume de bani
pentru finanþarea de proiecte ºi programe în cadrul Campaniei europene
pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului ºi intoleranþei,
realizate ºi prin intermediul organizaþiilor nepolitice ale cetãþenilor
aparþinând minoritãþilor naþionale.

 Alte politici generale care implicau ºi minoritatea romilor au fost:

− acordarea de subvenþii unor publicaþii aparþinând minoritãþilor
naþionale, ca urmare a numãrului restrâns al cunoscãtorilor
limbii respective, începutã în anul 1990 de Ministerul Culturii;

− acordarea de subvenþii pentru CSEPE, care funcþioneazã ca
institut al Academiei Române;
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− declararea, în decembrie 1998, a zilei de 18 decembrie drept
Ziua Minoritãþilor Naþionale din România;

− înfiinþarea ISPMN, ca instituþie publicã cu personalitate
juridicã, în subordinea Guvernului ºi coordonarea DPMN, cu
sediul în municipiul Cluj-Napoca.

În ceea ce priveºte educaþia, conform Legii învãþãmântului din
1995, "învãþarea limbii oficiale a statului este obligatorie pentru toþi
cetãþenii români, educaþia la toate nivelurile se face în limba românã ºi
educaþia mai poate avea loc în limba maternã a minoritãþilor naþionale ºi
în limbi strãine."

Un alt capitol al legii dedicat educaþiei minoritãþilor conþine
prevederi garantând elaborarea de cãrþi de studiu pentru minoritãþi,
studiul istoriei ºi tradiþiilor minoritãþilor la primele clase ale ºcolii
secundare ºi reprezentarea proporþionalã a personalului de predare
aparþinând minoritãþilor naþionale în colectivul de conducere a ºcolilor.

În anul 1996, Ministerul Educaþiei a elaborat un set de instrucþiuni
reglementând educaþia în limba minoritãþilor în ºcoala primarã ºi
secundarã/vocaþionalã. Instrucþiunile afirmã cã "studiul limbii materne
începe cu primul nivel al ºcolii primare", în urma cererii scrise a
pãrinþilor elevului sau tutorelui. La nivelurile I-IV, patru ore pe
sãptãmânã sunt acordate studiului limbii materne, iar în ºcolile
secundare, profesionale ºi licee, o astfel de educaþie va primi trei ore pe
sãptãmânã.

Contextul general socio-politic al României, pregãtirile pentru
intrarea României în NATO ºi aderarea la UE au permis reorientarea
politicilor cãtre diverse categorii de populaþie serios atinse de tranziþia
cãtre economia de piaþã, inclusiv minoritatea romilor. În acest context,
începând cu anul 1997, Guvernul României a acordat o mai mare atenþie
dreptului de exprimare a minoritãþilor naþionale, dar mai ales elaborãrii
ºi aplicãrii politicilor pentru minoritãþile naþionale în general, pentru
minoritatea romilor în special.

O primã mãsurã a fost înfiinþarea, în ianuarie 1997, a DPMN, în
cadrul aparatului de lucru al Guvernului, subordonat primului-ministru
ºi condus de ministrul delegat pe lângã primul-ministru pentru
minoritãþi naþionale.
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În ceea ce priveºte colaborarea DPMN cu CMN, acesta din urmã
recomanda ºi aviza proiectele de legi ºi alte acte normative cu incidenþã
asupra drepturilor ºi îndatoririlor persoanelor aparþinând minoritãþilor
naþionale, emise de DPMN, fundamenta asistenþa financiarã oferitã de
Guvern prin DPMN organizaþiilor cetãþenilor aparþinând minoritãþilor
naþionale, susþinea DPMN în ceea ce priveºte îndeplinirea atribuþiilor
specifice.

În cadrul acestui departament, conform actului de înfiinþare din
ianuarie 1997, s-a constituit ONISR, având ca atribuþii menþinerea ºi
stabilirea de relaþii cu organizaþii ale romilor, în vederea soluþionãrii
problemelor specifice ºi a integrãrii sociale a acestora.

În septembrie 1997, prin modificarea actului iniþial de constituire a
DPMN, instituþia pentru reprezentarea intereselor romilor s-a numit
Oficiul Naþional pentru Romi, denumire sub care aceasta a funcþionat
pânã în anul 2003, când MIP l-a redenumit Oficiul pentru Problemele
Romilor1.

În 14 martie 1997, prin ordin al ministrului DPMN, s-au înfiinþat
primele birouri teritoriale în cadrul DPMN, în localitãþile Cluj-Napoca,
Suceava ºi Constanþa, formate din reprezentanþi împuterniciþi cu
competenþe teritoriale.

a) Biroul teritorial din Cluj - competenþe pentru judeþele Satu-
Mare, Bihor, Sãlaj, Bistriþa-Nãsãud, Cluj, Mureº, Harghita,
Covasna, Braºov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Timiº, Arad.

b) Biroul teritorial din Suceava - competenþe pentru judeþele
Maramureº, Suceava, Botoºani, Neamþ, Bacãu, Vaslui, Vrancea.

c) Biroul teritorial Constanþa - competenþe pentru judeþele Galaþi,
Brãila, Ialomiþa, Cãlãraºi, Tulcea, Constanþa.

Ulterior, în anul 1998, s-a format Biroul teritorial din Arad, cu
competenþe pentru judeþele: Caraº-Severin, Timiº, Arad, Hunedoara,
Bihor, iar în anul 1999, s-a format Biroul teritorial Turnu-Severin, care îºi

                                                
1 În 2005, prin Legea nr. 7/2005, Oficiul s-a transformat în Agenþia Naþionalã pentru Romi,

organ de specialitate al administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în
subordinea Guvernului.
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desfãºoarã activitatea pe teritoriul judeþelor Mehedinþi, Dolj, Gorj,
Vâlcea ºi Olt.

Deºi au fost înfiinþate instituþii guvernamentale cu responsabilitãþi
clare în ceea ce priveºte minoritãþile naþionale ºi în special minoritatea
romilor, totuºi au lipsit resursele umane ºi financiare, ceea ce a atras
critici atât din partea organizaþiilor neguvernamentale ale romilor, cât ºi
din partea instituþiilor internaþionale.

În raportul anual al CE din 2000 (Raportul Comisiei Europene
privind progresele spre aderare ale României, 2000) se menþioneazã cã
ONR are un personal extrem de limitat ºi resurse bugetare minime, chiar
dacã Parteneriatul de aderare din 1999 a desemnat asigurarea sprijinului
financiar pentru programele romilor drept o prioritate pe termen scurt.
Oficiul trebuie sã fie consolidat pentru a-ºi îndeplini funcþia, iar acesta
este un domeniu în care trebuie încã sã se mai lucreze.

Singurele resurse financiare pe care DPMN le-a gestionat pe
perioada funcþionãrii ca instituþie pentru minoritãþile naþionale au fost
cele alocate de la bugetul de stat, respectiv:

− fonduri pentru proiecte ºi programe în cadrul Campaniei
Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, intoleranþei, în
valoare de 274 miliarde lei, la care solicitanþii eligibili erau
organizaþiile apolitice ale minoritãþilor naþionale;

− fondul de contrapartidã.

 Raportul regional al dezvoltãrii umane (Andrey Ivanov, 2002)
elaborat de PNUD afirmã cã problemele abordate prin proiectele
organizaþiilor romilor care au ca obiectiv drepturile omului sunt
concepute preponderent prin prisma posibilitãþilor de dezvoltare, din
cauza "agendelor de supravieþuire" a comunitãþii romilor. Se pune accent
pe educaþia romilor, pe plasarea lor în câmpul muncii, în timp ce, pentru
construcþia normativã ºi politicã, pentru înfiinþarea de instituþii pentru
reprezentarea romilor, pentru înfiinþarea de canale de televiziune, se
acordã mai puþinã atenþie.

 Aºa cum am menþionat deja, pânã în anul 2000, resursele
financiare pentru proiectele destinate îmbunãtãþirii situaþiei romilor,
pentru formarea capacitãþii organizaþiilor neguvernamentale ale romilor



30

ºi a celei guvernamentale (pentru DPMN) au fost puþine, deºi interesul
þãrilor din vest pentru minoritãþile naþionale, în special pentru
minoritatea romilor, era crescut.

 Interesul þãrilor din vest pentru minoritatea romilor prezenta cel
puþin douã aspecte:

− pe de o parte, îngrijorarea faþã de frecvenþa conflictelor
interetnice din perioada 1990-1996 ºi rezultatele acestora,
inclusiv faþã de abuzurile ºi raziile organelor de poliþie în
comunitãþile de romi, raportate instituþiilor internaþionale de
cãtre organizaþiile neguvernamentale ale romilor, interne ºi
internaþionale;

− pe de altã parte, contextul socio-politic, pregãtirile de pre-
aderare a României la UE, care includ ºi mãsuri pentru
îmbunãtãþirea situaþiei romilor din România.

În majoritatea documentelor COE ºi ale UE (COCEN, Agenda 2000),
una dintre sugestii este includerea problematicii romilor pe agenda
instituþiilor/autoritãþilor naþionale, care, prin mãsuri de creºtere a
încrederii ºi de creare a unui cadru de dialog cu reprezentanþii romilor,
îºi consolideazã capacitãþile instituþionale ºi identificã soluþii pentru
integrarea socialã a minoritãþii romilor.

Parteneriatul pentru aderare din 1999 sublinia consolidarea
dialogului dintre Guvernul României ºi comunitatea romã, în vederea
elaborãrii ºi implementãrii unei strategii cu scopul de a îmbunãtãþi
situaþia socialã ºi economicã a romilor ºi de a oferi sprijin financiar
adecvat programelor pentru minoritãþile naþionale.

Urmare a numeroaselor referiri la situaþia socio-economicã a
romilor, precum ºi la necesitatea îmbunãtãþirii acesteia, în contextul
pregãtirilor pentru aderare, problematica romilor a fost inclusã atât ca
criteriu politic de aderare a României la UE, cât ºi ca prioritate în
Programul Guvernului din perioada 1998-2000, care implica acordul
total la strategia de preaderare a României la UE ºi adoptarea legilor
europene referitoare la drepturile minoritãþilor.

Programul de guvernare din perioada 1996-2000 a prevãzut
explicit stabilirea unui Comitet Interministerial pentru Problemele
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Romilor din România ºi alocarea resurselor financiare pentru sprijinirea
organizãrii minoritãþilor naþionale, bazatã pe proiecte ºi programe.

DPMN a fost înfiinþat din 1997, iar în structura acestuia s-a
organizat ONR. Printr-o hotãrâre de guvern din august 1998, s-a
constituit, pe lângã DPMN, CIMN, organ consultativ format din câte un
reprezentant al ministerelor de resort, reprezentanþi ai comisiilor de
specialitate ale Senatului ºi Camerei Deputaþilor, ai Preºedinþiei, ai
Consiliului Legislativ, precum ºi ai altor instituþii, cum ar fi: Academia
Românã, organisme de cercetare a relaþiilor interetnice ºi, respectiv, ai
organizaþiilor neguvernamentale. De asemenea, s-a prevãzut cã în cadrul
Comitetului Interministerial pot funcþiona subcomisii pe probleme
specifice ale minoritãþilor naþionale, precum ºi faptul cã cheltuielile
legate de organizarea ºi funcþionarea activitãþii specifice a Comitetului
Interministerial se suportã din fonduri de la bugetul de stat, alocate cãtre
DPMN prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

În anul 1998, DPMN a beneficiat de un proiect PHARE1 în valoare
de 2 milioane de euro, care avea douã obiective imediate:

a) realizarea Strategiei Guvernului privind îmbunãtãþirea situaþiei
romilor din România pânã în 2000, pe baza Cãrþii albe a
Guvernului, formulatã pe planuri sectoriale ºi programe
pentru fiecare minister;

b) alocarea de sume pentru dezvoltarea de proiecte în parteneriat,
pentru testarea politicii ºi a abordãrilor programului.

Pentru a crea un cadru de discuþie eficient al Guvernului cu
organizaþiile neguvernamentale ale romilor, la începutul anului 1999,
reprezentanþii a 80 de organizaþii neguvernamentale ale romilor s-au
întâlnit la Mangalia ºi Sibiu, reuniuni la care au participat ºi
reprezentanþi ai DPMN, ai UE ºi ai altor instituþii publice.

Rezultatul celor douã reuniuni l-a constituit înfiinþarea GLAR,
format din 16 organizaþii neguvernamentale, care avea ca atribuþie
negocierea cu Guvernul ºi, în special, cu Comisia Interministerialã a
termenilor de referinþã ai proiectului PHARE 1998 ºi dezvoltarea
Strategiei naþionale pentru romi.

                                                
1 Termenii de referinþã ai programului PHARE 1998.
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 Modalitatea de lucru propusã de DPMN pentru GLAR a fost de
constituire în cadrul Comitetului Interministerial a unei subcomisii pe
problemele romilor (SIR), un organism mixt format din experþi
guvernamentali ºi experþi independenþi romi, nominalizaþi de cãtre
GLAR.

La rândul sãu, GLAR, pentru a întãri colaborarea formalã cu
DPMN, care avea ca obiectiv dezvoltarea strategiei naþionale pentru
romi, sprijinitã financiar prin proiectul PHARE, a propus în anul 1999 ºi
a realizat semnarea unui protocol de colaborare între pãrþi.

La sfârºitul anului 2000, DPMN a propus, în ultima ºedinþã de
Guvern, adoptarea unui memorandum privind “Cadrul strategic de
îmbunãtãþire a situaþiei romilor”, adoptat de cãtre Guvern la 7
decembrie 2000, dar neaprobat la acea datã.

Chiar dacã relaþia dintre Comitet ºi SIR nu a fost una foarte
strânsã, chiar dacã au existat critici ale liderilor ºi organizaþiilor
neguvernamentale ale romilor faþã de dinamica elaborãrii planurilor de
acþiune sectorialã, pentru prima oarã în istoria elaborãrii politicilor
pentru romii din România, aceºtia au fost invitaþi de Guvern ºi
responsabilizaþi sã contribuie la îmbunãtãþirea situaþiei lor.

Aceeaºi procedurã a fost acceptatã de DPMN ºi în cazul elaborãrii
Ordonanþei Guvernului privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor
formelor de discriminare, adoptatã un an mai târziu, dupã organizarea
ºi desfãºurarea unei campanii privind adoptarea de cãtre Parlament a
ordonanþei ºi transformarea ei în Legea nr. 48/2002.

Dupã alegerile din 2000, problematica minoritãþilor naþionale, în
general, iar a minoritãþii romilor, în special, a scãzut ca importanþã,
datoritã faptului cã instituþiile de reprezentare a acestora s-au
restructurat ºi le-au fost modificate atribuþiile ºi poziþia în ierarhia
instituþionalã. DPMN a fost desfiinþat, iar problematica minoritãþilor
naþionale a fost preluatã de DRI, instituþie în subordonarea MIP.
Minoritatea romã este reprezentatã de un oficiu naþional - ONR - care
funcþioneazã în cadrul DRI. Dar nici una din cele douã instituþii nu a fost
reprezentatã printr-un secretar de stat, funcþie care asigurã participarea
la procesele decizionale ale Guvernului.

Organizaþia APADOR-CH ºi alte organizaþii româneºti militante
pentru drepturile minoritãþilor (FSD, Liga Pro Europa) au luat atitudine
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faþã de diminuarea interesului Guvernului pentru minoritãþile naþionale,
însã demersul lor a rãmas fãrã rãspuns, inclusiv din partea liderilor ºi
organizaþiilor neguvernamentale ale romilor.

În ceea ce priveºte CMN, acesta s-a reînfiinþat în coordonarea MIP,
având ca scop asigurarea relaþiilor cu organizaþiile legal constituite ale
cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale, fiind format din câte trei
reprezentanþi ai organizaþiilor acestora, reprezentate în Parlamentul
României.

Dacã, în anul 1993, CMN era organism consultativ al Guvernului
României, cu competenþe în probleme cu caracter normativ,
administrativ ºi financiar, dupã alegerile din 2000, rolul acestuia s-a
diminuat, datoritã componenþei membrilor ºi scãderii competenþelor.
Pentru asigurarea relaþiilor cu organizaþiile legal constituite ale
cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale, principalul scop al CMN
este doar alocarea sumelor de bani de la bugetul de stat ºi numai pentru
organizaþiile reprezentate în Parlamentul României.

2.1.2. Mãsuri afirmative
O mãsurã afirmativã fundamentalã, stipulatã în Constituþia

României, este reprezentarea în Parlament a organizaþiilor cetãþenilor
aparþinând minoritãþilor naþionale, care pot sã participe în alegeri ºi
cãrora le revine, din oficiu, un loc, dacã realizeazã un anumit numãr de
voturi precizat de Legea electoralã.

Prima mãsurã afirmativã de tip instituþional pentru etnia romã a
fost a Ministerului Educaþiei, constând în asigurarea de locuri speciale în
învãþãmântul superior pentru candidaþii de etnie romã (1992),
urmãrindu-se crearea unei elite care sã preia rezolvarea unora dintre
problemele cu care se confruntã aceastã minoritate.

Din anul 2000, Ministerul Educaþiei a adoptat o reglementare
vizând facilitarea admiterii tinerilor de etnie romã în licee, ºcoli
profesionale, ºcoli de arte ºi meserii. Metodologia pentru elevii romi
aflaþi în competiþie pentru ocuparea acestor locuri prevede existenþa unei
recomandãri din partea unei organizaþii civice, politice sau culturale a
romilor.

De asemenea, începând cu anul 1996, organizaþiile neguverna-
mentale ale romilor au format un grup de lucru pe lângã MEd, cu scopul
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de a introduce mediatorii ºcolari în învãþãmântul primar, preponderent
în zonele în care principala limbã vorbitã a copiilor este romani sau
maghiara. Mãsura a fost implementatã parþial în anul 2004, printr-un
program PHARE 2002 al Ministerului Educaþiei.

O instituþie democraticã importantã, cu atribuþia de a apãra
drepturile ºi libertãþile cetãþenilor împotriva intervenþiei nelegale sau
abuzive a autoritãþilor publice, este Avocatul Poporului, înfiinþatã în
luna martie 1997. Iniþial, în cadrul acestei instituþii, a existat un
departament pentru minoritãþi, culte ºi media, desemnat sã lucreze pe
teme specifice minoritãþilor naþionale, dizolvat în august 1999 datoritã
absenþei plângerilor.

2.1.3. Reprezentarea politicã a romilor din România
Recensãmântul din anul 1992 indicã cifra de 408.923 de romi în

România (1,85% din populaþie), cel din anul 2002 indicã cifra de 535.000
(2,5% din populaþie), iar un studiu al ICCV din anul 1998 aratã cã
numãrul real este apropiat de 1,5 milioane de persoane.

Ceea ce pare indiscutabil în contextul românesc actual este faptul
cã romii mai sunt încã subreprezentaþi în sfera politicã ºi decizionalã.
Din punct de vedere al reprezentãrii politice, potrivit Constituþiei, romii
sunt reprezentaþi în Parlament. Chiar dacã, în campania electoralã din
anii 1990 ºi 1992, au participat cinci organizaþii ale romilor, pânã în anul
2004 reprezentarea a fost asiguratã doar de Partida Romilor, care
beneficiazã de alocaþia anualã de la bugetul de stat pentru promovarea
pluralismului politic, garantatã prin Constituþie.

Tabelul 2.1

Partidele politice ale romilor în campania electoralã (1990-2004)

Nume 1990 1992 1996 2000 2004
Voturi Voturi Voturi Voturi Voturi

Centrul Creºtin al
Romilor din

Camera
Deputaþilor

0 0 0 12.171 0

România Senat 0 0 0 2.045 0
Comunitatea Etniei
Romilor din

Camera
Deputaþilor

0 0 5.227 0 0

România Senat 0 0 6.073 0 0
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Nume 1990 1992 1996 2000 2004
Voturi Voturi Voturi Voturi Voturi

Partida Romilor Camera
Deputaþilor

0 52.704 82.195 71.786 56.076

Senat 0 41.338 80.622 0 0
Partidul Alianþa
Democratã a
Romilor din

Camera
Deputaþilor

21.847 0 0 0 0

România Senat 0 258 0 0 0
Partidul Democrat
Creºtin al Romilor
din România

Camera
Deputaþilor

7.939 0 0 0 0

Partidul Þiganilor
din România

Camera
Deputaþilor

16.865 9.949 0 0 0

Senat 5.565 10.993 0 0 0
Uniunea
Democraticã a
Romilor din

Camera
Deputaþilor

29.162 0 0 0 0

România Senat 19.847 0 0 0 0
Uniunea Generalã
a Romilor din

Camera
Deputaþilor

0 22.071 0 0 0

România Senat 0 19.504 0 0 0
Uniunea Romilor Camera

Deputaþilor
0 0 71.020 0 0

Senat 0 0 72.648 0 0
Uniunea Romilor
judeþul Constanþa

Camera
Deputaþilor

0 0 640 0 0

Senat 0 0 763 0 0
Uniunea Liberã
Democraticã a
Romilor din

Camera
Deputaþilor

0 31.384 0 0 0

România Senat 2.505 18.624 0 0 0
Alianþa pentru
Unitatea Romilor

Camera
Deputaþilor

0 0 15.041

Senat 0 0 19.109
TOTAL Camera

Deputaþilor
75.813 116.108 159.082 83.957 71.117

Senat 27.917 90.717 79.484 2.045 19.041
Sursã: Facultatea de ªtiinþe Politice, Bucureºti.
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Aºa cum am menþionat anterior, Guvernul sprijinã dezvoltarea
organizaþiilor minoritãþilor naþionale, alocând anual subvenþii de la
bugetul de stat, în baza dispoziþiilor emise anual privind finanþarea
activitãþii partidelor politice ºi a campaniilor electorale.

Legea prevede alocãri financiare pentru dezvoltarea infrastructurii
(centrale ºi locale) a organizaþiilor, a resurselor umane, editarea de cãrþi,
manuale ºi publicaþii, organizarea de acþiuni culturale, ºtiinþifice,
simpozioane ºi întâlniri ale membrilor, în þarã ºi strãinãtate.

2.1.4. Sectorul neguvernamental
Procesul de organizare a sectorului neguvernamental în cazul

romilor, inclusiv a structurii politice de reprezentare, a început în anul
1990. Dacã, la început, numãrul ONG-urilor era foarte mic, el a crescut
simþitor, ajungând la aproape 100 de organizaþii în anul 2000 ºi
aproximativ 200 de organizaþii în 2004. Saltul calitativ al sectorului
neguvernamental s-a produs în perioada 1998-2000, când Fundaþia
pentru o Societate Deschisã, printr-un program destinat încurajãrii
miºcãrii asociative a romilor, a contribuit la înfiinþarea a peste 20 de
ONG-uri, cu posibilitãþi de dezvoltare. Aceastã situaþie a fost posibilã
deoarece, în programul de finanþare, o componentã s-a adresat cu
precãdere înfiinþãrii de organizaþii neguvernamentale.

Deºi, iniþial, o parte dintre aceste organizaþii au fost cointeresate ºi
de faptul cã se primeau fonduri nerambursabile din partea unor
instituþii ºi organizaþii internaþionale, totuºi rolul acestui sector în gãsirea
de soluþii pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã ale minoritãþii
romilor, cu focalizare pe mãsurile de compensare a educaþiei copiilor
romi, a fost din ce în ce mai mare.

Doar câteva ONG-uri ale romilor au ales sã se concentreze asupra
temelor drepturilor omului, cum ar fi accesul la justiþie, prevenirea
conflictelor ºi a violenþei împotriva romilor, consultanþã ºi asistenþã
juridicã. Alte organizaþii ale romilor au în vedere teme sociale vizând
întãrirea capacitãþii comunitãþilor de romi, punerea în aplicare a unei
largi varietãþi de proiecte având ca scop ameliorarea drepturilor civile,
sociale ºi culturale ale romilor.
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Cu toate acestea, celor mai multe ONG-uri ale romilor le-au lipsit
ºi le lipsesc încã resursele umane, resursele financiare ºi autosustena-
bilitatea, în timp ce capacitatea lor de absorbþie rãmâne extrem de
scãzutã în competiþia pentru fondurile guvernamentale ºi internaþionale.
Dintre actorii care au acþionat în sensul emancipãrii romilor, pânã în
2000, cei mai activi au fost aceste organizaþii neguvernamentale, ºi nu
actorii guvernamentali, motiv pentru care s-au abordat numai probleme
punctuale, problema globalã rãmânând, în cea mai mare parte,
nerezolvatã.

 Cu toate acestea, principalii susþinãtori ai formãrii ºi consolidãrii
ONG-urilor rome nu au fost instituþiile/organizaþiile româneºti, ci cele
externe, care au creditat în primul rând cu încrederea lor eforturile
acestor organizaþii ºi în al doilea rând cu fonduri:

− Fundaþia pentru o Societate Deschisã a alocat aproximativ 680.000
USD pentru programe destinate romilor, pe o perioadã de doi
ani (1998-2000), cu scopul de identificare ºi prevenire a diferitele
forme de discriminare împotriva romilor, de reducere a dife-
renþei dintre romi ºi neromi, de oferire de ºanse egale la resurse.
Toate aceste programe au fost implementate de ONG-uri.

− Programul Matra al Ministerului Afacerilor Externe al Olandei a
alocat prin Fundaþia Internaþionalã Spolu (Olanda) sume
pentru programe de dezvoltare comunitarã destinate romilor ºi
comunitãþilor în care aceºtia trãiesc, în valoare de aproximativ
300.000 USD.

− Uniunea Europeanã, pânã în anul 2000, a sprijinit îmbunãtãþirea
situaþiei romilor în principal sub forma asistenþei directe, prin
programul PHARE Democracy, LIEN, Partener, Europa ºi
Dezvoltarea Societãþii Civile, gestionat de FDSC, Programul de
dezvoltare a serviciilor sociale (SESAM) ºi programe de sãnãtate.
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2.2. Politicile publice pentru îmbunãtãþirea situaþiei
romilor în perioada 2001-2005

2.2.1. Contextul politic ºi social de elaborare a Strategiei
Guvernului de îmbunãtãþire a situaþiei romilor

Dupã anul 1990, CE a început discuþiile privind extinderea UE ºi
cu alte þãri din Europa Centralã ºi de Est. În anul 1993, la conferinþa de la
Copenhaga, s-a semnat Acordul european prin care s-a stabilit asocierea
între România, pe de o parte, ºi Comunitãþile Europene ºi statele
membre ale acestora, pe de altã parte, ratificat de România prin Legea
nr. 20/1993 ºi intrat în vigoare la 1 februarie 1995.

În iunie 1995, România a depus cererea de aderare la UE, iar
primul Parteneriat pentru aderare pentru România a fost elaborat în 1998,
actualizat apoi în anii 1999 ºi 2002, în funcþie de progresele României
privind aderarea. Parteneriatul pentru aderare 2003 a fost revizuit în
lumina constatãrilor din Raportul periodic 2002 ºi a Foilor de parcurs
pentru România ºi Bulgaria.

Parteneriatul pentru aderare din 1999 a subliniat consolidarea
dialogului dintre Guvernul României ºi comunitatea romã, în vederea
elaborãrii ºi implementãrii unei strategii, cu scopul de a îmbunãtãþi
situaþia socialã ºi economicã a romilor ºi de a oferi sprijin financiar
adecvat programelor pentru minoritãþi.

Parteneriatul pentru aderare din 1999 a subliniat necesitatea
implementãrii continue a strategiei de îmbunãtãþire a situaþiei sociale ºi
economice a romilor ºi implementarea mãsurilor menite sã combatã
discriminarea, inclusiv în cadrul administraþiei publice, sã creeze locuri
de muncã ºi sã sporeascã accesul la educaþie.

Urmare a numeroaselor referiri la problematica de îmbunãtãþire a
situaþiei romilor, ca ºi a monitorizãrii progreselor înregistrate de
România în procesul de aderare, Guvernul a introdus în programul sãu
din perioada 1998-2000 problematica romilor ca fiind o prioritate care
implicã acordul total la strategia de preaderare la UE, precum ºi
adoptarea legilor europene referitoare la drepturile minoritãþilor.
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Programul guvernamental a prevãzut, de asemenea, în mod
explicit, ºi stabilirea unui comitet interministerial pentru problemele
romilor din România, precum ºi alocarea resurselor financiare destinate
unor proiecte ºi programe care sã sprijine procesul de organizare a
minoritãþilor naþionale.

În ceea ce priveºte progresul în realizarea strategiei pentru
îmbunãtãþirea situaþiei romilor, aºa cum s-a prevãzut în termenii de
referinþã ai programului PHARE din 1998, acesta a fost extrem de încet
ºi plin de controverse, motiv care a determinat MIP sã cearã ONR din
subordinea sa elaborarea unei strategii guvernamentale de îmbunãtãþire
a situaþiei romilor.

În programul de guvernare pentru perioada 2001-2004 au fost
introduse elemente care se refereau la populaþia roma (elaborarea unei
strategii naþionale ºi programe specifice care sã asigure îmbunãtãþirea
substanþialã a situaþiei romilor).

În aprilie 2001, MIP a prezentat Guvernului documentul final, care
a fost adoptat sub numele de Strategia Guvernului României de
îmbunãtãþire a situaþiei romilor (Strategia, în acest text, mai departe),
eveniment salutat de instituþiile româneºti ºi internaþionale.

În preambulul hotãrârii de guvern se specificã faptul cã Strategia a
fost adoptatã „având în vedere dorinþa Guvernului României de a
îmbunãtãþi situaþia minoritãþilor naþionale în conformitate cu prevederile
Constituþiei României, demonstratã prin aderarea voluntarã la
instrumente internaþionale ale Consiliului Europei, cum ar fi Convenþia-
cadru pentru protecþia minoritãþilor naþionale, Rezoluþia ECRI nr. 3,
Recomandarea 1203 a Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei,
Convenþia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare
rasialã, precum ºi alte documente internaþionale”.

Adoptarea Strategiei Guvernului de îmbunãtãþire a situaþiei
romilor a fost apreciatã de CE în Raportul de þarã cu privire la progresul
cãtre aderare al României din anul 2001, în care se preciza cã una dintre
iniþiativele majore ale Guvernului în ceea ce priveºte romii este
adoptarea Strategiei, ceea ce înseamnã îndeplinirea unuia dintre
criteriile politice stipulate în Parteneriatul pentru aderare din anul 1999.
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Din momentul adoptãrii Strategiei naþionale ºi pânã la jumãtatea
anului 2003, responsabilitatea implementãrii acesteia a aparþinut MIP,
prin ONR, în calitatea lui de organ executiv al Comitetului Mixt de
Monitorizare ºi Implementare a Strategiei Guvernului, fiind ºi singura
instituþie care a elaborat, în anul 2003, un raport de monitorizare a
stadiului de implementare a Strategiei.

Începând cu luna iunie a anului 2003, prin desfiinþarea MIP,
responsabilitatea implementãrii Strategiei a fost transferatã SGG-ului ºi
OPR-ului (fostul ONR), în calitatea lui de organ executiv al CMixt.

Reorganizãrile guvernamentale din martie 2004 au afectat poziþia
OPR în ierarhia instituþiilor guvernamentale ºi au minimalizat rolul
acestei instituþii, care are ca obiectiv îndeplinirea criteriului politic de
aderare a României la UE, îmbunãtãþirea situaþiei romilor.

Prin urmare, în iunie 2004, OPR a fost preluat de la SGG în
structura DRI, pentru ca, la sfârºitul anului 2004, problematica romilor
sã constituie obiectul de activitate al ANR.

Încercând o scurtã analizã a contextului în care a fost dezvoltatã
prima politicã publicã pentru romi (Strategia guvernamentalã), se poate
constata caracterul pozitiv ºi specific al mãsurii, prin implicarea ºi
responsabilizarea membrilor comunitãþii romilor în procesul de
elaborare ºi implementare la nivel central ºi local.

În faza de elaborare a Strategiei, implicarea ºi responsabilizarea au
fost la nivel central, o datã cu formarea SIR, care a avut ca obiectiv
elaborarea sectorialã a domeniilor de intervenþie cuprinse în Strategia
Guvernului de îmbunãtãþire a situaþiei romilor. Dupã adoptarea
Strategiei, implicarea ºi responsabilizarea membrilor comunitãþilor de
romi au fost prevãzute în schema de implementare a acesteia, atât la
nivel central, cât ºi la nivel local.

a) La nivel central, CMixt, format din 16 secretari de stat ai
ministerelor semnatare ale Strategiei Guvernului ºi organizaþii
active ale romilor, rãspunde de organizarea, planificarea,
coordonarea ºi controlul executãrii activitãþilor prevãzute în
Planul general de mãsuri. Din Comisiile Ministeriale pentru
Romi, formate la nivelul celor 16 ministere de resort, fac parte
experþi ai ministerelor ºi experþi romi, delegaþi de aceºtia.
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Aceste comisii se subordoneazã CMixt ºi au ca responsabilitate
organizarea, planificarea, coordonarea ºi controlul executãrii
activitãþilor prevãzute în Planul general de mãsuri, pentru
sectorul de responsabilitate al ministerului de resort.

b) La nivel local, BJR, organizate în structura prefecturilor,
formate din trei persoane, dintre care una aparþine minoritãþii
romilor, sunt responsabile de organizarea, planificarea,
coordonarea ºi controlul executãrii activitãþilor desfãºurate la
nivel judeþean pentru îndeplinirea obiectivelor ºi sarcinilor din
Planul general de mãsuri. De asemenea, la nivelul primãriilor,
Strategia guvernamentalã a prevãzut angajarea experþilor locali
pentru romi, ca principalii mediatori între autoritãþile publice
ºi comunitãþile de romi, responsabili pentru identificarea
problemelor ºi elaborarea acþiunilor, a proiectelor de
îmbunãtãþire a situaþiei romilor. Experþii locali se
subordoneazã atât BJR-urilor, cât ºi primarilor.

În august 2002 a fost înfiinþat Consiliul Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii, ca organism democratic de apãrare a
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului, cu legislaþie aliniatã
la cea europeanã. A soluþionat cazuri legate de discriminarea romilor ºi
are o strategie sectorialã pentru combaterea discriminãrii romilor. Un rol
important îl are organizaþia Romanii CRISS, care contribuie, împreunã
cu CNCD, la soluþionarea cazurilor apãrute.

2.2.2. Procesul de implementare a Strategiei Guvernului
de îmbunãtãþire a situaþiei romilor

Dezvoltarea instituþionalã a structurilor de implementare a
strategiei

Strategia Guvernului de îmbunãtãþire a situaþiei romilor a fost
primitã cu interes de instituþiile româneºti ºi internaþionale ºi de
miºcarea asociativã a romilor din România. Consensul a fost dat de
metodologia aleasã de Guvern prin includerea reprezentanþilor romilor
în procesul de elaborare, implementare, monitorizare ºi evaluare a
strategiei.
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Deºi importantã atât din punct de vedere politic, cât ºi din punct
de vedere social, Strategia Guvernului nu a fost însoþitã de o
metodologie privind implementarea, care sã prevadã, într-un mod
unitar, calea de îndeplinire a obiectivelor specificate în Planul general de
mãsuri. În locul unei metodologii coerente, Strategia a prevãzut o
schemã de implementare care presupune, pe lângã înfiinþarea de
instituþii/comisii, ºi angajarea în aceste instituþii/comisii a resurselor
umane aparþinând minoritãþii romilor, termene ºi responsabilitãþi pentru
diverºi actori în Planul general de mãsuri al acesteia.

Responsabilitatea înfiinþãrii Cmixt a revenit MIP, prin ONR, în
calitatea lui de secretariat tehnic al Comitetului. Sarcina înfiinþãrii CMR
a revenit fiecãrui minister cu responsabilitãþi cuprinse în Strategia
Guvernului, în timp ce sarcina înfiinþãrii BJR a revenit MAP.

În ceea ce priveºte înfiinþarea ºi activitatea CMixt, raportul MIP1

din aprilie 2003 relateazã despre formarea acestuia prin Ordinul
ministrului informaþiilor publice din anul 2000, din secretarii de stat ai
ministerelor responsabile pentru aplicarea strategiei ºi din activiºti,
experþi romi, membri ai organizaþiilor de romi.

Referitor la activitatea CMixt, în acelaºi raport se menþioneazã
faptul cã agenda întâlnirilor pentru anul 2001 a fost centratã pe:

− evaluarea stadiului de constituire a structurii de implementare
a Strategiei Guvernului;

− evaluarea colaborãrii dintre administraþia localã, organizaþiile
neguvernamentale ºi liderii ºi activiºtii romi în plan local;

− evaluarea costurilor de implementare a Strategiei ºi a contri-
buþiei financiare a fiecãrui minister;

− evaluarea eficienþei proiectelor neguvernamentale finanþate din
fonduri PHARE;

− pregãtirea ºi evaluarea programelor de formare pentru perso-
nalul schemei de implementare a Strategiei guvernamentale;

                                                
1 Raport privind progresele înregistrate în implementarea Strategiei Guvernului de

îmbunãtãþire a situaþiei romilor.
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− aprobarea regulamentelor de organizare ºi a fiºei postului
pentru personalul din BJR.

 În anul 2002, activitatea CMixt s-a focalizat pe:

− modul de cooperare a BJR-urilor cu organizaþiile neguverna-
mentale care desfãºoarã proiecte în comunitãþile de romi;

− identificarea disfuncþionalitãþilor în aplicarea Strategiei în plan
local ºi central ºi monitorizarea îndeplinirii mãsurilor cu
termene scadente pentru fiecare structurã de implementare a
Strategiei;

− migraþia romilor în þãrile din vest ºi proiectul Ordonanþei de
urgenþã privind unele mãsuri pentru reinserþia socialã a
persoanelor revenite în þarã ca urmare a aplicãrii acordurilor
de readmisie;

− „Declaraþia de la Sibiu privind migraþia internaþionalã a
romilor ºi combaterea traficului de persoane umane”,
document prezentat de cãtre organizaþiile romilor ºi transmis
ulterior Parlamentului României, Ministerului de Interne al
Franþei ºi Ministerului de Interne al României.

 Pentru prima jumãtate a anului 2003, agenda întâlnirilor CMixt a
fost axatã pe:

− evaluarea îndeplinirii Planului general de mãsuri al Strategiei;

− gãsirea soluþiilor financiare pentru îndeplinirea Planului
general de mãsuri;

− prioritãþi ºi recomandãri pentru instituþiile semnatare ale
Strategiei ºi autoritãþile locale;

− organizarea de cursuri de formare, seminarii ºi întâlniri de
lucru cu membrii BJR pentru eficientizarea Strategiei.

În ceea ce priveºte activitatea CMR-urilor, acelaºi raport al MIP
din 2003 menþioneazã cã au fost înfiinþate 16 comisii ministeriale, dintre
care 15 la nivel de ministere, iar una în cadrul Agenþiei Naþionale pentru
Protecþia Copilului ºi Adopþii, conduse de cãtre un secretar de stat,
membru în CMixt, care are în componenþã 3-4 membri, din care unul
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aparþine minoritãþii romilor, delegat de cãtre un ONG partener în
implementarea, monitorizarea ºi evaluarea Strategiei.

Nu a existat o iniþiativã de monitorizare a activitãþii acestor
comisii, cu indicatori bine stabiliþi, chiar dacã rolul lor a fost ºi este de a
elabora ºi implementa strategii sectoriale privind îmbunãtãþirea situaþiei
romilor, dar, prin faptul cã acelaºi raport menþioneazã preocuparea
constantã ºi eficientã a comisiilor de la MEC, MSF, MMSS ºi MI,
deducem faptul cã doar patru dintre ele sunt cu adevãrat funcþionale,
având în componenþã lideri romi profesioniºti.

În ceea ce priveºte înfiinþarea ºi activitatea BJR-urilor, acestea au
fost statuate prin ordin al ministrului administraþiei publice, denumit
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a BJR. Conform
regulamentului ºi fiºelor de post, BJR-urile se înfiinþeazã în cadrul
prefecturilor, sunt formate din trei persoane, dintre care una aparþine
minoritãþii romilor, ºi au ca responsabilitãþi principale: identificarea ºi
propunerea de soluþii pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor cãtre
prefect ºi CMR din cadrul MAP, întocmirea lunarã a unui calendar de
activitãþi care se vor desfãºura la nivel judeþean, pentru îndeplinirea
obiectivelor Strategiei Guvernului.

Mobilizarea comunitãþilor de romi în vederea realizãrii obiecti-
velor Strategiei Guvernului, iniþierea de parteneriate între membrii
comunitãþilor de romi ºi autoritatea localã pentru realizarea programelor
menite sã sprijine îmbunãtãþirea situaþiei romilor sunt atribuþii ale BRJ-
urilor, stabilite de MAP.

În baza ordinului MAP, prefecturile au elaborat, la rândul lor,
ordine de constituire a BJR-urilor, iar în ceea ce priveºte atribuþiile
acestora, existã deosebiri fundamentale între Ordinul MAP ºi ordinul
elaborat de prefecþi.

În ordinul MAP, identificarea problemelor, gãsirea soluþiilor ºi
întocmirea calendarelor lunare de activitãþi pentru îndeplinirea
obiectivelor Strategiei Guvernului constituie atribuþii principale,
elaborate dupã un ciclu managerial corect ºi realizabil, iar în ordinele
elaborate de prefecþi, chiar dacã se respectã prevederile Strategiei
Guvernului, apar sarcini specifice personalului unui întreg departament,
ºi nu unei singure persoane, de obicei expertul rom din BJR, fãrã a mai
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pune în discuþie sumele necesare îndeplinirii atribuþiilor specificate,
precum ºi gestionarea lor.

Pentru angajarea personalului în BJR, MAP a preferat consultarea
numai cu o singurã organizaþie cu reprezentare a romilor în Parlament,
excluzând, în felul acesta, celelalte organizaþii neguvernamentale ale
romilor. Prin urmare, faþã de resursa umanã romã implicatã în
arhitectura Strategiei Guvernului, în Raportul periodic al CE despre
progresul cãtre aderare al României din 2001, se menþiona faptul cã
„existã temeri referitoare la faptul cã responsabilitãþile oficiilor locale pentru
romi în judeþ sunt neclare ºi cã recrutarea personalului a fost bazatã pe diverse
criterii, altele decât cele tehnice" (Raportul Comisiei Europene privind
progresele spre aderare ale României, 2001).

În ceea ce priveºte înfiinþarea structurilor de implementare a
Strategiei Guvernului ºi coordonarea acestora de cãtre CMixt, în
Raportul CE din 2004 (Raportul Comisiei Europene privind progresele
spre aderare ale României, 2004) se considera cã s-a înregistrat un
progres limitat, în timp ce OPR, secretarul tehnic al CMixt, nu are
capacitatea de a iniþia ºi coordona acþiuni în favoarea romilor în cadrul
diferitelor ministere implicate. „Implementarea Strategiei de îmbunãtãþire a
situaþiei romilor, adoptatã în 2001, a continuat în sectoarele educaþie, sãnãtate,
ocuparea forþei de muncã ºi în relaþiile cu poliþia. Deºi pozitive, existã riscul ca
aceste eforturi sã rãmânã izolate ºi nesustenabile în cazul în care coordonarea de
la nivel naþional ºi local rãmâne scãzutã. A fost înregistrat un progres limitat în
ceea ce priveºte funcþionarea Comitetului Mixt de Implementare ºi
Monitorizare a Strategiei de Îmbunãtãþire a Situaþiei Romilor. La nivel local,
grupurile de lucru formate din reprezentanþii instituþiilor publice (inspectorate
ºcolare, direcþii de sãnãtate publicã, poliþie, agenþii judeþene de ocupare a forþei
de muncã) au fost înfiinþate în aproape toate judeþele. Cu toate acestea, Oficiul
pentru Problemele Romilor nu are capacitatea de a iniþia ºi coordona acþiuni în
favoarea romilor în cadrul diferitelor ministere implicate.

Constituirea grupurilor de lucru mixte, formate în general din
reprezentanþi ai organizaþiilor neguvernamentale ºi ai instituþiilor
descentralizate, care au ca atribuþie sprijinirea activitãþii BJR-urilor
pentru întocmirea planurilor judeþene de acþiune elaborate în baza
Planului general de mãsuri al Strategiei, a constituit principala activitate
a  BJR-urilor.



46

Rãmâne încã în discuþie evaluarea capacitãþii experþilor romi de a
întocmi planurile judeþene de acþiune ºi de a argumenta utilitatea
acestora, pentru cã, în realitate, conform Legii administraþiei publice,
planurile judeþene de acþiune sunt incluse în programul anual orientativ
de dezvoltare economicã ºi socialã a judeþului, program întocmit anual
de reprezentanþii instituþiilor/serviciilor descentralizate, discutate ºi
însuºite de Comisia Consultativã, introduse apoi la bugetul de stat ºi
comunicate, dupã aprobare, serviciilor publice descentralizate ºi
administraþiei publice locale ºi judeþene.

Prin urmare, fãrã expertiza ºi implicarea experþilor romi, fãrã
implicarea prefecþilor, precum ºi fãrã utilizarea tehnicilor legislative ºi
de management specifice administraþiei publice locale, este dificilã
evaluarea implementãrii Strategiei în plan local, ca ºi alocarea fondurilor
pentru implementarea mãsurilor cuprinse în Planul general de mãsuri al
acesteia.

În acest context, acþiunile ºi activitãþile desfãºurate de BJR-uri au
fost cele care nu au solicitat fonduri. Exemple: participarea la
recensãmânt, diverse campanii de informare, manifestãri culturale,
seminarii, audienþe, tele-video-conferinþe, negociere de conflicte, testarea
nevoilor, încheierea de parteneriate cu instituþii descentralizate ºi
organizaþii neguvernamentale pentru aplicarea unui proiect în plan local
ºi, într-o mai micã mãsurã, implicarea expertului ºi a grupului de lucru
mixt în elaborarea ºi implementarea unor proiecte, în baza Strategiei,
cãtre diverºi finanþatori, inclusiv cãtre bugetul de stat.

De asemenea, o altã structurã din schema de implementare a
Strategiei o constituie experþii locali pentru romi de la nivelul
primãriilor, care reprezintã principalii mediatori între autoritãþile
publice locale ºi comunitãþile de romi. Principala responsabilitate a
acestora o constituie identificarea pe plan local a nevoilor populaþiei de
romi, urmatã de construcþia de proiecte de intervenþie pe domeniile
stabilite în Planul general de mãsuri al Strategiei.

Organizaþiile reprezentative ale romilor ºi BJR-urile au solicitat
constant primarilor înfiinþarea postului de expert local pentru romi în
cadrul primãriilor, însã reticenþa primarilor este justificatã prin lipsa
fondurilor pentru salarii ºi imposibilitatea lãrgirii schemei de personal a
primãriei, motiv pentru care aceastã structurã este acoperitã în mare



47

parte de persoane numite/desemnate prin cumul de funcþie sau
voluntari.

 Din iunie 2003 ºi pânã la sfârºitul anului 2004, activitatea MIP,
instituþie responsabilã pentru Strategie, a fost transferatã cãtre SGG ºi
OPR. OPR a preluat atribuþiile pentru romi, dar nu are personalitate
juridicã.

În iulie 2003, s-a înfiinþat DRI, structurã organizatã în cadrul
aparatului de lucru al Guvernului, fãrã personalitate juridicã, în
subordinea primului-ministru ºi în coordonarea ministrului pentru
coordonarea SGG, care a preluat atribuþiile privind minoritãþile
naþionale de la fostul MIP.

La începutul anului 2004, Guvernul a reorganizat administraþia
publicã centralã ºi, prin urmare, DRI a preluat OPR de la SGG, inclusiv
unitatea de implementare a programului PHARE nr. RO/2002-586.01.02,
„Sprijin pentru strategia de îmbunãtãþire a situaþiei romilor”.

 În noiembrie 2004, Guvernul a adoptat Ordonanþa de urgenþã nr.
78/2004 privind înfiinþarea Agenþiei Naþionale pentru Romi ºi Hotãrârea
de Guvern nr. 1703/2004 de organizare ºi funcþionare a Agenþiei
Naþionale pentru Romi. În 2 februarie 2005, Ordonanþa de urgenþã a fost
adoptatã de Parlament sub forma Legii nr. 7/2005.

 Remanierile guvernamentale începute la jumãtatea anului 2003,
precum ºi schimbãrile politice determinate de alegerile generale din 2004
au avut o influenþã directã asupra poziþiei instituþiei de reprezentare a
intereselor romilor în ierarhia instituþiilor româneºti ºi, implicit, asupra
dinamicii implementãrii Strategiei Guvernului.

Înfiinþarea DRI, condus de un secretar de stat care ar fi preluat
concomitent ºi preºedinþia CMixt, pe lângã celelalte atribuþii specifice
funcþiei, ar fi fost o bunã soluþie, dacã Guvernul ar fi decis în funcþie de
necesitatea implementãrii prevederilor cuprinse în Strategia de
îmbunãtãþire a situaþiei romilor.

În practicã, secretarul de stat al DRI a procedat la luarea deciziilor
privind problemele romilor numai pe baza consultãrilor cu liderii
formaþiunii politice a romilor, excluzând celelalte organizaþii
neguvernamentale ale romilor cu experienþã în domeniile Strategiei
Guvernului. Aceastã atitudine a atras critica la adresa Guvernului, în
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Raportul pe þarã din 2004. „Dupã cum s-a precizat ºi în raportul de anul
trecut, faptul cã Guvernul se bazeazã pe Partida Romilor pentru implementarea
ºi monitorizarea Strategiei reprezintã un motiv de îngrijorare, deoarece a dus la
excluderea efectivã a altor organizaþii ale romilor”.

De asemenea, preluarea atribuþiilor OPR de o structurã fãrã
personalitate juridicã ºi incomplet organizatã (fãrã departamente de
resurse umane, economic, juridic), fãrã un regulament de organizare ºi
funcþionare, fãrã fiºe de post ale angajaþilor demonstreazã o diminuare a
interesului ºi sprijinului guvernamental pentru implementarea Strategiei
ºi are ca efect atât întârzierea procesului de decizie, cât ºi lipsa de
transparenþã în luarea deciziilor.

Un alt efect, resimþit la nivel general, a fost delimitarea fizicã ºi
moralã a SGG de OPR ºi efectuarea transferului politic al
responsabilitãþilor privind integrarea romilor, criteriu politic de aderare,
de la instituþiile statului, la minoritatea romilor însãºi, mult prea
controversatã în interior, lipsitã de resurse umane, financiare ºi logistice,
precum ºi de pârghii de coordonare a politicilor publice pentru romi.

Raportul de þarã din 2003 (Raportul Comisiei Europene privind
progresele spre aderare ale României, 2003) a fãcut referire la aceste
aspecte, considerând cã progresul în celelalte domenii acoperite de Strategia
pentru romi a fost limitat din cauza lipsei de politici clare ºi a fondurilor
limitate. În cadrul reorganizãrii guvernamentale, responsabilitatea pentru
problemele romilor a fost transferatã la Secretariatul General al Guvernului.
Probabil cã aceastã miºcare va conferi un caracter politic mai pregnant
problematicii roma, deºi aceste schimbãri organizatorice au întârziat alocãrile de
la bugetul de stat pentru implementarea Strategiei pentru romi. Faptul cã
Guvernul se bazeazã pe Partida Romilor pentru a implementa ºi monitoriza
Strategia reprezintã un motiv de îngrijorare, întrucât a dus la excluderea
efectivã a altor organizaþii ale romilor.

Concluzii:

1) Remanierile ºi schimbãrile guvernamentale au avut un efect
direct ºi asupra instituþiei de specialitate ºi reprezentare a intereselor
romilor din România, interpretat în plan intern ºi internaþional ca
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instabilitate a instituþiei ºi interes scãzut din partea Guvernului pentru
ameliorarea situaþiei romilor.

2) Frecventele schimbãri ale statutului instituþiei au determinat o
încetinire a implementãrii politicilor pentru romi, comentate ºi
interpretate în þarã ºi strãinãtate prin diverse rapoarte, inclusiv ale CE.

3) Schimbãrile frecvente ale persoanelor care au reprezentat
instituþia ºi interesele romilor în plan naþional ºi internaþional au
diminuat ritmul de îndeplinire a criteriului politic de aderare a României
la UE.

4) Colaborarea preferenþialã cu o singurã organizaþie a romilor ºi,
implicit, excluderea celorlalte organizaþii active în domeniul social,
semnalatã de CE în Rapoartele de þarã din 2003 ºi 2004, se reflectã în
lipsa dinamicii implementãrii Strategiei ºi concentrarea eforturilor
pentru atragerea de noi fonduri externe, fãrã a creºte însã capacitatea
administrativã ºi de management a instituþiei.

2.2.3. Mecanisme de monitorizare ºi evaluare a implementãrii
Strategiei

Angajamentul Guvernului faþã de minoritãþi, în general, ºi faþã de
minoritatea romã, în special, a fost monitorizat ºi evaluat de instituþii ºi
organizaþii naþionale ºi internaþionale. În cazul Strategiei, monitorizarea
ºi evaluarea stadiului de implementare a acesteia au fost ºi continuã sã
fie sarcini permanente ale instituþiilor ºi autoritãþilor publice centrale ºi
locale, precum ºi ale organizaþiilor neguvernamentale ale romilor.

Metoda de monitorizare ºi evaluare la nivel central constã în
organizarea de întâlniri semestriale ale liderilor naþionali ai romilor cu
primul-ministru (iniþial, acestea au fost facilitate de MIP). Raportarea
dinamicii implementãrii Strategiei, stipulatã în Planul general de mãsuri
al Strategiei, este orientatã la nivel central ºi este o sarcinã a CMixt, care,
anual, trebuie sã publice rapoarte de evaluare, precum ºi a liderilor
organizaþiilor romilor, care trebuie sã întocmeascã rapoarte de
monitorizare ºi evaluare, ceea ce nu s-a întâmplat cu regularitate în cazul
nici unuia.
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În plan local, metoda de lucru include organizarea de întâlniri
lunare ale primarilor cu liderii comunitãþilor de romi, în vederea
identificãrii ºi rezolvãrii problemelor conforme cu prevederile Strategiei.
De asemenea, prefecþii ar fi trebuit sã întocmeascã rapoarte semestriale
privind stadiul implementãrii Strategiei cãtre MAP. Prin urmare, primul
raport privind dinamica implementãrii Strategiei a fost inclus în
capitolul privind minoritãþile naþionale din Raportul de monitorizare a
procesului de aderare a României la UE, elaborat de EUMAP/OSI, publicat
la sfârºitul anului 2002. Raportul EUMAP cuprinde o serie de
recomandãri în atenþia Guvernului, pentru deblocarea ºi dinamizarea
implementãrii Strategiei pentru romi.

În prima jumãtate a anului 2003, Banca Mondialã, Institutul pentru
o Societate Deschisã ºi Comisia Europeanã au organizat la Bruxelles o
conferinþã destinatã problematicii romilor într-o Europã lãrgitã, la care
au fost invitaþi delegaþi ai societãþii civile ºi ai instituþiilor româneºti cu
responsabilitãþi în implementarea Strategiei, instituþii aflate într-un
proces avansat de reformã (MSF, MMSSF, MCC).

Deoarece, în ceea ce priveºte romii din România, discuþiile s-ar fi
concentrat pe evoluþia implementãrii Strategiei, MIP a elaborat ºi
publicat primul raport, bilingv, privind progresele înregistrate în
implementarea Strategiei. Nu ne propunem în acest capitol sã apreciem
realitatea evaluãrii cantitative, stipulatã în raport (îndeplinirea Strategiei
în proporþie de 65%), însã, în mod cert, el a constituit ºi constituie încã
singura sursã de informare a Guvernului privind progresele în
implementarea Strategiei.

În anul 2003, PNUD ºi MIP au organizat un seminar privind
Strategia de îmbunãtãþire a situaþiei romilor, la care au participat lideri ai
organizaþiilor neguvernamentale ºi ai instituþiilor cu responsabilitãþi în
implementarea Strategiei, ocazie cu care s-au formulat recomandãri de
îmbunãtãþire a activitãþilor incluse în domeniile sectoriale ale acesteia.

De asemenea, CRCR, cu sprijinul OSI, a realizat în cursul anului
2004 un raport privind monitorizarea implementãrii la nivel local a
Strategiei, efectuatã în cinci judeþe din þarã: Brãila, Cluj, Dolj, Iaºi ºi
Timiº.
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Pe lângã rapoartele publice privind monitorizarea ºi evaluarea
Strategiei, ANR transmite cãtre MIE rapoarte periodice privind
îndeplinirea criteriului politic “continuarea sprijinului pentru Strategia
Guvernului de îmbunãtãþire a situaþiei romilor”.

În ceea ce priveºte evoluþia dezvoltãrii instituþionale a structurii de
implementare a Strategiei, a capacitãþii administrative a acesteia, inclusiv
a ANR, în calitate de secretar executiv al Strategiei, Delegaþia Comisiei
Europene la Bucureºti a contactat experþi independenþi ai UE, care, pânã
la sfârºitul lunii iunie 2005, vor elabora un raport privind stadiul
implementãrii Strategiei, însoþit de recomandãri în atenþia Guvernului,
ca principal gestionar al problematicii ºi fondurilor destinate romilor din
România.

Aceeaºi evaluare este utilã în pregãtirea programelor viitoare ale
Comisiei Europene destinate îndeplinirii criteriului politic de aderare a
României la UE (programarea multianualã PHARE 2004-2006) sau
programelor postaderare (fondurile structurale), a cãror elaborare ºi
pregãtire pentru gestionare este o sarcinã pentru ANR.

2.2.4. Rolul comunitãþii ºtiinþifice în fundamentarea programelor ºi
politicilor publice destinate romilor

Un rol important în descrierea cu instrumente ºtiinþifice a
dimensiunilor ºi diversitãþii problemelor sociale ale etniei roma ºi în
formularea de evaluãri ºi recomandãri referitoare la politicile publice l-a
jucat, dupã 1989, comunitatea academicã din România: institutele de
cercetare, mediul universitar, experþii independenþi care au participat la
diverse programe ale instituþiilor finanþatoare sau care au fãcut parte din
echipele ce au implementat politicile publice destinate romilor.

Problematica romilor a preocupat comunitatea ºtiinþificã din
România ºi înainte de 1989; pe lângã prezenþa romilor în literaturã, în
operele unor autori români, celebri în perioada interbelicã, în cadrul
ºcolii sociologice de la Bucureºti au apãrut studii privind problematica
romilor, exemplele cele mai cunoscute fiind cele realizate de Ion
Chelcea1. Perioada comunistã a fost una în care, în general, problemele

                                                
1 Ion Chelcea a publicat lucrãrile Þiganii din România - monografie etnograficã (1944)

ºi Rudarii - o enigmã etnograficã (1939).
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sociale au fost ignorate, ascunse sub „covorul ideologiei” de partid ºi, o
datã cu ele, ºi domenii esenþiale pentru cercetarea academicã, precum
psihologia, sociologia, antropologia etc.

Dupã 1989, comunitatea academicã a fost sursa din care au venit
primele „semnale de alarmã” privind problemele sociale grave
moºtenite din trecut de o parte a etniei romilor, precum ºi propunerile
de politici sociale ºi programe structurate. În linii mari, putem spune cã
formele prin care specialiºtii din zona academicã au contribuit la
politicile publice pentru romi au fost cele menþionate în continuare:

1) Elaborarea de studii, cercetãri (unele reprezentative la nivel naþional,
altele studii de caz privind comunitãþile locale sau analize judeþene ori
regionale), monografii etc.

Se pot remarca, în acest sens, cercetãrile fundamentale pe
eºantioane reprezentative la nivel naþional realizate de ICCV în anii 1992
ºi 1998 ºi publicate în anii 1993, respectiv 20021, sau studiile cantitative
cu caracter regional realizate în judeþele Cluj ºi Buzãu etc. De asemenea,
putem menþiona zecile de cercetãri calitative (în general studii de caz,
realizate de specialiºtii români în comunitãþi de romi de diverse tipuri:
rurale, urbane, sãrace, bogate, tradiþionale, netradiþionale) ºi publicate în
reviste de specialitate sau rapoarte de cercetare (anexa 1 conþine cele mai
importante studii realizate în ultimii 15 ani). Practic, în lumea
academicã, s-au format câteva centre de competenþã cu grupuri de
specialiºti recunoscuþi: ICCV, Facultãþile de Sociologie ºi Asistenþã
Socialã din Bucureºti ºi Cluj, CESPE.

O contribuþie importantã la publicaþiile de specialitate destinate
romilor au avut-o specialiºtii din rândul etniei; pe lângã lucrãrile
publicate de cei doi sociologi „de tradiþie” din rândul etniei, Gheorghe
Nicolae ºi Vasile Burtea, specialiºtii mai tineri, formaþi dupã 1989, au
contribuit în ultimii ani cu studii sau rapoarte de cercetare semnificative.

Deºi axatã preponderent pe problematica de limbã ºi culturã roma
ºi mai puþin pe problemele sociale, menþionãm contribuþia cunoscutului
specialist Gheorghe Sarãu ºi a tinerilor sãi colaboratori.
                                                
1 Tiganii: între ignorare ºi îngrijorare – coord. C. Zamfir, E. Zamfir, Editura Alternative,

Bucureºti, 1993;  Romii din România – coord. C. Zamfir, M. Preda, Editura Expert,
Bucureºti, 2002.
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Un rol important în afirmarea identitãþii etnice a romilor ºi în
promovarea programelor culturale îl are Vasile Ionescu, militant roma la
nivel naþional ºi internaþional.

2) Elaborarea unor indicatori ºi a unor metodologii de monitorizare,
evaluare, intervenþie.

Practic, elaborarea de proiecte, monitorizarea ºi evaluarea acestora
nu ar fi fost consistente fãrã seturile de indicatori elaborate de diverºi
specialiºti. Problematica romilor a fost tratatã cu preponderenþã în zone-
le sãrãciei ºi mai ales ale excluziunii sociale ºi a seturilor de indicatori pe
domenii, formulaþi de diverºi specialiºti din zona academicã (indicatorii
legaþi, în special, de calitatea vieþii ºi nivelul de trai).

3) Elaborarea de propuneri, recomandãri ºi strategii care au fundamentat
programele de intervenþie.

Cele mai semnificative strategii care se referã la etnia roma
(Strategia de îmbunãtãþire a situaþiei romilor - HG nr. 430/2001, Planul
naþional antisãrãcie ºi de promovare a incluziunii sociale, care are un capitol
special destinat romilor, Joint Inclusion Memorandum, Strategia naþionalã de
ocupare a forþei de muncã etc.) au fost realizate printr-o colaborare între
liderii romi ºi diverºi specialiºti, rezultatele studiilor ºi indicatorii
constituind un sistem de referinþã esenþial pentru fundamentarea
prioritãþilor, obiectivelor ºi þintelor strategiilor menþionate. Desigur, nu
întotdeauna punctele de vedere ºtiinþifice au fost acceptate de liderii
romi (în special de cei politici, care au uneori ºi abordãri sau argumente
neºtiinþifice), dar ele nu au putut fi, din fericire, complet ignorate.

Dacã analizãm propunerile specialiºtilor care au precedat politici
sociale concrete, putem sã enumerãm o serie largã, ce cuprinde printre
altele rezolvarea emiterii de acte de identitate, introducerea mesei
gratuite în ºcoalã ca stimulent pentru frecventarea ºcolii, problema
locuinþelor ilegale.

4) Formarea de resurse umane înalt calificate în problematica roma
(multe din rândul etniei romilor) care sã înþeleagã dimensiunile reale ale
problemelor cu care se confruntã romii ºi sã abordeze aceste probleme cu
instrumente ºtiinþifice, ºi nu ideologice, în mod obiectiv, pragmatic, ºi nu
emoþional.
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Încã de la începutul anilor ’90, câteva facultãþi, începând cu
Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã de la Universitatea din
Bucureºti, au oferit anual locuri speciale pentru reprezentanþii etniei
romilor, pe principiul discriminãrii pozitive sau al acþiunii afirmative.
Exemplul secþiilor de asistenþã socialã a fost replicat ºi la alte facultãþi ºi,
în ultimii ani (începând cu 2001), la licee. Ca rezultat, pe lângã cei câþiva
specialiºti romi existenþi în 1989, a apãrut un corp consistent de
specialiºti romi în asistenþã socialã, sociologie, care, alãturi de specialiºtii
români, au ridicat substanþial nivelul resurselor umane implicate în
programele destinate romilor, atât în zona societãþii civile, cât ºi în
instituþiile publice sau organizaþiile internaþionale.

Contribuþia lumii academice la acest proces este în plinã desfã-
ºurare, formarea de specialiºti din rândul etniei rome fiind acum centrat
pe programe de masterat ºi doctorat, întrucât, la nivelul de licenþã, se
poate vorbi deja de un grup semnificativ de studenþi ºi absolvenþi romi.

În acelaºi timp, prin intermediul programelor ºi proiectelor de
cercetare, precum ºi datoritã interesului unor specialiºti de vârf care
ºi-au îndrumat studenþii în aceastã direcþie, problematica romilor a
devenit tematicã a lucrãrilor de licenþã, masterat ºi doctorat atât pentru
studenþii romi, cât ºi pentru ceilalþi studenþi.

Prin contribuþia lumii academice, s-a constituit un univers de
cunoaºtere ºi cercetare considerabil, care însã ar trebui susþinut prin
finanþarea unor cercetãri periodice, instituþionalizate, de genul unui
barometru al problemelor populaþiei de romi, care sã furnizeze periodic (la 2
sau 4 ani) date reprezentative, ºtiinþifice, înalt credibile, privind evoluþia
problemelor romilor, pentru a evalua astfel efectele strategiilor ºi
programelor destinate etniei.



CAPITOLUL 3: PERSPECTIVE ALE
POLITICILOR PUBLICE PENTRU

ÎMBUNÃTÃÞIREA SITUAÞIEI ROMILOR1

În acest capitol vom prezenta principalele iniþiative care pot
contribui la îmbunãtãþirea situaþiei romilor în România.

3.1. Strategia Guvernului României de îmbunãtãþire a
situaþiei romilor

Documentul principal de politicã publicã în domeniu este Strategia
Guvernului României de îmbunãtãþire a situaþiei romilor2, prima iniþiativã
guvernamentalã care abordeazã comprehensiv problemele minoritãþii
roma.

 Realizarea acestei Strategii este, fãrã dubiu, rezultatul colaborãrii
dintre structurile guvernamentale ºi cele neguvernamentale ale romilor,
cu o importantã asistenþã din partea instituþiilor internaþionale ºi, în
special, a UE.

Inclusã la capitolul criterii politice de aderare, Strategia constituie
unul dintre angajamentele asumate de România în procesul de
negociere, preluat în documentele pragmatice de pregãtire a procesului
de aderare. Astfel, Parteneriatul de aderare din 2001, prevede: "sã se ofere
sprijin financiar adecvat ºi capacitate administrativã pentru a se
implementa Strategia guvernamentalã de îmbunãtãþire a situaþiei romilor",
iar Programul naþional pentru adoptarea acquis-ului comunitar, include, ca
prioritate pe termen scurt, îmbunãtãþirea situaþiei social-economice a
comunitãþilor de romi prin intrarea în vigoare a Planului general de mãsuri

                                                
1 La acest capitol a mai contribuit Florin Moisã.
2 Hotãrârea de Guvern nr. 430, 25 aprilie 2001, publicatã în Monitorul oficial nr. 252, 16

mai 2001.
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inclus în Strategie ºi, pe termen mediu, accentueazã nevoia de
îmbunãtãþire a stãrii social-economice a romilor din România prin
implementarea pentru comunitãþile de romi a unor programe ºi proiecte
sociale, educaþionale ºi de sãnãtate.

Elementele de bazã ale intervenþiei pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor
sunt:

• Abordarea sectorialã ºi partenerialã a opþiunilor/prioritãþilor
romilor, prin includerea, finanþarea ºi replicarea acestora în
circuitul politicilor publice ºi al programelor instituþiilor de
stat, la nivelul structurii centrale/judeþene/locale, în funcþie de
specificitatea comunitãþilor, în vederea resolidarizãrii sociale ºi
a armonizãrii spaþiului public la standardele europene.

• Iniþierea unor alternative formativ-normative specifice de
sintezã a mãrcilor identitare cu valorile modernitãþii, a unor
oportunitãþi ocupaþionale ºi de dezvoltare de resurse umane
calificate, inclusiv prin revalorizarea meseriilor itinerante ale
romilor la piaþa modernã, dezvoltarea unui circuit de schimb.

• Constituirea unor instituþii publice de formare/reprezentare
identitarã, dezvoltare comunitarã, ca reþea de informare,
dialog, consultanþã, expertizã, asistenþã, monitorizare,
prevenire ºi combatere a discriminãrii faþã de romi, în scopul
stabilirii unor punþi de comunicare ºi cooperare cu instituþiile
locale ºi centrale, în vederea participãrii active/directe a
romilor la procesul decizional ºi a împuternicirii comunitãþii
pentru îmbunãtãþirea propriilor condiþii de viaþã.

 Strategia Guvernului României de îmbunãtãþire a situaþiei romilor a fost
adoptatã prin hotãrâre de guvern. Textul Strategiei prezintã în detaliu
un numãr de principii directoare:

• principiul consensualitãþii, pe care Strategia îl defineºte ca
„efort comun al Guvernului ºi al organizaþiilor reprezentative
ale comunitãþilor de romi”;

• principiul utilitãþii sociale, care reclamã mãsuri care sã
rãspundã nevoilor specifice ale comunitãþii romilor;
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• principiul „distribuþiei sectoriale“, prin care diverselor
organisme li se atribuie responsabilitãþi în concordanþã cu
sectoarele sau sferele lor de competenþã;

• principiul descentralizãrii, prin care se atribuie responsabilitãþi
specifice instituþiilor publice la nivel local;

• principiul diferenþierii identitare, care prevede existenþa de
mãsuri menite sã asigure romilor dreptul de a-ºi afirma ºi de
a-ºi proteja identitatea distinctã ca minoritate;

• principiul egalitãþii, care afirmã cã mãsurile menite sã protejeze
etnia romã nu trebuie sã dezavantajeze alte grupuri (Strategia
Guvernului de îmbunãtãþire a situaþiei romilor, capitolul I,
2001).

 Din punct de vedere al domeniilor prioritare de acþiune, în
Strategie sunt formulate 10 direcþii de acþiune: dezvoltare comunitarã ºi
administraþie publicã; locuinþe; securitate socialã; sãnãtate; economic; justiþie ºi
ordine publicã; protecþia copilului; educaþie; culturã ºi culte; comunicare ºi
participare civicã (Strategia Guvernului de îmbunãtãþire a situaþiei
romilor, capitolul VII, 2001).

 Strategia guvernamentalã combinã cele douã perspective asupra
problematicii romilor, a discriminãrii ºi a sãrãciei. Acest lucru este
evident în modul în care sunt definite elementele specifice fiecãrei
direcþii de acþiune ºi ale Planului general de mãsuri, unde se pot regãsi
aspectele legate de combaterea discriminãrii ºi a sãrãciei.

 3.2. Planul naþional antisãrãcie ºi promovare a
incluziunii sociale (PNAinc)

 Începutul de mileniu a adus ºi o serie de mãsuri legislative menite
sã întãreascã rolul politicilor sociale. Astfel, sunt emise: Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat (intratã în vigoare la 1 ianuarie
2002), Legea nr. 705/2001 privind sistemul naþional de asistenþã socialã
(de asemenea, intratã în vigoare la 1 ianuarie 2002), Legea nr. 116/2002
cu privire la prevenirea ºi combaterea marginalizãrii sociale º.a.
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 Un moment deosebit de important este înfiinþarea, în aprilie 2001,
a Comisiei Guvernamentale Antisãrãcie ºi Promovare a Incluziunii
Sociale, care a conceput PNAinc, aprobat prin HG nr. 829/2002. Acest
document complex se constituie ca un „program de construcþie socialã
în direcþia realizãrii unei societãþi europene”, ca obiectiv comun al
întregului continent, ºi are la bazã o serie de principii, printre care:
solidaritate socialã, activizare, responsabilizare, economie socialã, suport social
ca instrument al incluziunii sociale, parteneriat/participare etc.

 PNAinc include un capitol întreg (capitolul 14) referitor la
reducerea sãrãciei ºi a excluziunii sociale a romilor. Programul
urmãreºte întãrirea participãrii comunitãþilor de romi la viaþa
economicã, socialã, educaþionalã ºi politicã a societãþii româneºti ºi
îmbunãtãþirea accesului la serviciile de sãnãtate. Ca ºi în cazul
“Strategiei naþionale de îmbunãtãþire a situaþiei romilor”, filosofia
PNAinc prevede activizarea ºi responsabilizarea membrilor comunitãþii
romilor ca element de bazã al intervenþiei sociale.

 3.3. Planul de mãsuri prioritare pentru integrare
europeanã pentru 2005

 Un alt document programatic de politici publice este Planul de
mãsuri prioritare pentru integrare europeanã pentru anul 2005 al MIE.
Acesta conþine câteva elemente de politicã publicã destinate
îmbunãtãþirii situaþiei romilor. Aceste elemente se regãsesc ºi în
Strategie, dar implementarea lor este în mare mãsurã întârziatã.

 ªi în acest document se pot observa cele douã perspective, a
combaterii discriminãrii ºi a combaterii sãrãciei. Punctul central îl
constituie, cel mai adesea, facilitarea accesului la calificare profesionalã
ºi locuri de muncã.

 3.4. Memorandumul comun în domeniul
incluziunii sociale

 Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale conþine un
numãr de referiri la situaþia romilor. În esenþã, acest document este unul
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care abordeazã problematica inegalitãþii sociale ºi a sãrãciei ºi mai puþin
problematica discriminãrii.

 Astfel, participarea romilor pe piaþa muncii este abordatã în relaþie
cu lipsa considerabilã de calificare profesionalã, combinatã deseori cu
practici discriminatorii, ceea ce reprezintã obstacole importante pentru
accesul romilor la piaþa muncii. În grupurile identificate ca fiind cel mai
expuse fenomenului sãrãciei, romii sunt menþionaþi ca fãcând parte din
nivelul extrem de ridicat de sãrãcie. În acest context, se apreciazã cã
Strategia nu a fost suficient susþinutã de resurse care sã permitã
implementarea efectivã a mãsurilor prevãzute.

 Accesul dificil al romilor la serviciile de sãnãtate este evident, în
marea majoritate nu sunt înregistraþi la medicul de familie, mai ales în
mediul rural.

 Educaþia copiilor romi este un domeniu în continuã evoluþie,
eforturile conducând la creºterea cuprinderii în sistemul ºcolar, în
special în învãþãmântul secundar ºi superior. Analfabetismul funcþional
rãmâne o problemã, mai mult de o treime din romi fiind în aceastã
situaþie, la fel ca ºi abandonarea ºcolii înainte de absolvire. Pe lângã rata
ridicatã de neparticipare ºcolarã, se înregistreazã o importantã
polarizare a calitãþii educaþiei oferite. Ca rezultat al segregãrii
rezidenþiale, ºcolile la care învaþã copiii romi, alãturi de ceilalþi copii
sãrãci, au un nivel scãzut al calitãþii corpului profesoral ºi al condiþiilor
de învãþare.

 În domeniul locuirii, supraaglomerarea este o problemã gravã
pentru populaþia de romi. În locuinþele romilor, adesea improvizate
ºi/sau ilegale sau locuite cu chirie, numãrul de persoane pe locuinþã ºi pe
camerã este de douã ori mai mare decât media naþionalã. Accesul la
facilitãþile moderne ºi la bunurile de folosinþã îndelungatã rãmâne de
foarte multe ori un deziderat în comunitãþile de romi.

 Romii sunt consideraþi ca fãcând parte din grupurile cu o situaþie
de risc ridicat de sãrãcie, excludere ºi marginalizare, ca rezultat al unui
decalaj de dezvoltare cronicizat, întãrit de menþinerea unor atitudini
discriminatorii. Comunitãþile de romi se confruntã cu multiple deficite
care se agraveazã reciproc: lipsa de locuinþã, condiþii mizere de locuit,
sãnãtate precarã, nivel educaþional scãzut, deficit de calificare ºi de
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experienþã pe piaþa muncii. Ieºirea din ciclul vicios al sãrãciei nu poate fi
realizatã fãrã implementarea unor politici coerente.

 Memoradumul lanseazã câteva provocãri-cheie destinate îmbunã-
tãþirii condiþiilor de viaþã ale romilor, prin:

− “dezvoltarea de oportunitãþi economice ºi crearea de locuri de muncã
salariale;

− îmbunãtãþirea accesului la toate nivelurile de educaþie, completatã cu
accesul la nivelul educaþional minim pentru generaþiile tinere;

− identificarea ºi atribuirea de teren agricol în mediul rural ºi de
terenuri pentru construcþia de locuinþe în sistem tradiþional sau
modern;

− asigurarea unui acces complet la servicii medicale primare;

− combaterea hotãrâtã a oricãrei forme de discriminare a romilor în
toate sectoarele (ocupare, acces la servicii publice etc.) ºi promovarea
unei atitudini colective suportive.”

 Memorandumul identificã dificultãþile de implementare a
strategiilor ºi programelor naþionale ºi locale pentru ameliorarea
condiþiilor populaþiei de romi:

• “limitarea resurselor financiare disponibile;

• instituþiile ºi competenþele necesare unui asemenea program de
îmbunãtãþire social-economicã a vieþii segmentului de romi se aflã
încã la început”.

 Prioritãþile de acþiune identificate de memorandum sunt similare
celor existente în Strategie ºi în celelalte documente menþionate, ºi
anume: rezolvarea problemei actelor de identitate, asigurarea
participãrii ºcolare extinse, stimularea ocupãrii profesionale, accesul la
servicii de asistenþã socialã ºi medicalã, dezvoltarea infrastructurii
comunitare, accesul la locuinþe moderne, dezvoltarea de parteneriate
locale ºi dezvoltarea de campanii de conºtientizare care sã vizeze
reabilitarea imaginii de sine ºi a imaginii publice a populaþiei de romi,
combaterea oricãrei forme de discriminare a romilor ºi promovarea unei
atitudini colective suportive.
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 3.5. Deceniul de incluziune a romilor

 Este o iniþiativã adoptatã în 2004, pentru perioada 2005-2015, de
opt þãri din Europa Centralã ºi de Est, cu sprijinul comunitãþii
internaþionale ºi reprezintã primul efort colaborativ de asemenea
anvergurã destinat îmbunãtãþirii situaþiei romilor. Deceniul este, în
ultimã instanþã, o decizie politicã a þãrilor din regiune de a reduce
disparitãþile economice ºi de dezvoltare umanã în general ºi de rupere a
cercului vicios al sãrãciei. Este de aºteptat ca la nivel european sã existe o
coordonare ºi o transparenþã a politicilor privind romii. Fiecare dintre
þãrile participante au dezvoltat sau sunt în proces de dezvoltare a unor
planuri naþionale de acþiune, cu obiective clar definite ºi indicatori de
succes cuantificabili.

 Deceniul este sprijinit la nivel internaþional de instituþii precum
Institutul pentru o Societate Deschisã, Banca Mondialã, Comisia
Europeanã, Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare, Organizaþia
pentru Securitate ºi Cooperate în Europa, Consiliul Europei, Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei.

 Valoarea esenþialã declaratã a Deceniului este participarea romilor.
Reprezentanþii romilor ºi ai organizaþiilor neguvernamentale trebuie sã
participe în toate fazele de dezvoltare ale programului, inclusiv ca
membri ai Comitetului Director.

 Domeniile alese pentru Deceniu sunt: educaþia, sãnãtatea, angajarea
în muncã ºi locuirea. De asemenea, au mai fost stabilite ca teme care
transcend domeniile principale: sãrãcia, discriminarea ºi problemele de gen.

 În domeniul educaþiei, au fost definite urmãtoarele prioritãþi:

• asigurarea accesului romilor la educaþia obligatorie;

• îmbunãtãþirea calitãþii educaþiei;

• implementarea programelor de integrare ºi de desegregare;

• extinderea accesului la educaþia preºcolarã;

• îmbunãtãþirea accesului la educaþia postsecundarã ºi a
adulþilor.
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 În domeniul angajãrii în muncã, prioritãþile identificate au fost:

• îmbunãtãþirea nivelului oportunitãþilor prin educaþie ºi
pregãtire vocaþionalã;

• extinderea participãrii la piaþa muncii prin mãsuri active;

• îmbunãtãþirea informãrii cu privire la piaþa muncii;

• reformarea serviciilor de angajare în muncã.

 Domeniul sãnãtate are ca prioritãþi:

• asigurarea accesului la servicii de îngrijire a sãnãtãþii;

• îmbunãtãþirea bazelor de date cu privire la starea de sãnãtate a
romilor;

• creºterea includerii romilor în serviciile de sãnãtate;

• îmbunãtãþirea sãnãtãþii în comunitãþile vulnerabile.

 Locuirea are ca prioritãþi:

• abordarea discriminãrii în accesul la locuinþe;

• îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã în comunitãþile locuite de
romi;

• extinderea accesului la locuinþe.

 3.6. Fondul de educaþie pentru romi
 FER este o structurã care va contribui la eliminarea prãpastiei

existente în ceea ce priveºte educaþia romilor ºi a neromilor, va contribui
la asigurarea accesului egal la educaþie de calitate, inclusiv desegregarea
sistemelor educaþionale. FER este operaþional din anul 2005, având
asiguratã o finanþare de aproximativ 30 milioane de dolari, cea mai mare
parte donate de George Soros, unul dintre iniþiatorii acestui fond.

 Fondul va acþiona în urmãtoarele direcþii:

− sprijinã idei, proiecte, programe care sã ducã la îmbunãtãþirea
rezultatelor ºcolare ale romilor, în contextul Deceniului de
incluziune a romilor;
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− interpreteazã „educaþia” în termeni largi, incluzând atât
educaþia formalã, cât ºi cea vocaþionalã, pentru copii ºi adulþi;

− opereazã ca un instrument financiar, ºi nu ca o agenþie de
implementare;

− face disponibile ºi cautã fonduri;

− funcþioneazã într-o manierã echilibratã în ceea ce priveºte þãrile
beneficiare;

− sprijinã activitãþile care respectã ºi includ voinþa romilor;

− stabileºte un proces de finanþare simplu ºi rapid;

− este un forum de consiliere ºi consultanþã;

− centralizeazã informaþiile relevante din domeniu.

 Aºa cum se poate observa, cele douã iniþiative internaþionale sunt
oarecum complementare, educaþia fiind privitã ca un pilon central al
îmbunãtãþirii situaþiei romilor, cu impact durabil, pe termen lung. Chiar
dacã þinta principalã a Deceniului este ruperea cercului vicios al sãrãciei,
mãsurile ºi temele care transcend domeniile principale de acþiune,
respectiv antidiscriminarea ºi participarea femeilor, vor putea duce la o
echilibrare a balanþei între cele douã perspective, a sãrãciei ºi a
combaterii discriminãrii.

 De fapt, doar prin abordarea complementarã progresul poate fi
asigurat, având ca ingredient esenþial participarea directã a membrilor
comunitãþilor de romi. Deocamdatã, politicile publice destinate
îmbunãtãþirii situaþiei romilor nu au avut succes în asigurarea
participãrii acestora. Este nevoie de conºtientizarea acestui element la
toate nivelurile de decizie ºi implementare a politicilor publice pentru
romi, de la simpli funcþionari la cei mai înalþi factori de decizie. Pentru
aceasta, sprijinirea dezvoltãrii societãþii civile a romilor se impune cu
pregnanþã.

 3.7. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului
 191 de þãri au semnat la New York, în anul 2000, “Declaraþia

Mileniului a Naþiunilor Unite: dezvoltarea umanã - obiectiv de
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importanþã primordialã”. În acest document se reafirmã ataºamentul
comunitãþii internaþionale faþã de valorile fundamentale ale umanitãþii -
libertate, egalitate, solidaritate, toleranþã, respect faþã de naturã ºi divizarea
responsabilitãþilor - ºi se accentueazã importanþa soluþionãrii problemelor
grave legate de afirmarea pãcii, respectarea drepturilor omului,
asigurarea dezvoltãrii durabile, protecþia mediului.

 Din Declaraþia Mileniului derivã obiectivele de dezvoltare ale
mileniului (ODM), care definesc într-o formã concisã scopurile ce
urmeazã a fi atinse pânã în anul 2015:

• eradicarea sãrãciei extreme ºi a foamei;

• realizarea accesului universal la educaþia primarã;

• promovarea egalitãþii genurilor ºi abilitarea femeilor;

• reducerea mortalitãþii copiilor;

• îmbunãtãþirea sãnãtãþii materne;

• combaterea HIV/SIDA, a malariei ºi a altor boli;

• asigurarea durabilitãþii mediului;

• crearea parteneriatelor globale pentru dezvoltare.

 În acest context, protecþia minoritãþilor ºi îmbunãtãþirea condiþiilor
de viaþã constituie elemente importante.

 



 CAPITOLUL 4: DIVERSITATEA POLITICILOR
PUBLICE PENTRU ROMI, A ACTORILOR

SOCIALI ªI COMPLEMENTARITATEA
ACESTORA

 4.1. Cadrul general de aplicare a politicilor publice
 Situaþia romilor a constituit ºi va continua sã constituie o

problemã de interes pentru diverºi actori sociali, interni ºi externi:
lumea ºtiinþificã, mediul politic românesc, sectorul guvernamental,
interguvernamental ºi neguvernamental. Pe de altã parte, este important
contextul general socio-politic al României: intrarea României în
structurile euro-atlantice ºi aderarea la Uniunea Europeanã au permis
reorientarea politicilor cãtre diverse categorii de populaþie, serios
afectate de tranziþia cãtre economia de piaþã, inclusiv minoritatea roma.

 În acest context, începând cu anul 1997, Guvernul României a
acordat o mai mare atenþie dreptului de exprimare a minoritãþilor
naþionale ºi cadrului de organizare pentru elaborarea ºi aplicarea
politicilor pentru minoritãþile naþionale în general, pentru minoritatea
romilor în special (vezi figura 4.1).

 În 1997 s-a înfiinþat Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor
Naþionale, coordonat de un ministru delegat pe lângã primul-ministru al
României. În cadrul acestui departament s-a constituit Oficiul Naþional
pentru Romi, ca instituþie de reprezentare a intereselor ºi problemelor
romilor.

 Un an mai târziu, în 1998, Departamentul pentru Protecþia
Minoritãþilor Naþionale a constituit o subcomisie interministerialã
pentru romi (SIR) formatã din reprezentanþi ai instituþiilor ºi ai
asociaþiilor romilor, reunite în Grupul de Lucru al Asociaþiilor Romilor
(GLAR). Scopul înfiinþãrii Subcomisiei Interministeriale pentru Romi a
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fost elaborarea unei Cãrþi albe a programului PHARE RO 980301,
denumit generic „Îmbunãtãþirea situaþiei romilor din România”.

 Rezultatele alegerilor din anul 2000 au avut o influenþã directã ºi
asupra instituþiei de reprezentare a romilor, Oficiul Naþional pentru
Romi, implicat în redactarea Cãrþii albe. Departamentul pentru Protecþia
Minoritãþilor Naþionale s-a desfiinþat, iar sarcinile acestuia au fost
preluate de Ministerul Informaþiilor Publice. Cartea albã a luat ºi ea
forma unui memorandum privind “Cadrul strategic al îmbunãtãþirii
situaþiei romilor”, adoptat de cãtre Guvern la 7 decembrie 2000.

 Pânã la jumãtatea anului 2005, rolul ºi poziþia Oficiul Naþional
pentru Romi în ierarhia instituþiilor s-au modificat. La sfârºitul anului
2004, personalul ºi responsabilitãþile Oficiului au fost transferate
Agenþiei Naþionale pentru Romi, înfiinþatã prin Legea nr. 7/2005.

 4.2. Complementaritatea politicilor publice pentru romi
 La sfârºitul anului 2004, s-a înfiinþat Agenþia Naþionalã pentru

Romi (ANR), organ de specialitate al administraþiei publice centrale, a
cãrui principalã responsabilitate este coordonarea politicilor publice
pentru romi.

 Pentru a evita suprapunerile sarcinilor privind implementarea
politicilor pentru romi, dar mai ales pentru a orienta activitatea
proaspetei instituþii, pornind de la ideea complementaritãþii politicilor
publice pentru romi, am analizat politicile elaborate, obiectivele
politicilor, domeniile de acþiune, perioada de implementare ºi agenþia de
implementare responsabilã pentru transpunerea în practicã a politicilor
publice pentru romi. Rezultatele acestei analize converg cãtre verificarea
ipotezei cã toate politicile publice pentru romi elaborate în perioada
2001-2005, în plan naþional ºi internaþional, sunt complementare.

 Am analizat complementaritatea politicilor publice pentru romi
pornind de la Strategia Guvernului, primul document programatic
asumat de Guvernul României, a cãrui elaborare s-a realizat cu
implicarea ºi acordul organizatiilor/experþilor romi din România. Am
analizat limbajul acestor politici, asemãnãrile ºi deosebirile dintre cele
patru politici publice ºi am constatat cã asemãnãrile demonstreazã
concentrarea eforturilor în domenii-cheie, comune politicilor publice
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analizate, în timp ce deosebirile între politici au rolul de a asigura
complementaritatea politicilor publice elaborate anterior, pe care le-am
denumit elemente de noutate.

Politicile publice pentru romii din România includ:

Strategia Guvernului de îmbunãtãþire a situaþiei romilor (Stra-
tegia Guvernului, perioada de implementare 2001-2010).

 Scurtã descriere a politicii

 Strategia Guvernului este un angajament politic asumat de
Guvernul României în procesul de negociere privind aderarea României
la Uniunea Europeanã, stipulat în Parteneriatul de aderare din 2001.

 Urmare a numeroaselor referiri la situaþia socio-economicã a
romilor ºi a necesitãþii îmbunãtãþirii acesteia, în contextul pregãtirilor
pentru aderare, problema romilor a devenit unul dintre criteriile politice
de aderare, în timp ce transpunerea criteriului în practicã a fost
responsabilitatea instituþiilor statului, care trebuie sã acþioneze în
parteneriat cu organizaþiile acestei minoritãþi.

 La începutul anului 2001, executivul a propus discutarea ºi
adoptarea unui document comprehensiv elaborat în baza cadrului
strategic adoptat în 2000, al Agendei 2000 ºi al altor documente interne ºi
internaþionale care prevedeau mãsuri de îmbunãtãþire a situaþiei romilor.

 Hotãrârea Guvernului nr. 430/2001, Strategia Guvernului de
îmbunãtãþire a situaþiei romilor, are o duratã de 10 ani, un Plan general
de mãsuri pe termen mediu de 4 ani ºi cuprinde 10 mari domenii
sectoriale.

 Conform principiului diviziunii sectoriale ºi al descentralizãrii în
execuþie, Strategia Guvernului prevede o structurã de organizare,
coordonare ºi control, precum ºi responsabilitãþi specifice instituþiilor,
autoritãþilor publice ºi organizaþiilor neguvernamentale în implemen-
tarea Planului general de mãsuri.

 Scopul strategiei este stimularea participãrii etniei romilor la viaþa
economicã, socialã, educaþionalã, culturalã ºi politicã a societãþii, prin
atragerea în programe sectoriale de asistenþã ºi dezvoltare comunitarã.



68

 Perioada de implementare a strategiei este de 10 ani (2001-2010) ºi
cuprinde un Plan de mãsuri pe termen mediu, 4 ani (2001-2005)

 Domenii de acþiune

 Domeniile sectoriale ale strategiei: administraþie ºi dezvoltare
comunitarã, locuinþe, securitate socialã, sãnãtate, economic, justiþie ºi
ordine publicã, protecþia copilului, educaþie, culturã ºi culte, comunicare
ºi participare civicã.

 Din 2002, accentul privind implementarea strategiei s-a concentrat
pe 5 domenii sectoriale: educaþie, sãnãtate, locuri de muncã, locuire,
administraþie ºi dezvoltare comunitarã. Combaterea discriminãrii ºi a
sãrãciei sunt, de asemenea, incluse printre obiectivele comune ale
strategiei.

 Agenþia de implementare a Strategiei este Guvernul României.
Agenþia Naþionalã pentru Romi are calitatea de organ executiv al
Comitetului Mixt de Implementare ºi Monitorizare a strategiei.

 

 Planul naþional antisãrãcie ºi promovare a incluziunii sociale
(PNAinc, perioada de implementare 2002-2012)

 Scurtã descriere a politicii

 Imediat dupã adoptarea strategiei Guvernului, în perioada 2001-
2004, accentul în politicile sociale în România ºi Uniunea Europeanã s-a
mutat de la combaterea unilateralã a sãrãciei la un proces mai amplu de
incluziune socialã ºi dezvoltare socialã. Aceastã nouã orientare a dus la
înfiinþarea în aprilie 2001 a Comisiei Antisãrãcie ºi Promovare a Incluziunii
Sociale - CASPIS, aprobatã prin hotãrâre de Guvern în 2002. Ca principal
instrument de coordonare a politicilor de incluziune socialã, a fost
elaborat Planul naþional antisãrãcie ºi promovare a incluziunii sociale -
PNAinc, adoptat prin Hotãrârea de Guvern nr. 829 din 2002.

 PNAinc a fost elaborat dupã modelul stabilit de Consiliul
European în 2000 pentru planurile naþionale ale þãrilor membre ale
Uniunii Europene, propunând un set de principii care sã stea la baza
politicii antisãrãcie, un set de obiective strategice pe termen mediu/lung
(2002-2012) ºi un alt set pe termen scurt, pe perioada guvernãrii 2002-
2004.
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 Pentru mãsurarea incluziunii sociale din perspectiva integrãrii
României în UE ºi a revizuirii PNAinc din anul 2007, CASPIS a iniþiat
procesul de elaborare a metodologiei de calcul a indicatorilor de
incluziune socialã comuni pentru þãrile UE ºi a celor specifici pentru
situaþia României.

 Aprobat de Guvern în 2002, PNAinc include un capitol întreg
(capitolul 14) referitor la reducerea sãrãciei ºi a excluziunii sociale a
romilor. Programul urmãreºte întãrirea participãrii comunitãþilor de
romi la viaþa economicã, socialã, educaþionalã ºi politicã a societãþii
româneºti ºi îmbunãtãþirea accesului la serviciile de sãnãtate. Ca ºi în
cazul Strategiei Guvernului, filosofia PNAinc prevede activizarea ºi
responsabilizarea membrilor comunitãþii romilor.

 PNAinc a propus un set de principii care sã stea la baza politicii
antisãrãcie, un set de obiective strategice pe termen scurt, perioada de
guvernare 2002-2004, ºi un alt set, pe termen mediu/lung (2002-2012)

 Domeniile de acþiune a PNAinc (capitolul 14, romii)

 Pentru îmbunãtãþirea situaþiei populaþiei de romi, PNAinc prevede
opt obiective strategice.

 O prioritate în abordarea obiectivelor o constituie reglementarea
juridicã a identitãþii, locuirii ºi proprietãþii, urmate de mãsuri în
domeniile: educaþie, sãnãtate, economic, locuire (terenuri pentru
construcþia locuinþelor ºi atribuirea de teren agricol). Reabilitarea
imaginii colective de sine ºi a imaginii publice a populaþiei de romi,
combaterea oricãrei forme de discriminare a romilor ºi promovarea unei
atitudini colective suportive sunt domenii de acþiune transversale.

 Scopul PNAinc este construcþia unui proces global de dezvoltare
social-economicã a þãrii, prin însuºirea recomandãrilor instituþiilor
europene.

 Perioada de implementare a PNAinc este 2002-2012.

 Agenþia de implementare. Coordonatorul naþional al PNAinc este
CASPIS, iar responsabilitatea pentru implementarea unor mãsuri sau/ºi
coordonarea altora din PNAinc este a Agenþiei Naþionale pentru Romi.
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 Memorandumul comun de incluziune socialã (JIM, perioada de
implementare 2005-2010)

 Scurtã descriere a politicii publice

 Lupta împotriva excluziunii sociale ºi a sãrãciei este o nouã
modalitate de abordare a sãrãciei, care combinã obiectivele comune ºi
planurile naþionale de acþiune cu un program de acþiune al Comisiei
Europene menit sã încurajeze cooperarea în domeniu.

 JIM elaboreazã direcþiile strategice ºi obiectivele majore pentru
care vor fi stabilite mãsuri în Planul naþional antisãrãcie ºi promovare a
incluziunii sociale, revizuit în perspectiva integrãrii României în
Uniunea Europeanã.

 În conformitate cu prevederile Parteneriatului pentru aderare,
Guvernul României a elaborat, împreunã cu Comisia Europeanã -
Direcþia Generalã Ocupare ºi Afaceri Sociale, documentul comun în
domeniul incluziunii sociale, document ce pregãteºte deplina participare
a României dupã aderare la metoda deschisã de coordonare în domeniul
incluziunii sociale.

 Documentul reliefeazã principalele provocãri în abordarea sãrãciei
ºi a excluziunii sociale, prezintã mãsurile politice majore luate de
România, pe baza acordului, de a începe transpunerea obiectivelor
comune ale Uniunii Europene în politicile naþionale ºi identificã
principalele metode pentru viitoarea monitorizare ºi revizuire a politicii.

 Modelul participãrii este integrat în procesul de elaborare ºi
implementare a politicilor, planurilor, strategiilor de acþiune, însuºi
procesul de pregãtire a Planului naþional antisãrãcie ºi promovare a
incluziunii sociale ºi a Memorandumului fiind fundamentat de un larg
dialog social între diferitele instituþii publice, patronate, sindicate,
asociaþii ºi organizaþii nonguvernamentale.

 Pentru a implementa obiectivele JIM, Comisia Europeanã ºi
România au cãzut de acord cã investiþia în capacitatea administrativã a
autoritãþilor naþionale, regionale ºi locale este o prioritate. Este, de
asemenea, important sã fie îmbunãtãþit semnificativ dialogul ºi
cooperarea între structurile publice, precum ºi între structurile publice ºi
societatea civilã, partenerii sociali ºi ONG-uri.
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 Progresul în implementarea acestor politici va fi evaluat în
contextul procesului de incluziune socialã din Uniunea Europeanã,
proces al cãrui scop este de a avea un impact semnificativ asupra
eradicãrii sãrãciei în Europa pânã în 2010.

 În ceea ce priveºte romii, prevederile JIM fac trimitere la
finalizarea implementãrii Strategiei guvernamentale pentru îmbunãtã-
þirea situaþiei romilor ºi în special eliminarea cazurilor persoanelor fãrã
acte de identitate, susþinerea formãrii ºi ocupãrii forþei de muncã,
educaþiei, îngrijirii sãnãtãþii, programelor de dezvoltare a infrastructurii
ºi a locuirii care sã contribuie la incluziunea socialã a persoanelor de
etnie romã ºi la lupta împotriva discriminãrii.

 Obiectivul global al JIM este promovarea susþinutã a unei societãþi
coezive ºi incluzive, creºterea bunãstãrii populaþiei complementar cu
resorbþia rapidã a problemelor grave de sãrãcie extremã ºi excluziune
socialã generate de crizele din ultimele decenii.

 Scopul JIM este promovarea incluziunii sociale ºi combaterea
sãrãciei în perspectiva îndeplinirii obiectivelor de la Lisabona.

 Perioada de implementare este 2005-2010.

 Domeniile de acþiune ale JIM

 JIM va contribui, în principal, la:

− întãrirea capacitãþii instituþiilor guvernamentale;

− îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã ale romilor, prin dezvoltarea
de oportunitãþi economice ºi crearea de locuri de muncã
salariale;

− îmbunãtãþirea accesului la toate nivelurile de educaþie,
completatã cu accesul la nivelul educaþional minim pentru
generaþiile tinere;

− identificarea ºi atribuirea de teren agricol în mediul rural ºi de
terenuri pentru construcþia de locuinþe în sistem tradiþional sau
modern;

− asigurarea unui acces complet la servicii medicale primare.
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 Agenþia de Implementare. Coordonatorul naþional al JIM este
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, iar responsabilitatea pentru
implementarea mãsurilor privind romii prevãzute de JIM este a Agenþiei
Naþionale pentru Romi.

 La 20 iunie 2005, Comisia Europeanã ºi Guvernul României au
semnat Memorandumul comun asupra incluziunii sociale, având ca
obiectiv pregãtirea României pentru participarea la Strategia europeanã
privind incluziunea socialã.

 

Deceniul de incluziune a romilor (perioada de implementare
2005-2015)

 Scurtã descriere a politicii

 Deceniul este conceput, în primul rând, ca un angajament politic
asumat la nivel internaþional de cãtre guvernele a nouã state din
regiune1. România s-a alãturat în anul 2003, împreunã cu alte 8 state din
Europa Centralã ºi de Est, iniþiativei internaþionale denumite Deceniul de
incluziune a romilor, 2005-2015, promovate de cãtre preºedinþii Bãncii
Mondiale ºi Open Society Institute - New York, James Wolferson,
respectiv George Soros.

 Dupã anul 2004, pe parcursul cãruia s-au realizat planurile
naþionale ale Deceniului, asumarea iniþiativei a fost reconfirmatã de cãtre
nouã guverne, statele participante angajându-se sã promoveze politici
active de incluziune socialã a romilor, orientate pe patru domenii
prioritare: educaþie, sãnãtate, locuri de muncã ºi locuire, traversate de
conceptul de combatere a sãrãciei, a discriminãrii ºi a inegalitãþii între
sexe (gender).

 Lansarea oficialã a Deceniului s-a desfãºurat în prezenþa
partenerilor internaþionali2 care fac parte, alãturi de delegaþiile celor 9

                                                
1 Statele participante în Decada sunt: România, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Serbia,

Muntenegru, Macedonia ºi Croaþia. Participarea rãmâne deschisã pentru alte state care
doresc sã se alãture procesului.

2 Banca Mondialã, Open Society Institute, Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei,
UNDP, OSCE-ODIHR, Roma Education Fund – REF. Comisia Europeanã a participat
iniþial ca observator, în prezent desfãºurându-se discuþii pentru o implicare sporitã a CE ºi
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state participante, din Comitetul Internaþional Director al Deceniului
(International Steering Committee - ISC).

 Scopul Deceniului este de a reduce semnificativ, pe parcursul a zece
ani, decalajele socio-economice care despart populaþia roma de restul
cetãþenilor.

 Domeniile de acþiune sunt: educaþie, sãnãtate, locuri de muncã ºi
locuire, traversate de conceptul de combatere a sãrãciei, a discriminãrii ºi
a inegalitãþii între sexe (gender).

 Agenþia de implementare a Deceniului este Guvernul României,
Agenþia Naþionalã pentru Romi, iar preºedintele ANR este
coordonatorul naþional al Deceniului.

 La ultima întâlnire a Comitetul Internaþional Director, delegaþia
României a reafirmat angajamentul de a asigura preºedinþia Deceniului
ºi secretariatul internaþional al acesteia, în perioada iulie 2005-iulie 2006.

 Deoarece obiectivul major al Deceniului este de a operaþionaliza
conceptul de incluziune socialã a romilor, reprezentanþii Preºedinþiei ºi
ai Guvernului României considerã cã accentul în implementarea
Deceniului îl constituie includerea tinerilor romi în structurile de decizie
ale administraþiei publice centrale ºi locale.

 Pe lângã activitãþile comune ale statelor membre, pe perioada
asigurãrii Preºedinþiei Deceniului, Guvernul României, prin Agenþia
Naþionalã pentru Romi, are ca prioritãþi organizarea a douã reuniuni ale
Comitetului Internaþional Director al Deceniului ºi organizarea a trei
reuniuni tematice: a) mainstreaming and targeting: aspecte
complementare; b) informare ºi comunicare: rolul media; c) practici
pozitive în statele membre.

Concluzii:

 Începând cu anul 2001, romii au constituit subiectul mai multor
politici publice, elaborate în plan naþional de instituþiile de specialitate ºi
în plan internaþional de Comisia Europeanã.

                                                                                                                       
coordonarea politicilor sociale ale UE cu eforturile Deceniului romilor.
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 Figura 4.1. Anul începerii politicilor publice

 

 Perioadele de implementare sunt de 10 ani în cazul Strategiei
Guvernului ºi al PNAinc, însoþite de planuri de acþiune pe perioada de
guvernare (4 ani).

 În toate cazurile, rezultatele aplicãrii politicilor naþionale (ex., Strate-
gia Guvernului, PNAinc) converg cãtre obiectivele viitoarelor politici
europene, elaborate ºi implementate în funcþie de specificul naþional (ex.,
JIM, Decada, PND), acesta din urmã propunând, de fapt, o sincronizare a
intervenþiilor, în funcþie de care se elaboreazã politicile ºi intervenþiile,
fondurile postaderare, denumite fonduri structurale (figura 4.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.2. Anul finalizãrii politicilor publice
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 4.3. Complementaritatea limbajului
politicilor publice pentru romi

În funcþie de limbajul utilizat de specialiºti, dar mai ales de
limbajului instituþional, naþional ºi internaþional care a contribuit la
elaborarea politicilor publice pentru romi, dezideratele acestor politici
sunt: îmbunãtãþirea situaþiei romilor (Strategia Guvernului), reducerea
sãrãciei ºi a excluziunii sociale (PNAinc), promovarea susþinutã a unei
societãþi coezive ºi incluzive (JIM) ºi promovarea politicilor active de
incluziune socialã a romilor (Deceniul).

Prin urmare, începând cu anul 2005, în funcþie de evaluarea
progreselor în implementarea Strategiei Guvernului, a capitolului 14 din
PNAinc, a contextului procesului de incluziune socialã din Uniunea
Europeanã, politicile pentru romi au fost elaborate în aceiaºi termeni,
respectiv incluziunea socialã a romilor, care are ca impact eradicarea
sãrãciei în Europa.

Este fireascã, aºadar, orientarea în viitor a politicilor publice
pentru romii din România în funcþie de construcþiile propuse ºi de
evaluãrile dinamicii implementãrii Strategiei Guvernului ºi PNAinc ºi
orientãrile anilor 2005, JIM ºi Deceniul. Acesta din urmã, în mod special,
este important deoarece, pe lângã perioada extinsã de implementare,
prin filosofia sa, înseamnã angajament politic asumat la nivel
internaþional de cãtre guvernele din regiune, sprijin ºi lobby din partea
instituþiilor ºi organizaþiilor internaþionale ºi a donatorilor.

Deceniul promoveazã un model nou de abordare, propunând
includerea problematicii romilor în politicile publice, complementar cu
focalizarea pe grupuri-þintã (mainstreaming sau targeting).

 

 

  DECENIUL 
2005-2015 

 

Strategia  
2001-2010 

JIM  
2005-2010 

PNAinc  
2002-2012 

PND  
2007-2013 

 

Figura 4.3

FONDURI STRUCTURALE
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   4.4. Complementaritatea obiectivelor ºi a rezultatelor
pe perioada implementãrii politicilor publice pentru

romi
 Obiectivele Deceniului sunt de promovare a incluziunii sociale în

patru domenii sectoriale: educaþie, sãnãtate, locuri de muncã ºi locuire,
traversate de combaterea discriminãrii, a sãrãciei ºi a inegalitãþii de gen
(gender).

 Obiectivele Strategiei Guvernului1 sunt de responsabilizare a
autoritãþilor publice centrale ºi locale în aplicarea mãsurilor concrete de
îmbunãtãþire a situaþiei romilor în cinci domenii sectoriale: dezvoltare
comunitarã ºi administraþie publicã, educaþie, sãnãtate, locuri de muncã
ºi locuire. Foarte importantã este formarea resurselor umane rome ºi
includerea acestora în procesele de luare a deciziilor.

 Cele opt obiective ale PNAinc vor contribui la îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþã ale romilor, provocãrile-cheie fiind stabilite în
domeniile: sãnãtate, educaþie, economic, locuire, împroprietãrire ºi
reglementarea juridicã a proprietãþii ºi cetãþeniei (acte de identitate),
traversate de combaterea discriminãrii, reabilitarea imaginii de sine ºi
continuarea formãrii resurselor umane rome.

 În sfârºit, o datã cu semnarea Memorandumului de incluziune
(JIM) la 20 iunie 2005, acesta a stabilit ca fiind o prioritate finalizarea
implementãrii Strategiei Guvernului de îmbunãtãþire a situaþiei romilor
ºi, în particular, eliminarea cazurilor de persoane fãrã acte de identitate,
dezvoltarea de programe de pregãtire ºi de creare de locuri de muncã,
realizarea de programe pentru educaþie, îngrijirea sãnãtãþii ºi dezvol-
tarea infrastructurii. Toate aceste elemente promoveazã includerea
comunitãþii rome ºi continuarea luptei împotriva discriminãrii.
                                                
1 Aminteam mai sus cã, începând cu anul 2002, implementarea strategiei s-a restrâns la

cinci domenii de activitate, respectiv educaþie, sãnãtate, locuri de muncã, locuire,
administraþie ºi dezvoltare comunitarã, abordate de Agenþia Naþionalã pentru Romi,
prin programele PHARE 1998, 2000, 2002.
Domeniul educaþie a fost responsabilitatea aproape exclusivã a Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii. Prin Programarea multianualã 2004-2006, pe lângã continuarea
abordãrii sectoriale a aceloraºi domenii, inclusiv educaþie, a fost abordatã problema
identitãþii legale.
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 Anul elaborãrii politicilor publice ºi contextul elaborãrii lor coincid
cu pregãtirile de aderare a României la Uniunea Europeanã. De
asemenea, politicile elaborate sunt importante pentru cã reflectã voinþa
Guvernului Român în cazul Strategiei Guvernului, PNAinc ºi JIM ºi a
guvernelor þãrilor din est, a instituþiilor ºi organizaþiilor internaþionale ºi
interguvernamentale în cazul Deceniului.

 O primã concluzie privind modelul de implementare a politicilor
publice pentru romi o constituie „curentul principal” dat de politicile
europene, acompaniat de lobby-ul Guvernului român, al instituþiilor ºi
organizaþiilor naþionale, internaþionale ºi interguvernamentale, politici
elaborate, implementate, monitorizate ºi evaluate cu expertiza romilor.

 Chiar dacã Strategia Guvernului prevede acþiuni în zece domenii
sectoriale, din anul 2002, accentul în implementarea Strategiei s-a
restrâns la cinci domenii de activitate, respectiv educaþie, sãnãtate, locuri
de muncã, locuire, administraþie ºi dezvoltare comunitarã. Combaterea
discriminãrii a constituit în principal sarcina Consiliului Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii, înfiinþat prin Strategia Guvernului.

 Elementele de noutate ale PNAinc completeazã activitãþile
propuse pe cele cinci domenii sectoriale ale Strategiei Guvernului. Spre
exemplu, capitolul educaþie, care, în contextul creºterii participãrii
ºcolare, face referire la formele de învãþãmânt preºcolar, la prevenirea
abandonului ºi a eºecului ºcolar. De asemenea, la capitolul muncã, prevede
suport masiv pentru participarea la învãþãmântul secundar, în primul
rând la cel vocaþional, dar ºi la cel liceal care duce spre învãþãmântul
superior.

 Alte obiective din PNAinc, elemente de noutate, neabordate prin
mãsurile Strategiei Guvernului, dar care sunt de o importanþã majorã în
implementarea politicilor publice pentru romi, sunt: soluþionarea
situaþiilor de lipsã a actelor de identitate, reglementarea juridicã a
situaþiilor locuinþelor/terenurilor fãrã acte de proprietate, reabilitarea
imaginii colective de sine ºi a imaginii publice a populaþiei de romi.

 De o importanþã deosebitã sunt indicatorii de incluziune socialã
comuni pentru þãrile UE ºi cei specifici pentru situaþia României,
elaboraþi de CASPIS, care pot constitui indicatori pentru toate politicile
publice pentru romi.
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 Complementaritatea obiectivelor Memorandumului comun de
incluziune (JIM) cu Strategia Guvernului constã în prevederile
referitoare la întãrirea capacitãþii instituþiilor guvernamentale ºi
abordarea problemelor majore pe care le vom detalia în continuare. Dacã
prin Strategia Guvernului au fost prevãzute structuri de implementare la
nivelul ministerelor (central), al prefecturilor ºi al primãriilor (local),
ultimele douã cu expertizã romã, JIM propune întãrirea capacitãþii
acestora, cu scopul de a putea aborda problemele majore. Acestea sunt:
dezvoltarea de oportunitãþi economice ºi crearea de locuri de muncã
salariale, educaþie, acces complet la servicii medicale ºi sprijinirea
pregãtirii viitoare a documentelor de programare a fondurilor
structurale.

 Elementele de noutate ale JIM le constituie prevederile referitoare
la mãsura identificãrii ºi atribuirii de teren agricol în mediul rural ºi de
terenuri pentru construcþia de locuinþe în sistem tradiþional sau modern.

 Deceniul, prin prioritãþile reconfirmate la reuniunile Comitetul
Internaþional Director ºi termenii de referinþã, pune accent pe necesitatea
întãririi capacitãþii instituþionale ºi a ONG-urilor romilor, propunând
includerea tinerilor romi în structurile de decizie ale administraþiei
publice centrale ºi locale. Prin urmare, unul din elementele de noutate
ale Deceniului este introducerea expertizei rome în structurile
administraþiei publice centrale, neacoperit prin Strategia Guvernului,
JIM sau PNAinc.

 Pe de altã parte, în acelaºi context al întãririi capacitãþii instituþiilor
guvernamentale, Deceniul face referire inclusiv la întãrirea capacitãþii
Agenþiei Naþionale pentru Romi, organ de specialitate al administraþiei
publice centrale, înfiinþat prin Legea nr. 7/2005, ºi a unitãþii de
implementare a programelor PHARE, responsabilã pentru elaborarea,
implementarea ºi monitorizarea programelor PHARE, elaborate în baza
prevederilor Strategiei Guvernului.
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 Agenţia Naţională pentru Romi
                      Agenţie de implementare a Strategiei şi Deceniului 
responsabilă pentru implementarea măsurilor privind romii din JIM şi PNAinc 

Obiective complementare 
 

Perioade de implementare  
complementare  

Rezultate comune şi complementare 

 

 Obiective comune: îmbunãtãþirea situaþiei/condiþiilor de viaþã ale romilor
(Strategia Guvernului, PNAinc), promovarea incluziunii sociale (Deceniul),
finalizarea implementãrii Strategiei Guvernului de îmbunãtãþire a situaþiei
romilor (JIM).
 Planuri de acþiune comune, sectoriale, pe urmãtoarele domenii: educaþie,
sãnãtate, locuri de muncã ºi locuire, traversate de combaterea discriminãrii, a
sãrãciei ºi a inegalitãþii de ºanse (Strategia Guvernului, PNAinc, JIM,
Deceniul).
 Resurse umane ºi includerea tinerilor romi în structurile administraþiei publice
centrale ºi locale, inclusiv în procesele de decizie (Strategia Guvernului,
Deceniul, JIM).
 Elemente de noutate: dezvoltare comunitarã ºi administraþie publicã (Strategia
Guvernului), împroprietãrire ºi reglementarea juridicã a proprietãþii ºi
cetãþeniei ( PNAinc), reabilitarea imaginii de sine (PNAinc).

 

 Planul naþional de dezvoltare (PND)1

 Structurarea intervenþiilor pe domenii prioritare:

 A. Fondurile cu finalitate structuralã: FEDER, FEOGA (orientare), FSE

 B. Fondul de coeziune

Figura 4.4

                                                
1 Hotãrârea de Guvern nr. 1323/2002 privind elaborarea în parteneriat a Planului naþional

de dezvoltare asigurã baza legalã pentru crearea ºi dezvoltarea relaþiilor interinstituþionale
ºi a structurilor parteneriale la nivel naþional ºi regional, stabilind, de asemenea, mult mai
clar rolul ministerelor, al Agenþiilor de Dezvoltare Regionale (ADR) ºi al altor instituþii
implicate în elaborarea PND.
Ministerul Finanþelor Publice a devenit, conform acestei HG, principalul responsabil cu
programarea financiarã multianualã a prioritãþilor de dezvoltare stabilite în PND, în
scopul asigurãrii unei mai bune coordonãri a procesului de planificare prin PND cu
planificarea ºi programarea bugetarã multianualã.
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 În concluzie, PNAinc abordeazã problemele majore ale minoritãþii
romilor, iar elementele de noutate asigurã complementaritatea acþiunilor
cuprinse în domeniile sectoriale ale Strategiei Guvernului. Direcþiile de
politicã pentru crearea unei societãþi mai incluzive ºi coezive cuprinse în
JIM ºi elementele lui de noutate sunt complementare PNAinc ºi
Strategiei Guvernului ºi, pe termen lung, sprijinã pregãtirile viitoarelor
documente de programare a fondurilor structurale (PND).

 Prin urmare, filosofia realizãrii Deceniului în România ar trebui sã
þinã cont de „curentul principal”, programele de acþiune ale Comisiei
Europene, ºi sã asigure complementaritatea cu JIM, PNAinc ºi Strategia
Guvernului. De asemenea, sã pregãteascã instituþiile ºi structurile de
reprezentare ale romilor pentru elaborarea planurilor naþionale de
dezvoltare ºi includerea ca beneficiarã a minoritãþii roma în cadrul
fondurilor structurale.

 
 Figura 4.5. Complementaritatea perioadei de implementare a politicilor publice

pentru romi

 

 Ce înseamnã întãrirea capacitãþii instituþiilor guvernamentale?

 Resurse umane

 Aºa cum spuneam mai sus, în Strategia Guvernului, pe lângã
structura de implementare a acesteia, s-au prevãzut ºi mãsuri pentru
întãrirea capacitãþii instituþionale, ca ºi includerea romilor în procesele de
luare a deciziilor. Prin urmare, Strategia Guvernului propune mai întâi
formarea ºi promovarea unei elite intelectuale ºi economice din rândul
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romilor, care sã funcþioneze ca facilitator al politicilor de integrare socialã
ºi modernizare.

 Dacã, prin Strategia Guvernului, accentul întãririi capacitãþii
instituþionale s-a axat pe noile structuri din plan local (prefecturi - BJR,
primãrii - experþi locali) pentru a asigura abordarea unitarã a strategiei, în
plan central, pânã la jumãtatea anului 2005, slaba capacitate instituþionalã
a Agenþiei Naþionale pentru Romi a fost criticatã în rapoartele Comisiei
Europene privind progresele înregistrate de România în procesul de
aderare.

 JIM preia ideea întãririi capacitãþii instituþionale, propunând
participarea activã a romilor la viaþa socio-economicã prin întãrirea
parteneriatelor între instituþiile publice ºi grupurile reprezentative ale
romilor.1

 Prin urmare, prioritãþile Deceniului de includere a tinerilor romi în
structurile administraþiei publice centrale ºi locale sunt mai mult decât
complementare cu prevederile Strategiei Guvernului ºi JIM, privind
întãrirea capacitãþii instituþiilor guvernamentale pentru abordarea
problemelor majore, definite de Strategia Guvernului, PNAinc, JIM ºi
Deceniul.

 În concluzie: primul document care prevede o structurã de
implementare a politicilor publice ºi care poate fi comun pentru toate
politicile publice pentru romii din România este cel propus de Strategia
Guvernului, neacoperitã însã cu expertizã romã în administraþia publicã
centralã, în timp ce angajarea experþilor romi în primãrii continuã sã fie
o problemã pentru administraþiile locale.

 Abordarea Deceniului, care propune includerea tinerilor romi în
structurile administraþiei publice centrale ºi locale, ar trebui sã fie
centratã cel puþin pe includerea tinerilor romi în ministerele cu
responsabilitãþi în Strategia Guvernului, PNAinc, JIM ºi Deceniul,
respectiv Ministerul Educaþiei, Ministerul Muncii, Ministerul
Administraþiei ºi Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi
                                                
1 Formarea structurilor din plan local - a aproximativ 500 de persoane, experþi ai Birourilor

Judeþene pentru Romi, experþi locali, mediatori sanitari, reprezentanþi ai ONG-urilor - s-a
fãcut prin programul PHARE 2002 al Agenþiei Naþionale pentru Romi, componenta de
dezvoltare instituþionalã.
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Turismului, Ministerul Sãnãtãþii, Consiliul Naþional pentru Combaterea
Discriminãrii, Agenþia pentru Egalitatea de ªanse, Ministerul Justiþiei.

 De asemenea, pentru coordonarea politicilor publice pentru romi
este necesarã întãrirea capacitãþii Agenþiei Naþionale pentru Romi în
general ºi a unitãþii de implementare a programelor PHARE în special,
pentru a putea fi capabile sã gestioneze programele PHARE viitoare.

 

Guvernul Româ niei/ Agenţia Naţională  pentru Romi
Agenţie de implementare comună  a politicilor publice pentru romi

Structura de implementare, în plan central şi local 

Domenii de acţiune complementare 
Strategia, PNAinc, JIM, Deceniul 

Indicatori de incluziune socială  
                 PNAinc 

Domenii intersectate 
Strategia, PNAinc, JIM, Deceniul 

Figura 4.6

 4.5. Costurile politicilor publice/contribuþii
 Sprijinul financiar destinat îndeplinirii Planului general de mãsuri

al Strategiei Guvernului a fost alocat preponderent de Comisia
Europeanã, prin programele de preaderare, în timp ce Guvernul a
contribuit cu sumele destinate cofinanþãrii acestor programe.

 

 Sume alocate Strategiei Guvernului de Comisia Europeanã

 În perioada 2001-2004, a fost finalizat programul PHARE 1998, în
valoare de 2 milioane euro.

 În 2000, a fost contractat un nou fond, "Dezvoltarea societãþii
civile", în valoare de 1 milion euro.

 În 2002, a fost elaborat un nou program PHARE, în valoare de 6
milioane euro, toate având ca bazã Planul de mãsuri al Strategiei
Guvernului.

 1. Programul PHARE RO 9803.01, în valoare totalã de 2 mil. euro,
a avut o componentã de formare, 1,1 milioane euro, ºi o componentã de
granturi, în valoare de 900.000 euro, care a fost alocatã proiectelor
dezvoltate în parteneriat de cãtre autoritãþile publice locale ºi
reprezentanþii comunitãþilor de romi în perioada 2000-2002.
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 Dintr-un numãr de 334 de propuneri de proiecte, 40 au fost
declarate câºtigãtoare, 11 propuse de organizaþiile neguvernamentale ale
romilor, 12 din partea altor organizaþii neguvernamentale, 13 din partea
primãriilor, iar 5 din partea altor instituþii publice. Proiectele finanþate au
acoperit cele 10 domenii sectoriale ale Strategiei Guvernului.
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Figura 4.7

 2. PHARE RO 0004.02.02

 În februarie 2002, a fost lansat cel de-al doilea fond PHARE, RO
0004.02.02, “Dezvoltarea societãþii civile 2000”, cu o componentã de
granturi destinatã ”Îmbunãtãþirii situaþiei romilor”, în valoare de 1.000.000
euro, la care s-au depus 300 de cereri de finanþare. Au fost propuse spre
finanþare 36 de proiecte, care au acoperit domeniile: administraþie
publicã ºi dezvoltare comunitarã, educaþie, sãnãtate, securitate socialã,
comunicare ºi participare civicã. Proiectele au fost implementare în
perioada 2002-2003.
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 3. Programul PHARE RO 2002/000-586.01.02, denumit „Sprijin

pentru Strategia naþionalã de îmbunãtãþire a situaþiei romilor”, are o
valoare totalã de 7,6 mil. euro, din care 6 milioane euro - Comisia
Europeanã ºi 1,6 milioane euro - contribuþia Guvernului României.

 Programul urmãreºte creºterea participãrii comunitãþilor de romi la
viaþa economicã, socialã, educaþionalã ºi politicã a societãþii româneºti ºi
îmbunãtãþirea accesului la serviciile de sãnãtate. Pentru componenta de
granturi a programului Phare 2002, în valoare de 4.322.740 euro, au fost
depuse 531 de proiecte, dintre care 65 au primit o finanþare pe urmãtoarele
domenii: formare profesionalã ºi activitãþi aducãtoare de venituri, 34
proiecte în valoare de 1.482.908 euro; mica infrastructurã ºi locuinþe
sociale, 14 proiecte în valoare de 2.189.834 euro; sãnãtate, 17 proiecte în
valoare de 647.196 euro.

 

Număr proiecte/domenii PHARE 2002

34
14

17

Formare profesională şi
activităţi aducătoare de venit
Mica infrastructură şi locuire

Sănătate

Figura 4.9
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 4. Programul multianual PHARE 2004-2006

 În decembrie 2004, s-a semnat Memorandumul de finanþare între
Guvernul României ºi Comisia Europeanã pentru programul multianual
PHARE 2004-2006, care cuprinde ºi subprogramul criteriul politic,
minoritãþi ºi prevede o estimare financiarã de 44,16 mil. euro (35 mil.
euro - Comisia Europeanã, la care se adaugã contribuþia Guvernului de
9,16 mil. euro).

 Pentru acest program au fost identificate ºase prioritãþi, acoperind
domeniile: acte de identitate pentru romi, programe de conºtientizare ºi
informare publicã legate de romi ºi problemele lor, dezvoltarea capa-
citãþii instituþionale a Agenþiei Naþionale pentru Romi ºi a structurilor
locale implicate în implementarea ºi monitorizarea Strategiei guverna-
mentale, dezvoltare comunitarã, educaþie ºi sãnãtate.

 Prima fiºã sectorialã a programului multianual a fost aprobatã în
decembrie 2004 ºi prevede alocarea sumei de 8,5 mil. euro pentru douã
proiecte:

− dezvoltarea instituþionalã a structurii de implementare a HG
nr. 430/2001, în valoare de 4,5 mil. euro;

− dezvoltarea capacitãþii instituþionale ºi îmbunãtãþirea mediului
educaþional în anumite ºcoli, în valoare de 4 mil. euro.

 5. PHARE în domeniul educaþiei

 În ceea ce priveºte educaþia, sprijinul Comisiei alocat Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii pentru procesul educaþional a inclus ºi copiii
romi:

− Programul PHARE RO 01.04.02, „Accesul la educaþie al
grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi”, a început în
2002 cu o valoare totalã de 8,33 mil. euro, dintre care 7 mil. euro -
Comisia Europeanã ºi 1,33 mil. euro - contribuþia Guvernului;

− Programul PHARE RO2003/005-551.01.02, „Accesul la educaþie
al grupurilor dezavantajate”, cu o valoare totalã de 13,31 mil.
euro, dintre care 11 mil. euro - Comisia Europeanã ºi 2,31 mil.
euro - contribuþia Guvernului;
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− prin fiºa sectorialã a Programului multianual, în valoare de 4
mil. euro, aprobatã în decembrie 2004, se prevede dezvoltarea
capacitãþii instituþionale ºi îmbunãtãþirea mediului educaþional
în anumite ºcoli;

− contribuþia Guvernului la Programul multianual, estimatã la
de 9,16 mil. euro, va fi gestionatã concomitent, pe aceleaºi
componente ale programelor.

 

Sume alocate strategiei de la bugetul de stat

 1. Pregãtirile Guvernului Român pentru semnarea Memoran-
dumului de finanþare cu Comisia Europeanã din decembrie 2002 au
însemnat îndeplinirea unor condiþionalitãþii stipulate în programul
PHARE 2002 fãrã de care semnarea Memorandumului ar fi fost probabil
întârziatã.

 Prin urmare, contribuþia financiarã a Guvernului la programul
PHARE 2002, în valoare de 1,6 mil. euro (56 miliarde lei), a fost inclusã ºi
aprobatã în proiectul bugetului de stat pe anul 2003.

 În acelaºi an, pe baza unei metodologii a ANR, suma alocatã a fost
licitatã sub forma programului „Parteneriat pentru sprijinul romilor -
2003”. Au fost primite ºi evaluate 97 de cereri de finanþare, ai cãror
solicitanþi (autoritãþi publice locale, în parteneriat cu organizaþii
neguvernamentale ºi/sau grupe de iniþiativã localã) au propus activitãþi
în aceleaºi domenii ca ale programului PHARE 2002 (sãnãtate, mica
infrastructurã, renovare case, activitãþi aducãtoare de venituri,
învãþãmânt profesional). 27 de proiecte au primit o finanþare pe
urmatoarele domenii: 8 proiecte de reabilitare de locuinþe, 11 proiecte de
construire ºi/sau reabilitare de infrastructurã, 2 proiecte de achiziþie de
teren agricol ºi prelucrarea lui ºi 4 proiecte de activitãþi aducãtoare de
venit, 1 proiect pentru formarea resurselor umane ºi 1 proiect pentru
promovarea imaginii romilor.
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Repartiţia  pe domenii a proiectelor finanţate de la 
buget în anul 2003, prin Programul "Parteneriat 

pentru Sprijinul Romilor - 2003"
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 2. Pentru anul 2004, prin Legea bugetului de stat, a fost alocatã
suma de 64 miliarde lei, cu destinaþie Strategia Guvernului, "Activitãþi
de implementare ºi monitorizare a Strategiei privind îmbunãtãþirea
situaþiei romilor - 2004". În acelaºi an, în septembrie 2004, Guvernul a
semnat un memorandum referitor la cofinanþarea ºi administrarea
programului mai sus amintit dintre Secretariatul General al Guvernului
(SGG) - Departamentul pentru Relaþii Interetnice (DRI) ºi Programul
Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

 Memorandumul a avut ca obiectiv cofinanþarea ºi administrarea
programului „Activitãþi de implementare ºi monitorizare a Strategiei
de îmbunãtãþire a situaþiei romilor - 2004”, la care PNUD a contribuit
cu suma de 4.080.000.000 lei (120.000 USD).

 În cadrul acestui program au fost depuse 220 de proiecte de cãtre
autoritãþile administraþiei publice locale în parteneriat cu grupurile de
iniþiativã ºi/sau ONG-urile romilor. Comisia de analizã ºi selecþie a
proiectelor a declarat eligibile un numãr de 83 de proiecte, dintre care 17
proiecte aprobate ºi finanþate pe urmãtoarele domenii:

− 9 proiecte care vizeazã dezvoltarea infrastructurii locale
(racordarea la reþeaua de energie electricã (4), pietruirea unor
drumuri de acces (4) ºi amenajarea unui cãmin cultural (1));



88

− 4 proiecte în domeniul activitãþilor generatoare de venituri,
(ateliere de fierãrie, tinichigerie, împletituri din nuiele, micro-
fermã pentru creºterea animalelor);

− 1 proiect în domeniul sãnãtãþii (înfiinþarea unui punct sanitar)
ºi

− 3 proiecte pentru reabilitarea unor ºcoli în comunitãþile de
romi.
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 În concluzie:

− pânã la jumãtatea anului 2005, excluzând programele MECT
aflate în responsabilitatea ºi managementul instituþiei, prin
programele Comisiei Europene s-au alocat pentru cele 10
domenii sectoriale ale Strategiei Guvernului 9.000.000 euro,
dintre care pentru construcþie instituþionalã suma de 2,4 mil.
euro ºi pentru granturi suma de 6,6 mil. euro. Din suma totalã
alocatã granturilor au fost finanþate 141 de proiecte;

− din sumele de la bugetul de stat, s-au alocat 120 de miliarde de
lei destinaþi implementãrii a 44 de proiecte;

− totalul sumelor alocate strategiei este de 12,2 mil. euro;

− totalul proiectelor implementate este 185.
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Total proiecte/domenii în perioada 
1998-2004
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Figura 4.12. Total proiecte/domenii sectoriale, 1998-2004

Direcþionarea de resurse financiare în funcþie de obiectivele propuse în
politicile publice pentru romi

Resursele financiare alocate Strategiei Guvernului s-au concentrat
pânã în 2005 pe urmãtoarele domenii: învãþãmânt vocaþional, muncã,
sãnãtate, locuire ºi mica infrastructurã, activitãþi aducãtoare de venituri.

Prin programarea multianualã se vor sprijini financiar aceleaºi
domenii, precum ºi altele noi, cum ar fi: eliberarea actelor de identitate,
programe de conºtientizare ºi informare publicã legate de drepturile ºi
îndatoririle cetãþenilor romi, dezvoltarea capacitãþii instituþionale a
Agenþiei Naþionale pentru Romi ºi a structurilor locale implicate în
implementarea ºi monitorizarea Strategiei Guvernului. Toate aceste
domenii sunt comune politicilor publice pentru romi.

Cu toate acestea, chiar dacã mãsurile propuse focalizate pe romi ºi
finanþate prin programele PHARE ºi parþial prin sumele alocate de la
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bugetul de stat sunt dovada interesului acestor instituþii, acestea necesitã
o abordare de lungã duratã ºi care, pe termen lung, sã conducã cãtre o
societate coezivã ºi incluzivã, complementar cu resorbþia rapidã a
problemelor grave de sãrãcie extremã ºi excluziune socialã generate de
crizele din ultimele decenii, în concordanþã cu obiectivul JIM.

Prin urmare, finanþãrile Comisiei Europene ºi de la bugetul de stat
ale programelor ºi politicilor viitoare ar putea sã se concentreze pe
aceleaºi domenii, abordate insuficient pentru a reduce semnificativ
decalajele socio-economice care separã populaþia roma de restul
cetãþenilor, obiectiv al Deceniului.

La fel de importantã este investiþia în capacitatea administrativã a
autoritãþilor naþionale, regionale ºi locale, cu scopul de a putea aborda
problemele majore, de exemplu, dezvoltarea de oportunitãþi economice
ºi crearea de locuri de muncã salariate, educaþie, acces complet la
servicii medicale ºi, pe termen lung, sprijinirea pregãtirilor viitoare a
documentelor de programare a fondurilor structurale, propusã de JIM.

Modelul integrat propus de JIM ºi Deceniu ºi participarea în
procesul de elaborare ºi implementare a politicilor, planurilor,
strategiilor de acþiune, fundamentat de un larg dialog social, ar putea
asigura orientarea politicilor active de incluziune socialã a romilor pe
domeniile comune politicilor publice naþionale ºi internaþionale.

4.6. Propunere de implementare a politicilor publice
pentru romii din România

1. Resurse umane

În plan central:

1. creºterea capacitãþii instituþionale a ANR;

2. angajarea resurselor umane rome în ministerele de resort cu
responsabilitãþi în implementarea/coordonarea politicilor
publice pentru romi;

3. permanentizarea dialogului cu toate organizaþiile neguverna-
mentale ale romilor, formarea grupelor de lucru pe lângã ANR
ºi ministerele de resort.
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În plan local:

1. reînfiinþarea Birourilor Judeþene pentru Romi în cadrul
Prefecturilor ºi întãrirea capacitãþii acestora, pentru a fi
pregãtite sã abordeze problemele majore definite de Strategia
Guvernului, PNAinc, JIM ºi Deceniu;

2. înfiinþarea Birourilor regionale ale ANR;

3. coordonarea structurilor BJR cu cele teritoriale;

4. angajarea reprezentanþilor romi la nivelul primãriilor;

5. formarea la nivel judeþean a unor centre de incluziune socialã.
În aceste centre, resursele umane rome existente ar putea sã
acþioneze pentru punerea în practicã a politicilor publice
pentru romi în plan local.



CAPITOLUL 5: FUNDAÞIA PENTRU O
SOCIETATE DESCHISÃ, ROMÂNIA,

PROMOTOR AL POLITICILOR PUBLICE
PENTRU ROMI

5.1. Fundaþia pentru o Societate Deschisã ºi programele
pentru romi

Fundaþia pentru o Societate Deschisã România, în continuare FSD
România, este o organizaþie neguvernamentalã, apoliticã ºi nonprofit,
care a fost înfiinþatã în 1997, fiind practic continuatoarea Fundaþiei Soros
pentru o Societate Deschisã, creatã în 1990.

În concordanþã cu strategia sa, principalul obiectiv al activitãþilor
Fundaþiei este realizarea unei societãþi deschise ºi pluraliste în România,
bazatã pe o democraþie stabilã ºi funcþionalã, cu instituþii transparente,
puse în slujba individului.

Prin programele pe care le finanþeazã, FSD România doreºte sã
sprijine realizarea reformei în patru domenii esenþiale: administraþie
publicã, juridic ºi legislativ, sãnãtate ºi educaþie. Acestor patru direcþii
mari de acþiune li se adaugã ºi programul de relaþii interetnice pentru
care proiectele iniþiate de organizaþiile roma sunt eligibile. Într-o mai
mare sau mai micã mãsurã, toate aceste domenii prioritare includ sprijin
financiar ºi pentru comunitãþile de romi.

Constatând necesitatea unui program focalizat în cea mai mare
parte pe comunitãþile de romi, FSD a dezvoltat, începând cu 1997, o
astfel de direcþie. Începând cu 1998, acesta a devenit în exclusivitate
adresat societãþii civile roma ºi comunitãþilor roma.

În 1997, FSD a iniþiat un program comprehensiv cu un buget de
500.000 USD, focalizat pe urmãtoarele domenii:
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− testare ºi identificare de nevoi ºi prioritãþi pe baza unor studii;

− educaþie;

− sãnãtate;

− istorie ºi culturã roma;

− publicaþii.

 Cea mai mare parte a fondurilor alocate în 1997 (386.000 USD) au
fost acordate ca granturi cãtre diferiþi beneficiari roma sau nonroma.

 Finanþãrile au fost acordate din toate filialele FSD.

 Caseta 5.1

 Proiecte finanþate în 1997

 
• Asistenþã pentru comunitãþile nevoiaºe de romi
• Dezvoltarea învãþãmântului în comunitãþile de romi
• Ameliorarea relaþiilor interetnice cu ajutorul mass-media
• Stimularea angajãrii romilor în administraþia publicã localã
• Pregãtirea candidaþilor romi pentru admiterea în facultate
• Minilaborator PC
• Educaþie ºi învãþãmânt intercultural
• Þiganii cãldãrari între tradiþie ºi modernitate
• Activitãþi de restituire ºi cercetare în domenii legate de comunitãþile

de romi
• Publicarea volumului "Poveºtile þiganilor" de Viorica Hubar
• Crearea unei colecþii privitoare la limba ºi literatura romilor din

România, prin publicarea a ºapte volume la Editura Kriterion
• Consilierea profesionalã ºi socio-economicã a sindicatelor romilor
• Biroul pentru Protecþia Legalã a Minoritãþii Roma
• Interferenþe culturale - comunicarea prin artã
• Program de educare a elevilor romi
• Centrul Cultural ºi Educaþional al Romilor din cartierul ªtrand
• Album despre romii din Moldova
• Activitãþi extraºcolare care sã amelioreze prezenþa ºcolarã în

comunitãþile de romi
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• Gãsirea unor locuri de muncã pentru familiile nevoiaºe de romi
• Emisiune sãptãmânalã a romilor la postul local de radio Târgu-

Mureº
• "Ce sunt romii ºi ce anume nu sunt?", festival concurs
• Centru de zi pentru elevii roma
• PARTIUM - Ameliorarea relaþiilor dintre comunitatea maghiarã ºi

comunitatea roma din satul Eliseni
• Meditarea intensivã a unui grup de elevi roma
• Manual bilingv de aritmeticã pentru clasa I (român-romales ºi

maghiar-romales)
• Educarea copiilor din satul Praid
• Festivalul Internaþional al Romilor
• Centrul de Resurse pentru Intervenþie Socialã

• Programul de suport educaþional ºi social

În 1998, programul de finanþare s-a restructurat, în sensul cã s-a
adresat unor teme specifice identificate ca prioritare în anul trecut, o
parte din finanþãri acordându-se din filiala Cluj a FSD.

Astfel au fost dezvoltate urmãtoarele linii de finanþare:

1. Step by step în comunitãþi cu romi - Bucureºti - 8.182 USD;

2. Dezvoltare ºcolarã în comunitãþi cu romi - Bucureºti - 55.451
USD;

3. Consiliere pentru elevi romi - Bucureºti - 65.500 USD;

4. Burse pentru studenþii romi - Iaºi - 14.459 USD;

5. Asistenþã juridicã în comunitãþi cu romi - Bucureºti;

6. Programul regional roma - Bucureºti - 9.773 USD;

7. Noi iniþiative pentru romi - Iaºi - 26.069 USD;

8. Mass-media pentru îmbunãtãþirea relaþiilor interetnice - Timi-
ºoara - 6.323 USD;

9. Fondul roma - Bucureºti - 82.684 USD;
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10. Îmbunãtãþirea atitudinii autoritãþilor locale faþã de
comunitãþile de romi - ºanse egale;

11. Asistenþã medicalã primarã în comunitãþile de romi;

12. Sprijin pentru organizaþiile neguvernamentale ale romilor -
Cluj - 68.686 USD;

13. Calificare profesionalã pentru romi - Cluj - 35.752 USD.

Vom prezenta în detaliu situaþia proiectelor finanþate pe ultimele
douã domenii.

A. SPRIJIN PENTRU ORGANIZAÞIILE NEGUVERNAMENTALE
ALE ROMILOR

Caseta 5.2

Descrierea programului

Programul “Sprijin pentru organizaþiile neguvernamentale ale romilor” a
avut ca obiectiv general creºterea capacitãþii comunitãþilor ºi ONG-urilor
romilor de a iniþia ºi coordona proiecte care sã vinã în întâmpinarea nevoilor
specifice ale comunitãþilor de romi. În cursul anului 1998, s-a încercat
identificarea principalelor ONG-uri ale romilor, sprijinirea lor în realizarea
unor propuneri de proiecte ºi în punerea în practicã a acestora.

De asemenea, s-a încercat sprijinirea înfiinþãrii unor noi ONG-uri ale romilor
care sã se ocupe de problemele specifice ale comunitãþilor locale.

Proiectele finanþate au acoperit o arie largã de domenii: dezvoltare
comunitarã, educaþie ºi reprezentare juridicã pentru romi, organizarea de
spectacole muzical-folclorice, sprijin pentru copii instituþionalizaþi, tabere de
varã pentru copii romi, educaþie contraceptivã în comunitãþile de romi,
înfiinþarea unei asociaþii a studenþilor romi din Cluj-Napoca, înfiinþarea unei
fundaþii a romilor din oraºul Dej, caravana itinerantã în sprijinul drepturilor
omului etc.
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Caseta 5.3

Proiecte finanþate în 1998

• Dezvoltare comunitarã în comunitatea de romi de la Pata Rât,
Cluj-Napoca

• Centru de sprijin ºi consultanþã juridicã pentru romi
• Centrul cultural pentru copiii romi, Timiºoara
• Spectacol muzical folcloric, “Tu Basha, Te Me Tekelau”
• Cursuri permanente prin corespondenþã - limba romani
• Caravana itinerantã în sprijinul drepturilor omului
• Paºi spre lume - tabãrã ºcolarã pentru copii romi
• Ajutor pentru copiii instituþionalizaþi
• Înfiinþarea Asociaþiei Studenþilor Romi - Romano Suno Cluj-Napoca
• ªatra
• Spectacol Tip Top - Mini Top pentru copiii romi
• Program de asistenþã social-didacticã - ABC
• Înfiinþarea Fundaþiei Ramses Dej
• Aniversarea a 70 de ani de la înfiinþarea ªcolii Nicolae Bãlcescu
• Înfiinþarea Fundaþiei Romani Iaºi

B. CALIFICARE PROFESIONALÃ PENTRU ROMI

Caseta 5.4
Descrierea programului

Pe piaþa muncii din România ultimilor ani, condiþia romilor a fost destul de
dificilã, datoritã unui complex de factori, printre care putem aminti nivelul
redus de calificare profesionalã, regresul economic ºi practicile discrimina-
torii. În competiþie cu tehnologiile moderne, meseriile tradiþionale ale
romilor îºi pierd capacitatea de a furniza un standard de viaþã deasupra
nivelului minim de sãrãcie.
În România, accesul la calificarea formalã este condiþionat de absolvirea
nivelului obligatoriu de educaþie - 8 clase. Foarte frecvent, în rândul
populaþiei de romi, are loc abandonarea ºcolii în clasele a cincea sau a ºasea.
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Statisticile aratã faptul ca situaþia fetelor este mult mai dificilã, deoarece
majoritatea abandoneazã ºcoala în cursul primilor ani de ºcoalã.
Pentru a contribui la rezolvarea acestei probleme ºi a oferi un model de
lucru posibil de aplicat la sacrã mai largã, a fost conceput ºi pus în practicã
programul “Calificare profesionalã pentru romi”. Obiectivele propuse au
fost: pregãtire vocaþionalã pentru tineri care nu au reuºit sã ajungã la un
nivel suficient de educaþie ºcolarã, orientarea cãtre profesiuni relevante
pentru romi, calificare intensivã a tinerilor romi în profesii care sã le permitã
accesul pe piaþa muncii, educaþie antreprenorialã ºi legalã de bazã.
Au fost finanþate un numãr de opt proiecte, propuse de diferite organizaþii
neguvernamentale.

Caseta 5.5

Proiecte finanþate

• Calificarea unor membri din etnia romilor (douã proiecte)
• Împreunã în lumea afacerilor
• Integrarea romilor asociaþiei Umanconstruct
• Îmbunãtãþirea educaþiei ºcolare prin activitãþi extraºcolare
• Program de integrare ºcolarã ºi socialã a copiilor defavorizaþi
• Calificarea unor membri din etnia romilor
• Ajutaþi-ne sã învãþãm o meserie

 

 În 1999 au fost continuate direcþiile de finanþare iniþiate în 1998.
Structura lor este prezentatã în tabelul urmãtor pentru toate programele
FSD.
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 Tabelul 5.1

 Programe adresate comunitãþilor de romi

 Program  Megaproiect  Costuri totale
 Roma program  -  306.650 $
 Step-by-Step pentru roma  Educaþie  42.000 $
 Pregãtire vocaþionalã, suport pentru profeso-
rii romi, publicare de cãrþi cu conþinut roma

 Educaþie  100.000 $

 Îmbunãtãþirea atitudinii autoritãþilor locale
faþã de comunitãþile de romi - ºanse egale

 Administraþie  261.040 $

 Asistenþã medicalã primarã în comunitãþile de
romi

 Sãnãtate  30.000 $

 Protecþia drepturilor omului ºi educaþie legalã  Legislaþie  46.000 $
 Total   785.690 $

 

 Pentru programul roma ne vom centra pe douã linii de finanþare:
sprijin pentru organizaþiile roma ºi noi iniþiative.

 
 A. SPRIJIN PENTRU ORGANIZAÞIILE ROMA

 Caseta 5.6

 Obiective generale

• Creºterea capacitãþii comunitãþilor ºi a organizaþiilor neguverna-
mentale ale romilor de a iniþia ºi coordona proiecte care sã vinã în
întâmpinarea nevoilor pe care acestea le au

• Rezolvarea unor probleme specifice comunitãþilor de romi

 Obiective pe termen scurt/mediu

• Identificarea ONG-urilor romilor ºi sprijinirea lor în realizarea unor
propuneri de proiecte

• Sprijin pentru ONG-urile romilor în desfãºurarea proiectelor finanþate
• Sprijinirea înfiinþãrii unor noi ONG-uri ale romilor care sã se ocupe de

problemele specifice ale comunitãþilor respective
• Facilitarea împãrtãºirii unor experienþe practice ºi a cooperãrii între

ONG-uri
• Multiplicarea proiectelor de succes; diseminarea informaþiei
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 Rezultatele aºteptate

• Un numãr mai mare de ONG-uri ale romilor din zone geografice
diferite care sã primeascã finanþare pentru realizarea unor proiecte -
aproximativ 20

• Mai bunã informare asupra desfãºurãrii programului - crearea unei
reþele de comunicare între ONG-urile romilor

• Un numãr mai mare de proiecte finalizate cu succes
• Multiplicarea proiectelor care au avut succes

 

 B. NOI INIÞIATIVE

 Caseta 5.7

 Obiective

• Acest program încearcã sã rãspundã unor noi nevoi apãrute ºi sã
iniþieze un nou mod de abordare a problematicii roma

 Rezultate aºteptate

• Identificarea de idei noi, noi alternative ºi abordãri pentru
comunitãþile de romi

• Facilitarea introducerii unor practici fezabile
• Multiplicarea proiectelor care au avut succes ºi diseminarea lor

Caseta 5.8

Proiecte finanþate în cadrul celor douã programe

• Devenind mai eficienþi - cursuri de limbã englezã pentru studenþii romi
• Amen gilabas sukhar - spectacol pentru copiii romi
• Proiect de sprijin educaþional în comunitãþile de romi de la Pata-Rât ºi

Iris, jud. Cluj
• Cursuri de calificare-recalificare pentru tinerii romi
• Consiliere ºi ºcolarizare a romilor
• ªcoala alfabetizãrii
• Program de pregãtire a elevilor romi
• Cursuri de management de proiect pentru reprezentanþii minoritãþii roma
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• Proiect ºcolar
• Centrul de informare al romilor din zona Luduº
• Caravana itinerantã în sprijinul drepturilor omului ºi împotriva

rasismului
• Implicarea femeii în creºterea calitãþii vieþii familiilor de romi
• Roma ABC - aritmeticã - abecedar
• Cursuri de perfecþionare a cunoºtinþelor de limba romani
• Cursuri de calificare pentru tineri romi
• Viitorul - simplu sau complicat?
• Centrul cultural educativ pentru copiii romi
• Grup de contact pentru familiile de romi
• Cursuri pentru tinerii romi
• Centru de resurse pentru ONG-urile romilor
• Centru de informare ºi sprijin comunitar
• Programul de integrare ºcolarã ºi socialã a copiilor defavorizaþi
• Cursuri de calificare pentru romi

5.2. Rezultate ºi efecte ale finanþãrilor pentru romi.
Evaluare

Fundaþia pentru o Societate Deschisã deruleazã, începând cu 1997,
programe care se adreseazã exclusiv comunitãþilor de romi.

Din motive obiective, ºi anume: dispersia proiectelor pe aproape
tot teritoriul þãrii; dificultãþi în monitorizarea permanentã a proiectelor,
necesitatea alocãrii ºi utilizãrii judicioase a resurselor, conducerea FSD
Cluj-Napoca a considerat cã este nevoie de o mai bunã cunoaºtere a
rezultatelor acestor proiecte. Plecând de la aceste considerente, FSD
Cluj-Napoca a iniþiat un complex proces de evaluare, prin care sã se
furnizeze toate informaþiile necesare despre stadiul în care se aflã
proiectele ºi despre nivelul lor de performanþã.

Scopul principal al evaluãrii a fost acela de a realiza o diagnozã a
proiectelor finanþate în perioada 1997-1999, care va pune în evidenþã
direcþiile viitoare de dezvoltare a programului roma.
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Obiective:

1. descoperirea punctelor forte ºi a slãbiciunilor;

2. punerea în evidenþã a dificultãþilor întâmpinate în derularea
proiectelor;

3. identificarea partenerilor strategici ai FSD din cadrul
proiectelor;

4. evaluarea potenþialului de dezvoltare a fiecãruia dintre
iniþiatorii de proiecte în viitor;

5. stabilirea potenþialului de viabilitate a proiectelor;

6. evaluarea impactului social asupra comunitãþii ºi grupului-
þintã;

7. adecvarea acestui model la nevoile reale ale sectorului
neguvernamental din România ºi cu precãdere la grupele de
organizaþii specifice;

8. dezvoltarea de politici publice pentru comunitãþile roma.

Metodologie

Diagnoza primarã

Analiza de conþinut a proiectelor, a rapoartelor intermediare de
monitorizare ºi a contractelor ºi anexelor acestora. De asemenea, pentru
proiectele de anvergurã, s-a realizat o documentare asupra situaþiei
generale a domeniului respectiv în România, pe urmãtoarele aspecte:

− problematica domeniului;

− strategii de abordare a problematicii de cãtre diverºi actori
(ONG, administraþie);

− rolul ºi impactul ONG în domeniu;

− gradul de acoperire a nevoilor din comunitãþi.

 Culegerea datelor

 Metoda folositã a fost cea a studiului de caz. Aceasta a permis atât
o analizã cantitativã, cât ºi una calitativã. S-au urmãrit:
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• organizaþia implementatoare;

• beneficiarii direcþi;

• beneficiarii indirecþi;

• nonbeneficiarii (persoanele sau instituþiile care nu au beneficiat
de serviciile proiectului).

 În elaborarea raportului final ºi a recomandãrilor, analiza compa-
rativã a pus în evidenþã:

• calitatea, cantitatea, accesibilitatea ºi adecvarea la nevoi a
serviciilor oferite;

• parteneriatul în realizarea proiectelor;

• gradul de satisfacþie al clienþilor;

• gradul de acoperire în teritoriu a fiecãrui serviciu în parte;

• impactul ºi imaginea organizaþiei în comunitate;

• viabilitatea ºi potenþialul de extindere;

• posibilitãþile de replicabilitate;

• tipurile de politici sociale implementate.

Tabelul 5.2

 Impactul calitativ. Aspecte urmãrite în evaluare

 Relevanþã  Dacã finanþarea se adreseazã punctelor tari sau slabe ale
comunitãþilor de romi din România

 Consecvenþã  Dacã proiectele finanþate respectã condiþiile de finanþare
prezentate prin ghid ºi scopurile componentei

 Pertinenþã  Dacã obiectivele corespund nevoilor la momente diferite

 Adecvarea
procedurilor

 Dacã ghidul operaþional ºi practica sunt adecvate

 Oportunitate  Dacã oferã servicii la momentul oportun

 Coerenþã  Dacã elementele programului se articuleazã în mod
unitar
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 Impact
(rezultate ºi
efecte)

 Efectele pozitive ºi negative ale programului

 Analiza impactului la nivelul indivizilor, grupurilor ºi
comunitãþilor

 Vizibilitate  Vizibilitatea proiectelor cofinanþate de FSD

 Durabilitate  Cât dureazã rezultatele?

 Eficacitate

 

 Dacã proiectul atinge obiectivele din punct de vedere
cantitativ ºi calitativ. Rezultate aºteptate - rezultate
obþinute

 Eficienþã 

 

 S-au atins cele mai bune rezultate posibile folosind
activitãþile, mijloacele ºi resursele? Ar putea fi
îmbunãtãþite rezultatele? Este posibil sã se reducã
cantitatea activitãþilor fãrã a afecta calitatea serviciilor?
Se comparã bunurile ºi serviciile cu resursele implicate
în program

 Replicabilitate  Dacã proiectele contribuie la o dezvoltare instituþionalã
capabilã sã genereze alte proiecte similare

 Viabilitate.
Susþinere

 Dacã proiectul îºi poate continua activitatea ºi în ce
condiþii

 

 

 Finanþatori pentru programe roma în România. Locul FSD printre
finanþatorii pentru comunitãþile roma

 Identificarea finanþatorilor pentru programe roma este un demers
dificil ºi de aceea ne propunem doar o trecere în revistã a acestora, cu
scopul de a poziþiona FSD printre ceilalþi finanþatori. Într-o enumerare
care nu are pretenþia de a fi exhaustivã ºi fãrã a crea o ierarhie, aceºtia
sunt:

− Uniunea Europeanã, prin programele Lien, Democracy,
Partener ºi Europa;

− Programul Uniunii Europene gestionat de Fundaþia pentru
Dezvoltarea Societãþii Civile;

− Fundaþia pentru o Societate Deschisã România;

− Roma Participation Program - Budapesta;
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− bisericile germane;

− fundaþiile olandeze;

− Ambasada Japoniei la Bucureºti;

− Ambasada Marii Britanii la Bucureºti;

− Asociaþia Ecumenicã a Bisericilor din România - AID Rom;

− Misiunea Permanentã a Bãncii Mondiale în România;

− Consiliul Europei.

 

 Finanþãri pentru perioada 1990-2000 pentru doi dintre cei mai
puternici finanþatori:

 Uniunea Europeanã - 2.661.350 euro (EU support for Roma communities
in Central and Eastern Europe - decembrie 1999)

• PHARE Lien - 262.900 euro;

• PHARE Democracy 328.780 euro;

• FDSC - 69.670 euro;

• Program PHARE - Strategia de îmbunãtãþire a situaþiei romilor
- 2.000.000 euro (program neînceput).

 
 Fundaþia pentru o Societate Deschisã - aproximativ 2.000.000 USD.

 Dupã cum se poate observa, FSD a alocat pentru comunitãþile de
romi o sumã de trei ori mai mare decât cea alocatã de Uniunea
Europeanã.

 

 Privire de ansamblu asupra implementãrii programelor finanþate
de FSD

 Programele finanþate de FSD pentru comunitãþile de romi au
cunoscut dupã 1990 o dinamicã interesantã, mergând de la iniþiative de
tip soft (proiecte dispersate fãrã a viza un impact structural) ºi
centrându-se progresiv pe acþiuni de tip hard (proiecte coerente cu
impact de tip sistemic).
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 Dacã pânã în 1998 nu a existat o focalizare precisã pe anumite
domenii, începând cu acest an, ca urmare a unor modificãri survenite în
structura programelor FSD, proiectele finanþate au devenit mult mai
bine direcþionate.

 Aceastã reorientare a avut cel puþin douã efecte benefice:

− conturarea unei politici de finanþare coerente pentru
programele referitoare la comunitãþile de romi;

− generarea unei competiþii în care romii au fost mobilizaþi ºi
atraºi astfel încât sã conºtientizeze cã se face ceva pentru ei ºi
cã ei, la rândul lor, pot derula programe coerente ºi eficiente.

 În ceea ce priveºte primul efect, putem menþiona faptul cã aceastã
schimbare a condus la o mai bunã identificare a nevoilor concrete ale
comunitãþilor de romi.

 În termeni financiari, FSD a alocat în perioada 1997-1999
aproximativ 2.000.000 USD pentru programe adresate comunitãþilor
roma.

 Tabelul  5.3

 Alocãrile FSD pentru programe roma

 Anul  Suma

 1997  386.000 USD

 1998  409.611 USD

 1999  785.690 USD

 

 Pentru 1997 ºi 1998 nu sunt incluse programele de administraþie
publicã ºi sãnãtate care, însumate, reprezintã aproximativ 400.000 USD.
Se observã cã valoarea fondurilor alocate a crescut progresiv de la an la
an, ajungând în 1999 la 785.690 USD.

 Calitatea proiectelor înaintate spre finanþare s-a îmbunãtãþit
simþitor, concomitent cu creºterea numãrului de proiecte înaintate spre
finanþare, astfel încât rata de succes a proiectelor (raport între proiecte
aprobate ºi cele trimise spre finanþare) aprobate a devenit 1/4 în 1999
faþã de 1/2 în 1997.
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 Acoperirea geograficã a proiectelor

 Descrierea ºi analiza urmãtoare se focalizeazã pe 33 de proiecte
finanþate în 1997 din toate filialele, 21 ºi, respectiv, 22 finanþate în 1998 ºi
1999 din filiala Cluj a FSD.

 Tabelul 5.4

 Distribuþia geograficã a proiectelor

 Judeþul  Numãr
proiecte 1997

 Numãr proiecte
1998

 Numãr
proiecte 1999

 Bucureºti  14  3  6
 Oradea  1  0  0
 Cluj  3  6  8
 Harghita  1  0  0
 Mureº  2  2  1
 Sibiu  1  1  0
 Iaºi  2  1  1
 Timiº  3  2  1
 Hunedoara  0  3  3
 Caraº Severin  0  1  0
 Bistriþa  0  1  0
 Sãlaj  0  1  0
 Bacãu  0  0  2
 Arie mai largã
decât un judeþ

 6  0  0

 TOTAL  33  21  22
 
 Cel mai bine sunt reprezentate judeþele din Transilvania, unde

numãrul ONG-urilor active este cel mai mare. Numai o treime din
judeþele din România au beneficiat de finanþãri FSD.

 Tipuri de organizaþii

 În ceea ce priveºte tipul organizaþiilor beneficiare, se constatã cã
cele mai multe proiecte au fost derulate de ONG-uri.
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 Tabelul  5.5

 Tipul organizaþiilor beneficiare de granturi

 Tipul de organizaþie  Numãr proiecte
 ONG-uri  71
 ªcoli  1
 Instituþii de cercetare  1
 Edituri  3
 TOTAL  76

 

 În puþine cazuri instituþiile recipiente au fost altele decât ONG-
urile. Este vorba despre un institut de cercetãri (ICCV), care a derulat un
proiect la nivel naþional prin crearea unui observator social pentru roma,
o ºcoalã care a derulat un proiect educaþional ºi de trei edituri care au
publicat materiale cu conþinut roma. Se constatã cã þinta principalã,
aceea de a dezvolta sectorul asociativ, a fost atinsã.

 

 Calitatea organizaþiilor finanþate

 Expertiza ºi resursele umane pe plan local sunt limitate. Potenþial
ridicat existã în marile oraºe (Bucureºti, Timiºoara, Cluj, Iaºi, Bacãu etc.)
ºi la marile organizaþii, unde investiþiile în formarea specialiºtilor,
oportunitãþile ºi accesul la informaþie au fost foarte mari în comparaþie
cu restul þãrii. Cu toate acestea, se constatã un progres semnificativ ºi în
câteva oraºe mai mici, cum ar fi: Dej, Hunedoara, Deva, Luduº,
Caransebeº.

 Cu tot progresul înregistrat sub aspectul redactãrii unui numãr
sporit de proiecte, se remarcã încã o lipsã acutã de capacitate de
generare de proiecte ºi de accesare a fondurilor diferiþilor finanþatori.

 Strategiile organizaþiilor ºi managementul proiectelor sunt
deficitare. Lipsesc componente esenþiale, cum ar fi: separarea nivelurilor
decizionale (strategic ºi executiv), organigrame, fiºe ale postului ºi
politica de conflicte de interese. De asemenea, nu existã planificare
strategicã pe termen mediu ºi lung.

 Acolo unde existã, parteneriatele sunt formalizate (nu întotdeauna
ºi funcþionale) sau informale. Parteneriatele între organizaþii au fost
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iniþiate conjunctural. De regulã, un singur partener se implicã mai mult
decât ceilalþi în atingerea obiectivelor proiectului.

 Proiectele au beneficiari variaþi (ONG-uri locale, autoritãþi, mass-
media, persoane fizice). Dat fiind faptul cã metodologia de monitorizare
ºi autoevaluare a proiectelor este încã nedezvoltatã, numãrul
beneficiarilor este dificil de cuantificat cu exactitate.

 Acoperirea prin servicii este relativ bunã. Cu toate acestea, existã
încã multe pete albe, atât în ceea ce priveºte teritoriul, cât ºi gama de
servicii oferitã prin proiecte.

 Relaþiile între actorii sociali de la nivel local sunt diferite de la un
judeþ la altul, dar în creºtere. Dezvoltarea proiectelor a contribuit la
cointeresarea unui numãr mare de actori sociali. Consolidarea
parteneriatelor va fi un factor important în continuarea proiectelor.

 Puþini dintre coordonatorii de proiecte ºi parteneri au o imagine
clarã asupra continuãrii proiectelor. Aceasta se datoreazã, în primul
rând, lipsei unei strategii pe termen mediu ºi lung, precum ºi neînþele-
gerii prioritãþilor procesului de integrare europeanã.

 

  Tipuri de proiecte

 Datã fiind diversitatea proiectelor finanþate, este dificil de surprins
prin folosirea unor criterii cumulate tipurile de proiecte care au
beneficiat de finanþãri. De aceea vom grupa proiectele folosind criterii
individuale.

 Dupã domeniul cãruia i s-au adresat, distingem urmãtoarele
tipuri de proiecte: pregãtire pentru angajarea în administraþia publicã,
pregãtire de absolvenþi de liceu pentru admiterea în facultate, educaþie
preºcolarã ºi ºcolarã, instruire pe diverse domenii, cercetare, publicaþii,
apãrarea drepturilor omului, festivaluri, culturã, îmbunãtãþirea relaþiilor
interetnice, dezvoltare comunitarã, învãþarea ºi pãstrarea limbii romani,
dezvoltare de centre de resurse.

 Dupã categoria beneficiarilor, distingem proiecte pentru: artiºti,
cercetãtori, copii, elevi, familii (membri), funcþionari publici (admi-
nistraþie publicã), jurnaliºti, ºomeri, studenþi, tineri.
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 Analiza relevanþei, eficacitãþii ºi eficienþei

 Criterii de evaluare ºi constrângeri

 Evaluarea relevanþei, eficacitãþii ºi eficienþei proiectelor s-a obþinut
prin realizarea unor interviuri cu coordonatorii la nivel local ºi
beneficiarii proiectelor. Criteriile de evaluare specifice au fost:

− relevanþa obiectivelor programelor în raport cu nevoile ONG-
urilor;

− tipuri de activitãþi desfãºurate de ONG-uri ºi relevanþa lor;

− eficacitatea proiectelor derulate, rezultatã în raport cu obiec-
tivele propuse.

 Eficacitatea ºi eficienþa proiectelor sunt dificil de apreciat datoritã
unor factorii multipli, ºi anume: lipsa unor informaþii consistente la
nivelul fiecãrui ONG în parte, formularea unor obiective foarte generale
care sunt dificil de cuantificat, lipsa unor sisteme de înregistrare a
rezultatelor, nedezvoltarea activitãþilor de monitorizare ºi evaluare
internã.

 

 Relevanþa programului în raport cu nevoile ONG-urilor roma

 Obiectivul general al programului de finanþare a fost:

− creºterea capacitãþii comunitãþilor ºi ONG-urilor romilor de a
iniþia ºi coordona proiecte care sã vinã în întâmpinarea
nevoilor specifice ale comunitãþilor de romi.

 Obiective specifice:

− sprijinirea înfiinþãrii unor noi ONG-uri ale romilor care sã se
ocupe de problemele specifice ale comunitãþilor locale,
pregãtirea vocaþionalã pentru tineri care nu au reuºit sã ajungã
la un nivel suficient de educaþie ºcolarã, orientarea cãtre
profesiuni relevante pentru romi, calificarea intensivã a
tinerilor romi în profesii care sã le permitã accesul pe piaþa
muncii, educaþia antreprenorialã ºi legalã de bazã, care sã
rãspundã unor noi nevoi apãrute ºi sã iniþieze un nou mod de
abordare a problematicii roma.
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Organizaþiile beneficiare, când au fost întrebate de suportul FSD
(interviuri individuale cu coordonatorii de program), au menþionat cã
acesta a contribuit la: facilitarea implicãrii în dezvoltarea economicã ºi
socialã a propriilor comunitãþi, întãrirea unor parteneriate locale ºi
regionale, furnizarea de noi informaþii, consultanþã tehnicã, dobândirea
de noi abilitãþi.

În ceea ce priveºte obiectivele organizaþiilor beneficiare, rãspunsurile
cele mai frecvente au fost: educaþie ºi formare, furnizarea de informaþii,
consultanþã ºi servicii membrilor proprii sau întregii comunitãþi, lobby ºi
reprezentarea intereselor membrilor ºi dezvoltare comunitarã.

Programul FSD pentru comunitãþile de romi a constituit, din acest
punct de vedere, o iniþiativã care a acoperit un gol existent în
infrastructura administraþiei la nivel central ºi local. Este vorba despre
acei poli ai administraþiei care sã coalizeze ºi sã mobilizeze resursele atât
la nivel macrosocial, cât mai ales la nivel comunitar (local). Din acest
punct de vedere, relevanþa componentei de finanþare FSD este maximã.
Componenta de finanþare se adreseazã tocmai acelor proiecte care
probeazã nevoia de servicii coerente la nivel local ºi sprijinã iniþiativele
capabile sã acopere domenii de activitate ºi servicii cu puternic caracter
mobilizator de resurse.

Relevanþa proiectelor derulate

Þinând cont de faptul cã societatea civilã roma nu a ajuns încã la
un grad mediu de consolidare ºi profesionalizare ºi cã nevoile comuni-
tãþilor roma sunt acoperite numai parþial, orice tip de proiect devine
relevant. Existã totuºi o serie de direcþii prioritare pe care ar trebui sã se
focalizeze proiectele viitoare: pregãtire intensivã de resurse umane,
dezvoltarea unor canale funcþionale de comunicare ºi elaborarea unor
direcþii strategice de dezvoltare a sectorului neguvernamental roma.

Eficacitatea ºi eficienþa proiectelor la nivel local

Partea bunã a componentei de finanþare ºi a proiectelor în sine este
datã de crearea unei reþele capabile sã se dezvolte în concordanþã cu
noua concepþie a FSD despre comunitãþile de romi.
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Eficienþa în implementarea proiectelor depinde de tipul
organizaþiilor finanþate (domeniul în care activeazã ºi puterea lor) ºi de
mediul în care se dezvoltã.

Referitor la organizaþiile finanþate, doi factori sunt importanþi:

1. nivelul de profesionalizare (experienþa în management, în
scrierea propunerilor ºi a rapoartelor);

2. capacitatea de miºcare - abilitatea de a mobiliza cetãþenii, de a
atrage voluntarii ºi de a avea impact la public.

Interviurile cu beneficiarii au arãtat cã impactul proiectelor este
destul de mare în: câºtigarea experienþei, stimularea atitudinii ºi
comportamentului civic.

Dezvoltarea de reþele este caracteristica importantã a proiectelor
roma. Din acest punct de vedere, proiectele finanþate de FSD constituie o
reþea, dar care nu este încã coerentã. Reþelele realizate au sferã de acþiune
mai mult la nivel local ºi mai rar la scarã naþionalã. Puþine organizaþii
sunt ancorate la miºcarea de reformã din România, în scopul organi-
zãrilor de întâlniri locale ºi naþionale, precum ºi în coaliþii care urmãresc
îmbunãtãþiri legislative. De aceea, transferul de cunoºtinþe ºi specializãri
trebuie sã se intensifice pentru a lega mult mai eficient organizaþiile
puternice ºi pentru a crea alte noduri ca poli de competenþã.

Vizibilitatea proiectelor se referã la numãrul persoanelor care
cunosc proiectele ºi impactul lor în mass-media, în administraþie, în
sectorul guvernamental ºi asupra cetãþenilor. Existã diferenþe
semnificative de la un proiect la altul, dar pe ansamblu vizibilitatea
acestora este bunã. O bunã vizibilitate este datã de seminarii, conferinþe
ºi sesiuni de instruire care întotdeauna sunt fãcute publice.

Impact ºi sustenabilitate. Obiective ºi indicatori

Obiectivul principal a fost acela de a identifica efectele produse de
programe ºi durabilitatea acestora. Subsumat am urmãrit:

• modul în care s-a îmbunãtãþit accesul comunitãþilor
dezavantajate la resursele societãþii civile;

• cum au fost create punþi de comunicare ºi cooperare între
instituþiile publice ºi comunitatea de romi;
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• ce abilitãþi au fost dobândite;

• cum a crescut gradul de toleranþã ºi a fost încurajatã
diversitatea culturalã;

• cum au fost create parteneriate ºi dacã mai rezistã.

 Evaluarea a fost realizatã în raport cu urmãtorii indicatori:

• dezvoltare instituþionalã;

• cunoºtinþe noi ºi dezvoltarea de abilitãþi;

• servicii noi ºi creare de reþele;

• sustenabilitate ºi parteneriat.

Dezvoltarea instituþionalã

Dezvoltarea instituþionalã este un proces de duratã care are
numeroase variabile de impact asupra beneficiarilor ºi grupului-þintã.

Tabelul  5.6

Creºteri instituþionale

Tipul de întãrire instituþionalã Prezenþã/
impact

Crearea de noi organizaþii Mare
Management nou ºi crearea unor structuri de luare a deciziei Medie
Creºterea numãrului membrilor organizaþiei de la începutul
proiectelor

Medie

O bunã promovare a organizaþiei Medie

Prin programul de finanþare, FSD a contribuit la înfiinþarea a cinci
organizaþii: Asociaþia Romilor cãldãrari din Sinteºti, Fundaþia Romani
Iaºi, Organizaþia Studenþilor Romi Cluj, Fundaþia pentru Dezvoltarea
Socialã a Romilor Ramses Dej, Asociaþia ªatra Astra, Bucureºti. De
asemenea, a sprijinit alte 30 de organizaþii în derularea de proiecte.
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Cunoºtinþe noi ºi dezvoltarea de abilitãþi

În acest domeniu, proiectele finanþate de FSD au contribuit la:
creºterea capacitãþilor de a scrie proiecte ºi a cãuta finanþatori, pregãtirea
de resurse umane din afara organizaþiei, apariþia de proiecte inovative,
gãsirea unor strategii de creare a parteneriatelor la nivel local, adaptarea
din mers la condiþii neprevãzute, creºterea capacitãþii de a organiza
seminarii ºi întâlniri, creºterea capacitãþii de a elabora materiale de
informare ºi de promovare a organizaþiilor.

Servicii noi ºi creare de reþele

Cea mai mare parte a proiectelor derulate a contribuit la dezvoltarea
de noi servicii. Dintre realizãri, putem menþiona: ºcolarizarea în domeniul
administraþiei publice a unui numãr de 140 de tineri romi în proiectul
iniþiat de Alianþa pentru Unitatea Romilor, pregãtirea de mediatori sociali
ºi comunitari din rândul etniei, pregãtirea tinerilor romi pentru admiterea
în facultate, pregãtirea tinerilor romi în a lucra pe calculator ºi în vorbirea
limbii engleze, crearea de condiþii favorabile pentru creºterea accesului
copiilor romi în procesul de educaþie, reintegrarea ºcolarã a copiilor romi,
educaþie interculturalã, crearea de centre de resurse pentru ONG-urile
roma, consultanþã juridicã, pregãtire profesionalã în domenii solicitate pe
piaþã ºi angajare, programe de dezvoltare comunitarã.

În planul impactului, s-au obþinut rezultate meritorii, contribuind
la crearea unor minireþele de intervenþie concertate ºi focalizate în
comunitãþile de romi.

Sustenabilitate ºi parteneriat

Continuarea proiectelor este, în fapt, miza principalã a unui
program de finanþare ºi a beneficiarilor înºiºi. Spunem aceasta deoarece
produsele ºi efectele unor proiecte pot fi foarte vizibile, dar sã nu
dureze, adicã sã nu aparã acele rezultate pe termen lung care pot da
siguranþã organizaþiilor implementatoare sau comunitãþilor în care îºi
desfãºoarã activitatea. Experienþa proiectelor finalizate aratã cã, acolo
unde au existat parteneriate cu un caracter formalizat, durabilitatea lor
este mai mare.
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Care ar fi motivele pentru crearea parteneriatelor?

Din interviuri rezultã faptul cã cel puþin trei factori concurã la
dezvoltarea parteneriatelor:

1. interese comune în identificarea de probleme ºi gãsirea de
soluþii pentru rezolvarea lor;

2. experienþa relevantã a celor cu care se asociazã ONG-urile;

3. expertiza de care dispune unul sau altul dintre parteneri.

Cum rãspund ONG-urile roma la dezideratul de a crea
parteneriate?

În funcþie de tipurile de proiecte derulate, s-a ajuns la concluzia cã
este mare nevoie de o susþinere instituþionalã de tip guvernamental. Este
cazul proiectelor de educaþie, unde sunt create parteneriate cu
reprezentanþii ºcolilor sau ai inspectoratelor ºcolare. De asemenea, al
proiectelor care þin de instruire sau pregãtire profesionalã, unde
prezenþa partenerilor este absolut obligatorie.

Existã ºi proiecte fãrã parteneriate, dar acestea sunt strict focalizate
pe rezolvarea unor probleme punctuale.

 Concluzii specifice ºi concluzii generale

 Relevanþa programului este maximã în condiþiile în care nevoile
comunitãþilor de romi sunt numeroase.

• Programul a sprijinit în general proiecte bine structurate.
Acestea s-au îmbunãtãþit în 1998 ºi 1999.

• Solicitanþii au reuºit, în marea lor majoritate, sã scrie proiecte
bune. Se constatã, din acest punct de vedere, o creºtere
cantitativã ºi calitativã incontestabilã, chiar dacã în anumite
privinþe (obiective, activitãþi, buget) mai existã o serie de
minusuri.

• Expertiza ºi resursele umane pe plan local sunt limitate.
Potenþial ridicat existã în marile oraºe (Bucureºti, Timiºoara,
Cluj, Iaºi, Bacãu etc.) ºi în cadrul marilor organizaþii, unde
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investiþiile în formarea specialiºtilor, oportunitãþile ºi accesul la
informaþii au fost foarte mari în comparaþie cu restul þãrii. Cu
toate acestea, se constatã un progres semnificativ ºi în câteva
oraºe mai mici, cum ar fi: Dej, Hunedoara, Deva, Luduº,
Caransebeº.

• Cu tot progresul înregistrat sub aspectul redactãrii unui numãr
sporit de proiecte, se remarcã încã o lipsã acutã de capacitate
de generare de proiecte ºi de accesare a fondurilor diferiþilor
finanþatori.

• Strategiile organizaþiilor ºi managementul proiectelor sunt
deficitare. Lipsesc componente esenþiale, cum ar fi: separarea
nivelurilor decizionale (strategic ºi executiv), organigrame, fiºe
ale postului ºi politica de conflicte de interese. De asemenea,
nu existã planificare strategicã pe termen mediu ºi lung.

• Acolo unde existã, parteneriatele sunt formalizate (nu
întotdeauna ºi funcþionale) sau informale. Parteneriatele între
organizaþii au fost iniþiate conjunctural. De regulã, un singur
partener se implicã mai mult decât ceilalþi în atingerea
obiectivelor proiectului.

• Proiectele au beneficiari variaþi (ONG-uri locale, autoritãþi,
mass-media, persoane fizice). Dat fiind faptul cã metodologia
de monitorizare ºi autoevaluare a proiectelor este încã
nedezvoltatã, numãrul beneficiarilor este dificil de cuantificat
cu exactitate.

• Acoperirea prin servicii este relativ bunã. Cu toate acestea,
existã încã multe pete albe, atât în ceea ce priveºte teritoriul, cât
ºi gama de servicii oferitã prin proiecte.

• Relaþiile între actorii sociali de la nivel local sunt diferite de la
un judeþ la altul, dar în creºtere în ceea ce priveºte activitãþile
în parteneriat. Dezvoltarea proiectelor a contribuit la
cointeresarea unui numãr mare de actori sociali. Consolidarea
parteneriatelor va fi un factor important în continuarea
proiectelor.
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• Puþini dintre coordonatorii de proiecte ºi parteneri au o
imagine clarã asupra continuãrii proiectelor. Aceasta se
datoreazã, în primul rând, lipsei unei strategii pe termen
mediu ºi lung, precum ºi neînþelegerii prioritãþilor procesului
de integrare europeanã.

• Costurile proiectelor sunt extrem de diferite. O mare parte a
costurilor acoperã echipament, cheltuieli administrative ºi
salarii ºi mai puþin cheltuieli directe.

• Serviciile oferite prin proiecte sunt dintre cele mai diverse,
mergând de la cele de simplã informare pânã la cele foarte
specializate (pregãtire pe domenii).

• Proiectele joacã un rol important în conºtientizarea intereselor
ºi în desfãºurarea de acþiuni la nivel central ºi local.
Dezvoltarea structuralã a acestora ar contribui la crearea unei
reþele eficiente de furnizare a serviciilor.

• Comunicarea dintre coordonatorii de proiecte ºi managerul de
program din cadrul FSD este bunã.

• Succesele proiectelor sunt insuficient mediatizate.

• Granturile acordate au fost, de regulã, prea mici pentru a avea
ºi impact de sistem.

• Deºi aflaþi în progres evident sub raportul capacitãþii lor de a
gestiona proiecte de complexitate crescutã, nevoia instruirii în
continuare a coordonatorilor în managementul proiectelor se
impune ca o necesitate de prim nivel.

• Relevanþa. Comunitãþile de romi din România se aflã încã
într-o perioadã de cãutare a unor soluþii pentru dezvoltare.
Programul FSD pentru comunitãþile de romi constituie, din
acest punct de vedere, o iniþiativã care încearcã sã acopere un
gol existent în infrastructura administraþiei la nivel central ºi
local. Este vorba despre acei poli ai administraþiei care sã
coalizeze ºi sã mobilizeze resursele atât la nivel macrosocial,
cât mai ales la nivel comunitar (local). Din acest punct de
vedere, relevanþa componentei de finanþare FSD este maximã.
Componenta de finanþare se adreseazã tocmai acelor proiecte
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care probeazã nevoia de servicii coerente la nivel local ºi
sprijinã iniþiativele capabile sã acopere domenii de activitate ºi
servicii cu puternic caracter mobilizator de resurse.

• Cu unele mici excepþii iniþiale ºi altele pe parcursul derulãrii,
consecvenþa proiectelor a fost în general bunã. Pe parcursul
derulãrii proiectelor au existat o serie de nesincronizãri între
scopurile FSD ºi ale proiectelor finanþate, dar care nu afecteazã
decât în micã mãsurã succesul obþinut de acestea.

• Partea bunã a componentei de finanþare ºi a proiectelor în
general este datã de crearea unei reþele capabile sã se dezvolte
în concordanþã cu noua concepþie a FSD despre comunitãþile
de romi.

• Neadecvarea procedurilor se referã la amânãri în semnarea
contractelor ºi plãþilor, nemulþumiri legate de complexitatea
cererilor pentru propunerile de finanþare, raportare tehnicã ºi
financiarã, dificultãþi de comunicare.

• Interviurile cu beneficiarii au arãtat cã impactul proiectelor este
destul de mare în: câºtigarea experienþei, stimularea atitudinii
ºi comportamentului civic.

• Dezvoltarea de reþele este caracteristica importantã a
proiectelor pentru romi. Din acest punct de vedere, proiectele
finanþate de FSD pot fi incluse într-o reþea, dar care nu este încã
coerentã. Reþelele realizate au sferã de acþiune mai mult la
nivel local ºi mai rar la scarã naþionalã. Puþine organizaþii sunt
ancorate la miºcarea de reformã din România, în scopul
organizãrii de întâlniri locale ºi naþionale, precum ºi în coaliþii
care urmãresc schimbãri legislative. De aceea, transferul de
cunoºtinþe ºi specializãri trebuie sã se intensifice pentru a lega
mult mai eficient organizaþiile puternice ºi pentru a crea alte
noduri de reþele ca poli de competenþã.

• Vizibilitatea proiectelor se referã la numãrul persoanelor care
cunosc proiectele ºi impactul lor în mass-media, în
administraþie, în sectorul guvernamental ºi asupra cetãþenilor.
Existã diferenþe semnificative de la un proiect la altul, dar, pe
ansamblu, vizibilitatea acestora este bunã. O bunã vizibilitate
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este datã de seminarii, conferinþe ºi sesiuni de instruire care
întotdeauna sunt mediatizate.

• Replicabilitatea proiectelor este promiþãtoare. Proiectele
finanþate pânã în prezent au determinat ºi alte organizaþii sã
înainteze cereri de finanþare pe proiecte similare.

• Continuitatea proiectelor este încã neclarã. Unele organizaþii
vor încerca sã obþinã fonduri noi, mai ales din surse externe. O
parte dintre ele au pus bazele unor parteneriate cu diferiþi
actori sociali care pot contribui la o bunã susþinere a
proiectelor.

• Pe ansamblu, impactul proiectelor este promiþãtor. Analiza de
faþã a conturat punctele tari ºi mai ales deficienþele asupra
cãrora trebuie sã se punã un accent deosebit în viitorul
apropiat.



Anexa 1. Prezentarea comparativã a politicilor pentru romi

Strategia Guvernului de îmbunãtãþire
a situaþiei romilor 2001-2010

PNAinc
2002-2012

JIM
2005-2010

Deceniul
internaþional de

incluziune a
romilor

2005-2015

Planul naþional
de dezvoltare

2007-2013

Structuri Agenþia Naþionalã pentru Romi deþine
secretariatul tehnic al Comitetului Mixt.

1. Comitetul mixt de implementare ºi
monitorizare a strategiei (Cmixt);
2. Comisiile ministeriale pentru romi
(CMR);
3. Birourile judeþene pentru romi (BJR);
4. Experþi locali pentru problemele
romilor;
5. Grupuri de lucru mixte (GLM)
organizate la nivel judeþean, alcãtuite
din reprezentanþi ai structurilor
descentralizate ale administraþiei
centrale, reprezentanþi aleºi ai
comunitãþilor ºi ai ONG-urilor romilor.

Coordonatorul
naþional al
PNAinc este
CASPIS (Comisia
Antisãrãcie ºi
Promovarea
Incluziunii
Sociale).
- Comisii
judeþene
antisãrãcie ºi
promovarea
incluziunii
sociale.

Coordonatorul
naþional al JIM
este Ministerul
Muncii ºi
Protecþiei
Sociale.
- Agenþia
Naþionalã
pentru Romi
este partenerul
MMSSF pentru
elaborarea ºi
implementarea
mãsurilor
privind romii
din JIM.

Agenþia de
implementare a
Deceniului este
Agenþia Naþionalã
pentru Romi.
Preºedinþia ºi
Guvernul
României ºi-au
exprimat acordul
de a sprijini
implementarea
Decadei.

Agenþii de
implementare la
nivel naþional:
MIE, MMSSF,
MFP.
- Autoritãþi de
implementare la
nivel regional:
Agenþiile pentru
Dezvoltare
Regionalã.
Organism de
coordonare a
politicii, strategiei
ºi programãrii
dezvoltãrii
regionale la nivel
naþional: Consiliul
Naþional pentru
Dezvoltare
Regionalã.



Strategia Guvernului de îmbunãtãþire
a situaþiei romilor 2001-2010

PNAinc
2002-2012

JIM
2005-2010

Deceniul
internaþional de

incluziune a
romilor

2005-2015

Planul naþional
de dezvoltare

2007-2013

  Pentru elaborarea ºi implementarea
fondurilor PHARE ale ANR, din 2001
s-a înfiinþat Unitatea de Implementare a
Programului PHARE.

- Responsabilita-
tea pentru
implementarea
unor mãsuri sau/
ºi coordonarea
altora din
PNAinc este a
Agenþiei
Naþionale pentru
Romi.

- Organisme de
coordonare a
politicii, strategiei
ºi programãrii
dezvoltãrii
regionale la nivel
regional:
Consiliile de
Dezvoltare
Regionalã.
- Unitãþi de
Implementare
intermediare (la
nivelul judeþelor).
- Coordonator
naþional al
asistenþei
financiare a
Uniunii Europene:
Ministerul
Finanþelor
Publice.



Strategia Guvernului de îmbunãtãþire
a situaþiei romilor 2001-2010

PNAinc
2002-2012

JIM
2005-2010

Deceniul
internaþional de

incluziune a
romilor

2005-2015

Planul naþional
de dezvoltare

2007-2013

Resurse
umane

Sprijinirea formãrii ºi promovãrii unei
elite intelectuale ºi economice din
rândul romilor care sã funcþioneze ca
facilitator al politicilor de incluziune
socialã ºi pentru modernizare.

Stimularea participãrii etniei romilor la
viaþa economicã, socialã, educaþionalã,
culturalã ºi politicã a societãþii prin
atragerea în programe sectoriale de
asistenþã ºi dezvoltare comunitarã.

Întãrirea partici-
pãrii comunitã-
þilor de romi la
viaþa economicã,
socialã, educaþio-
nalã ºi politicã a
societãþii româ-
neºti.
Activizarea ºi
responsabilizarea
membrilor comu-
nitãþilor de romi.

Dezvoltarea
infrastructurii
care promovea-
zã includerea
comunitãþii
rome ºi conti-
nuarea luptei
împotriva
discriminãrii.
Întãrirea capa-
citãþii institu-
þiilor guverna-
mentale.

Introducerea
expertizei rome în
structurile
administraþiei
publice centrale.

Introducerea
problematicii
romilor în
politicile publice
naþionale.
Includerea
tinerilor romi în
structurile de
decizie ale
administraþiei
publice centrale ºi
locale.

Domenii de
acþiune
sectoriale

Administraþie publicã, locuinþe,
securitate socialã, sãnãtate, economic,
justiþie ºi ordine publicã, protecþia
copilului, educaþie, culturã ºi culte,
comunicare ºi participare civicã.

Reglementarea
juridicã a identi-
tãþii, locuirii ºi
proprietãþii, ur-
matã de mãsuri
în domeniile:
educaþie, sãnã-
tate, economic,
locuire, (terenuri
pentru

Finalizarea
implementãrii
Strategiei
Guvernului de
îmbunãtãþire a
situaþiei
romilor.

Politici active de
incluziune socialã
a romilor,
orientate pe patru
domenii priorita-
re: educaþie, sãnã-
tate, locuri de
muncã ºi locuire,
incluse într-un
plan de acþiune al

Prioritatea 3 -
dezvoltarea
resurselor umane,
creºterea gradului
de ocupare ºi
combaterea
excluderii sociale.
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construcþia
locuinþelor ºi
atribuirea de
teren agricol).

Prioritãþi de
acþiune în do-
meniile: edu-
caþie, securitate
socialã ºi ocu-
pare, economic,
sãnãtate, locu-
inþe, infrastruc-
turã, adminis-
traþie publicã.
Identificarea ºi
atribuirea de
teren agricol în
mediul rural ºi
de terenuri
pentru cons-
trucþia de locu-
inþe în sistem
tradiþional sau
modern.
Sprijinirea
pregãtirilor
pentru fondu-
rile structurale.

fiecãrei þãri.
Prioritãþi
transversale:
combaterea
sãrãciei,
discriminãrii ºi
promovarea
egalitãþii de ºanse.
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Domenii
transversale
incluse în
politicile
publice

Producerea unei schimbãri pozitive în
opinia publicã în legãturã cu etnia
romilor, pe baza principiilor toleranþei
ºi solidaritãþii sociale.
Prevenirea discriminãrii instituþionale
ºi sociale a cetãþenilor români de etnie
romã în accesul acestora la serviciile
publice.
Asigurarea condiþiilor pentru ºanse
egale ale etnicilor romi în vederea
atingerii unui standard decent de viaþã.
Eliminarea stereotipurilor, prejudecã-
þilor ºi practicilor negative ale anumitor
funcþionari din instituþiile publice
centrale ºi locale care încurajeazã
discriminarea cetãþenilor români de
etnie romã faþã de ceilalþi cetãþeni.

Reabilitarea
imaginii colective
de sine ºi a
imaginii publice
a populaþiei de
romi.
Combaterea
oricãrei forme de
discriminare a
romilor ºi
promovarea unei
atitudini
colective
suportive.

Implementarea
unor campanii
publice de
conºtientizare
pentru
combaterea ºi
promovarea
unei atitudini
colective
suportive
pentru romi.

Combaterea
sãrãciei,
discriminãrii ºi
promovarea
egalitãþii de ºanse
(gender).

Mãsura 3.4. (POS)
Egalitatea de gen
ºi combaterea
excluziunii sociale
a femeilor.

Scop Îmbunãtãþirea situaþiei romilor din
România.

Construcþia unui
proces global de
dezvoltare social-
economicã a þãrii
prin însuºirea
regulilor
instituþiilor
europene ºi
perfecþionarea
societãþii.

Eradicarea
sãrãciei în
Europa pânã în
2010, în
contextul
procesului de
incluziune
socialã din
Uniunea
Europeanã.

Reducerea dispa-
ritãþilor în econo-
mie ºi diferenþelor
socio-umane prin
implementarea
reformelor în poli-
tici ºi programe ce
urmãresc întreru-
perea cercului vi-
cios al sãrãciei ºi
al excluderii
sociale.

Promovarea
incluziunii sociale.
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Obiective Instituþionalizarea obiectivelor politice
asumate de Guvern în problematica
romilor ºi responsabilizarea
autoritãþilor publice centrale ºi locale în
aplicarea mãsurilor concrete de
îmbunãtãþire a situaþiei cetãþenilor
români de etnie romã.
Stimularea participãrii etniei romilor la
viaþa economicã, socialã, educaþionalã,
culturalã ºi politicã a societãþii, prin
atragerea în programe sectoriale de
asistenþã ºi dezvoltare comunitarã.
Combaterea discriminãrii ºi a sãrãciei
este, de asemenea, inclusã printre
obiectivele comune ale strategiei.

Facilitarea ocu-
pãrii ºi accesul
tuturor la
resurse, drepturi,
bunuri ºi servicii.
Prevenirea
riscului de
excluziune
socialã.
Ajutorarea celor
mai vulnerabili.
Mobilizarea
tuturor
instituþiilor
relevante.

Promovarea
incluziunii so-
ciale ºi comba-
terea sãrãciei în
perspectiva în-
deplinirii obiec-
tivelor de la
Lisabona.
Promovarea
susþinutã a unei
societãþi coezive
ºi incluzive,
creºterea bunã-
stãrii populaþiei
complementar
cu reducerea
rapidã a proble-
melor grave de
sãrãcie extremã
ºi excluziune
socialã generate
de crizele din
ultimele decenii.

Reducerea
semnificativã, pe
parcursul a zece
ani, a decalajelor
socio-economice
care despart
populaþia roma de
restul cetãþenilor.
Valorizarea ºi
pãstrarea
moºtenirii
culturale rome.

Ob. 1. Facilitarea
accesului la ocu-
pare pentru
persoanele
dezavantajate.
Ob. 2. Combaterea
abandonului
ºcolar.
Ob. 3. Combaterea
excluderii sociale
ºi profesionale.
Ob. 4. Diminuarea
diferenþelor
salariale ºi de altã
naturã existente pe
piaþa muncii ºi în
structura ocupãrii
femeilor pe
sectoare
economice.
Ob. 5. Construcþia
unei reþele de ser-
vicii care sã con-
ducã la diminua-
rea riscului de
marginalizare ºi
excluziune socialã.



Strategia Guvernului de îmbunãtãþire
a situaþiei romilor 2001-2010

PNAinc
2002-2012

JIM
2005-2010

Deceniul interna-
þional de inclu-
ziune a romilor

2005-2015

Planul naþional
de dezvoltare

2007-2013

Ob. 6. Promovarea
unei vieþii active
pentru cât mai
multe categorii de
persoane prin
combaterea
discriminãrii ºi
excluziunii.

Prioritãþi comune de acþiune
Administra-
þie publicã

1.1. Stabilirea ºi consolidarea de
parteneriate durabile între autoritãþile
centrale ºi locale, pe de o parte, ºi
reprezentanþii ONG-urilor, pe de altã
parte, în vederea elaborãrii ºi
implementãrii de proiecte de
îmbunãtãþire a situaþiei romilor, pornind
de la planurile locale de acþiune.
1.2. Dezvoltarea ºi consolidarea relaþiilor
de parteneriat dintre poliþie ºi romi,
precum ºi organizarea de întâlniri lunare
ale ºefilor poliþiei locale cu reprezentanþi
ai comunitãþii de romi.

Nu 1.1. Întãrirea
parteneriatelor
între instituþiile
publice ºi gru-
purile reprezen-
tative ale
romilor.
1.2. Dezvoltarea
relaþiilor de în-
credere ºi coo-
perare între po-
liþie ºi colectivi-
tate, cu accent
special pe relaþia
cu segmentele
marginalizate.

Ob. 7. Stimularea
parteneriatelor
formale dintre Di-
recþiile Judeþene de
Sãnãtate Publicã ºi
reprezentanþii
locali ai societãþii
civile roma.
Ob. 2. Eficientiza-
rea celor 42 de
parteneriate active
între reprezen-
tanþii romilor, ai
ONG-urilor
specializate pe
problematica
romilor ºi
reprezentanþi

Nu
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1.3. Prezentarea unui raport anual
privind respectarea drepturilor
persoanelor aparþinând minoritãþilor
naþionale, în general, ºi a minoritãþii
roma în special, în conformitate cu
prevederile constituþionale ºi în acord cu
obligaþiile internaþionale asumate de
România.

1.3. Implemen-
tarea unor cam-
panii publice de
conºtientizare
pentru comba-
terea ºi promo-
varea unei atitu-
dini colective
suportive
pentru romi.

locali ai
instituþiilor
descentralizate ale
MMSSF.

Educaþie Stimularea participãrii ºcolare ºi
reducerea abandonului ºcolar în rândul
romilor prin mãsuri afirmative - burse
sociale (cazare, masã) - ºi mãsuri de
desegregare ºi de interzicere a
segregãrii în ºcoli pe criterii etnice.

Ob. 4. Creºterea
participãrii ºco-
lare a copiilor din
populaþia de
romi: în 10 ani sã
se asigure o
participare cvasi-
completã în ciclul
obligatoriu ºi o
participare ridi-
catã în ciclul se-
cundar ºi terþiar.

Asigurarea
participãrii
ºcolare extinse
a copiilor romi
în ciclul
preºcolar,
primar
obligatoriu ºi
profesional, dar
ºi stimularea
participãrii
acestora la
ciclurile
superioare de
educaþie.

Ob. 1. Flexibili-
zarea sistemului
de educaþie pre-
ºcolarã ºi îmbunã-
tãþirea condiþiilor
în vederea cuprin-
derii unui numãr
crescut de copii
romi.
Ob. 2. Creºterea
participãrii co-
piilor romi în
grupele pregãti-
toare pentru
ºcoalã.

M. 3.2 (POS)
Îmbunãtãþirea
accesului la
educaþie.
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Creºterea parti-
cipãrii la formele
preºcolare ca mij-
loc de a pregãti
participarea so-
cialã, dar ºi ca for-
mã de suport so-
cial pentru copii ºi
pãrinþi.
Asigurarea cu-
prinderii integrale
în învãþãmântul
primar a copiilor
din populaþia de
romi.
Utilizarea unor
forme complexe
de susþinere a
participãrii ºcola-
re, de prevenire a
abandonului ºi
eºecului ºcolar,
inclusiv prin dez-
voltarea unor ser-
vicii complemen-
tare ºcolii: masã

2.1. Înscrierea
tuturor copiilor
romi de vârstã
ºcolarã în ciclul
primar pânã în
anul ºcolar 2006-
2007.
2.2. Reducerea
abandonului
ºcolar cu 1% anual
în învãþãmântul
obligatoriu, cu
referire la
populaþia de etnie
roma.
2.3. Cuprinderea în
programe tip „A
doua ºansã” sau
de alfabetizare a
tinerilor/ adulþilor
romi care au
abandonat
învãþãmântul
obligatoriu sau nu
au fost niciodatã la
ºcoalã.
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gratuitã, pregãti-
rea lecþiilor în ca-
drul ºcolii etc.
Suport masiv
pentru
participarea la
învãþãmântul
secundar, în
primul rând la cel
vocaþional, dar ºi
la cel liceal care
duce spre
învãþãmântul
superior, prin
burse, cãmine etc.
Mãrirea
numãrului de
studenþi romi.

2.4. Creºterea pro-
centului de
cuprindere cu 5%
anual, în
învãþãmântul
secundar superior,
cu referire la
populaþia de etnie
roma.
2.5. Creºterea
participãrii romilor
care au absolvit
învãþãmântul liceal
la ciclul terþiar
(universitar sau
nonuniversitar).
2.6. Eliminarea
claselor ºi a
ºcolilor segregate
pânã în 2008.
2.7. Introducerea
în programele de
pregãtire a cadre-
lor didactice a
unor module spe-
ciale privind edu-
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caþia nediscrimina-
torie, intercultu-
ralã, remedialã ºi
incluzivã.
2.8. Instruirea ºi
utilizarea media-
torilor ºcolari în
unitãþile de învãþã-
mânt din comuni-
tãþile dezavan-
tajate.
2.9. Dezvoltarea
unor programe/
cursuri pentru
adulþi în incinta
ºcolilor, în vederea
câºtigãrii încrederii
adulþilor romi în
educaþie ºi a
sprijinirii
parcursului social
al acestora.
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Securitate
socialã ºi
ocupare

Implementarea planului existent de
ocupare a forþei de muncã: organizarea
bursei locurilor de muncã, mãsuri
active de ocupare (job-club), elaborarea
unui program anual de formare ºi
reconversie profesionalã în meserii
solicitate pe piaþa muncii.

Continuarea programelor de asigurare
a documentelor de identitate ºi stare
civilã pentru toþi cetãþenii, inclusiv
pentru cetãþeni români de etnie roma.

Ob. 1. Soluþio-
narea situaþiilor
de lipsã a identi-
tãþii legale.
Ob. 6. Reglemen-
tarea juridicã a
situaþiilor locuin-
þelor/terenurilor
fãrã acte de
proprietate.
Ob. 7. Comba-
terea hotãrâtã a
oricãrei forme de
discriminare a
romilor ºi pro-
movarea unei
atitudini colec-
tive suportive.
Ob. 8. Reabili-
tarea imaginii
colective de sine
ºi a imaginii pu-
blice a populaþiei
de romi.

1. Creºterea
pregãtirii profe-
sionale ºi a
ponderii mãsu-
rilor active de
ocupare.
2. Combaterea
atitudinilor
discriminatorii
împotriva ro-
milor pe piaþa
muncii ºi creº-
terea recepti-
vitãþii angaja-
torilor pentru a
încadra persoa-
ne de etnie
romã.
3. Implemen-
tarea unui pro-
gram naþional
destinat identi-
ficãrii unei
soluþii pentru
persoanele de

M. 3.3 (POS)
Formarea
profesionalã
pentru persoanele
de etnie romã.

M. 3.5 (POS)
Dezvoltarea unui
sistem eficient de
servicii sociale.
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etnie romã care
nu au acte de
identitate ºi re-
zolvarea acestei
probleme.

Economic 1. Realizarea de proiecte de cãtre
reprezentanþii comunitãþilor locale
unde trãieºte un numãr semnificativ de
romi ºi ONG cu finanþare parþialã
pentru ateliere meºteºugãreºti prin care
sã se asigure producerea ºi
comercializarea obiectelor casnice ºi de
artizanat, precum ºi revitalizarea altor
meserii tradiþionale, cãutate pe piaþa
muncii.

2. Elaborarea unui program cu
abordare incluzivã pentru încadrarea în
muncã a femeilor de etnie roma.

Ob.5. Stimularea
ocupãrii
populaþiei de
romi în economia
formalã. Un
accent special
trebuie acordat
angajãrii
tinerilor.
Lansarea unui
program agresiv
de formare profe-
sionalã ºi anga-
jare a tinerilor.
Susþinerea finan-
ciarã a unor acti-
vitãþi generatoare
de venit, dar ºi a
construcþiilor de
locuinþe.

1. Susþinerea
proiectelor de
dezvoltare
economicã în
comunitãþile de
romi.
2. Stimularea
interesului ºi a
motivãrii de
participare în
activitãþile
economiei
formale.
3. Creºterea
ocupãrii în
activitãþi ce
permit, prin
natura lor,
obþinerea de
calificãri la
locul de muncã.

Ob. 1. Angajarea a
minim 10 000 de
romi în fiecare an
prin intermediul
Programului
naþional pentru
ocuparea forþei de
muncã.
Ob. 2. Creºterea
nivelului de califi-
care a persoanelor
de etnie roma.
Ob. 3. Sprijinirea
etnicilor romi
pentru începerea
unei afaceri sau
obþinerea certifi-
catului de persoa-
nã fizicã
autorizatã.

M. 3.1 (POS)
Integrarea ºi
combaterea
discriminãrii
persoanelor
dezavantajate pe
piaþa muncii.

M. 3.4 (POS)
Egalitatea de gen
ºi combaterea
excluziunii sociale
a femeilor.

Mãsura 1.3 (POR)
Dezvoltarea ºi
reabilitarea
infrastructurii
educaþionale.
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Atribuirea de
teren agricol ºi
pentru locuinþele
romilor din
mediul rural.

4. Relansarea
meºteºugu-
rilor/meseriilor
specifice
romilor.

Ob. 4. Creºterea
capacitãþii furni-
zorilor de servicii
de mediere, consi-
liere ºi formare
profesionalã în
vederea oferirii
serviciilor la nive-
lul comunitãþilor
de romi.
Ob. 5. Implemen-
tarea unor campa-
nii de informare
pentru romi pri-
vind beneficiile ºi
serviciile furnizate
de cãtre instituþiile
aflate în coor-
donarea MMSSF.
Ob. 6. Campanii
în rândul angaja-
torilor cu scopul
de a facilita anga-
jarea de persoane
de etnie roma.



Strategia Guvernului de îmbunãtãþire
a situaþiei romilor 2001-2010

PNAinc
2002-2012

JIM
2005-2010

Deceniul interna-
þional de inclu-
ziune a romilor

2005-2015

Planul naþional
de dezvoltare

2007-2013

Sãnãtate 1. Creºterea accesului romilor la
serviciile medicale publice prin
includerea lor în sistemul asigurãrilor
de sãnãtate, pe baza parteneriatelor
dintre DSP, CNAS, ONG.

2. Creºterea numãrului de mediatori
sanitari ºi formarea de formatori în
domeniul medierii sanitare.

Ob. 2. Asigurarea
accesului la ser-
viciile de sãnãta-
te a reproducerii:
planificare fami-
lialã, sex protejat,
susþinere medi-
calã a femeii în-
sãrcinate ºi a
copilului.
Ob. 3. Asigurarea
pentru toþi a
accesului la un
pachet minimal
de servicii de
îngrijire medi-
calã, indiferent
daca au sau nu
asigurare
medicalã.

1. Dezvoltarea
unui sistem de
servicii de asis-
tenþã socialã ºi
medicalã, cu
accent pe acce-
sul persoanelor
de etnie romã
la serviciile
medicale pri-
mare, la infor-
maþiile privind
sãnãtatea re-
producerii, pre-
cum ºi pe îngri-
jirea socialã ºi
medicalã a co-
pilului ºi a
mamei.
2. Dezvoltarea
unui sistem de
mediatori sani-
tari, ca soluþie
temporarã pânã
la stabilirea
legãturii dintre

Ob. 1. Extinderea
reþelei de media-
tori sanitari la 75%
din comunitãþile
de romi ( formare
a 200 mediatori/
anangajarea/func-
þionarea acestora.
Ob. 2. Îmbunã-
tãþirea cunoºtin-
þelor mediatorilor
sanitari în ceea ce
priveºte asistenþa
medicalã, cu o
atenþie specialã pe
asistenþa medicalã
a copilului ºi a
familiei.
Ob. 3. Realizarea
unui sistem al
instructorilor de
educaþie sanitarã
în comunitãþile de
romi.

Mãsura 1.2 (POR)
Sprijinirea ºi
dezvoltarea
infrastructurii de
sãnãtate ºi
asistenþã socialã.
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ziune a romilor

2005-2015

Planul naþional
de dezvoltare

2007-2013

sistemul de
asistenþã ºi
comunitate.

a) modificarea
legislaþiei astfel
încât sã se permitã
ca cei mai buni
dintre mediatori
sã poatã fi angajaþi
în cadrul DSP;
b) angajarea ins-
tructorilor ºi func-
þionarea siste-
mului.
Ob. 4. Organi-
zarea de campa-
nii/caravane în
toate comunitãþile
de romi pentru:
- educaþie
sanitarã, în special
educaþia sanitarã
a copiilor ºi a
femeilor, pentru
prevenirea bolilor
infecþioase ºi a
dependenþei de
droguri;
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- investigaþii
pentru prevenirea
îmbolnãvirii cu
boli infecþioase, cu
o atenþie deosebitã
pe TBC, BTS,
HIV/AIDS,
cancerul mamar ºi
uterin.
Ob. 5. Garantarea
accesului la medi-
camente gratuite,
produse biologice
ºi materiale
informative
pentru implemen-
tarea programelor
naþionale de
sãnãtate în cadrul
comunitãþilor de
romi.
Ob. 6. Centre de
educaþie ºi infor-
mare pentru sãnã-
tatea familiei.
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JIM
2005-2010
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ziune a romilor

2005-2015

Planul naþional
de dezvoltare

2007-2013

Ob. 7. Motivarea
furnizorilor de
servicii medicale
primare ºi farma-
ceutice în zone
dezavantajate, cu
accent special pe
personalul me-
dical de origine
roma.
Ob. 8. Facilitarea
suplimentãrii
echipamentului
necesar medicilor
generaliºti care
activeazã în arii cu
o densitate mare
de romi.
Ob. 9. Dezvoltarea
materialelor meto-
dologice ºi infor-
maþionale nece-
sare pentru pregã-
tirea personalului
medical.
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2005-2010
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ziune a romilor

2005-2015

Planul naþional
de dezvoltare

2007-2013

Ob. 10. Organi-
zarea pregãtirii
personalului me-
dical, secvenþial
pe regiuni geogra-
fice ºi categorii
profesionale.
Ob. 11. Elaborarea
de propuneri de
amendamente
pentru modifi-
carea cadrului
legal existent, cu
scopul îndeplinirii
obiectivului
stabilit, respectiv
de facilitare a
includerii în siste-
mul de asigurãri
de sãnãtate a
romilor care nu se
încadreazã în cri-
teriile legislative
actuale datoritã
unor motive
obiective (lipsa
actelor de iden-
titate, sãrãcie).
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Planul naþional
de dezvoltare
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Locuire 1. Continuarea finanþãrii (guverna-
mentale sau/ºi în parteneriat)
proiectelor ºi programelor locale care
vizeazã asigurarea condiþiilor normale
de locuit în zonele urbane ºi rurale,
inclusiv cele populate de romi (energie
electricã, apã potabilã, canalizare, gaz
metan, pietruire de drumuri comunale,
salubrizare).
2. Finanþarea integralã sau/ºi parþialã a
proiectelor care vizeazã lucrãri de
reabilitare a locuinþelor sau de
construcþie de locuinþe în comunitãþile
defavorizate, inclusiv în cele locuite de
romi; asigurarea participãrii directe a
beneficiarilor (inclusiv a romilor) la
proiectarea, reabilitarea ºi construirea
efectivã a locuinþelor.

1. Suport pen-
tru dezvoltarea
infrastructurii
comunitare în
zonele defici-
tare ºi sprijin
pentru moder-
nizarea ºi cons-
trucþia locuin-
þelor.
2. Amplificarea
formelor de
includere pe
toate dimensiu-
nile ºi în toate
sectoarele vieþii
sociale (ºcoalã,
loc de muncã,
mass-media),
promovarea
suportului pen-
tru eforturile
romilor de inte-
grare într-o so-
cietate moder-
nã.

Ob. 1. Programe
naþionale de
construcþii de
locuinþe sociale -
construcþii noi de
locuinþe sociale ºi
reabilitarea unor
construcþii
existente
(Repartizarea fon-
durilor prin
transferuri de la
bugetul de stat,
stabilite anual cu
aceastã destinaþie
în bugetul MTCT,
prin legea
bugetului de stat,
conform
prevederilor Legii
locuinþei nr.
114/1996).
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Ob. 2. Îmbunãtã-
þirea legislaþiei
privind locuinþele:
- redefinirea
conceptului de
locuinþã socialã;
- reglementarea
construcþiei de
locuinþe destinate
închirierii în
condiþiile pieþei;
- asigurarea unor
noi alternative de
constituire, dez-
voltare ºi utilizare
a fondului de
locuinþe la nivel
local;
- asigurarea unici-
tãþii ºi concentrãrii
reglementãrilor
privind ad-
ministrarea pro-
prietãþilor imo-
biliare din clãdiri
de locuit de tip
bloc de locuinþe/
condominiu;
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- chiriile ºi relaþiile
dintre proprietari
ºi chiriaºi;
- modificarea
Legii nr. 152/1998
privind înfiinþarea
Agenþiei Naþiona-
le pentru Locuinþe;
- implementarea
prin proiecte-pilot
a unei aplicaþii
informatice în
vederea realizãrii
de rapoarte
sintetice ºi anali-
tice la nivel local,
judeþean ºi naþio-
nal privind per-
soanele fãrã adã-
post în România
(dupã modelul
Federaþiei Euro-
pene a Org. Naþio-
nale care Lucreazã
cu Persoanele fãrã
Adãpost) - aplica-
þie elaboratã de
COCC Buc.;
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- promovarea de
ghiduri de
intervenþie pentru
profesioniºti ºi
autoritãþi publice
(locale ºi
naþionale);
- ghid privind
condominiile,
ghid privind
locuinþele sociale
ºi ghidul privind
finanþarea locuin-
þelor (elaborate/în
curs de elaborare
în cadrul progra-
melor CEE-ONU -
Comitetul pentru
aºezãri umane);
- studiu COCC
privind dezvol-
tarea durabilã a
aºezãrilor urbane;
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- efectuarea unui
studiu privind
tipologia locuirii
la populaþia de
etnie roma: stiluri
de viaþã, stiluri de
locuire, tipologii
spaþiale;
- continuarea
studiilor privind
mediul construit.
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Anexa 2. Studii/cercetãri relevante cu privire
la minoritatea roma

Studiul Autor/Editura/
Instituþia

Populaþia investigatã

Þiganii între ignorare
ºi îngrijorare - 1992
Lucrare publicatã în
anul 1993

Zamfir  Elena ºi Cãtãlin
coordonatori,
Editura Alternative,
Universitatea Bucureºti,
Institutul de Cercetare a
Calitãþii Vieþii, Academia
Românã

Eºantion reprezentativ pentru
populaþia romã -
1804 familii/gospodãrii.

Romii din România -
1998
Lucrare publicatã în
anul 2002

Zamfir  Cãtãlin, Preda
Marian coordonatori,
Editura Expert,
Institutul de Cercetare a
Calitãþii Vieþii, Academia
Românã

Eºantion reprezentativ pentru
populaþia romã -
1765 de familii/gospodãrii.

Romii din România
2001
Studiul face parte din
raportul privind
situaþia romilor din
Europa Centralã ºi de
Est  (Bulgaria, Cehia,
România,  Slovacia,
Ungaria)

Mãrginean Ioan,
Preoteasa Ana Maria,
Cace  Sorin,
UNDP Bratislava,
Institutul de Cercetare a
Calitãþii Vieþii, Academia
Românã

Eºantion reprezentativ pentru
populaþia romã -
1000 de familii.

Anchetele integrate în
gospodãrii

Comisia Naþionalã
pentru Statisticã

Eºantion reprezentativ la
nivel naþional -
aproximativ 36.000 de
locuinþe
Ponderea romilor din
eºantion este de aproximativ
2%, conform datelor din
recensãmântul din anul 1992.
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Studiul Autor/Editura/
Instituþia

Populaþia investigatã

Sãnãtatea reproducerii,
România, 1999

Centrul pentru Controlul
ºi Prevenirea Bolilor
(CDC) ºi Asociaþia
Românã de Sãnãtate
Publicã ºi Management
Sanitar

Eºantioane reprezentative
pentru bãrbaþi ºi femei (6.888
de femei ºi 2.434 de bãrbaþi)
Din femeile investigate 5,2%
sunt de etnie romã, iar în
cazul bãrbaþilor, 3,6% sunt
romi.

Integrarea socialã a
rromilor

Merfea Mihai, Editura
Bârsa

Eºantion probabilist de 737 de
persoane selectat din
municipiul Bacãu, oraºele
Buhuºi, Moineºti, satele
Bãcioiu, Pãlãmida, Tamaºi,
Dragomir, Gura Vãii.

Etnobarometru -
Relaþii interetnice în
România

Culic Irina, Horvath
Istvan, Lazar Marius,
Centrul de Resurse
pentru Diversitate
Etnoculturalã

2051 de persoane peste 18 ani:
reprezentativ pentru
populaþia României: 1253
naþionalitate românã, 798
naþionalitate maghiarã.

Imaginea celuilalt;
percepþii ºi atitudini ale
populaþiei faþã de rromi

Bãican Eugen, Pervain
Augustin,
 Medecins sans
Frontières

Eºantion reprezentativ pe
judeþul Cluj de 1118 subiecþi,
eroare de 2,8% la un nivel de
probabilitate de 0,05.
Focus group cu 12
participanþi (4 lideri
comunitari formali ºi
informali ai romilor ºi 8
experþi de altã etnie).

Situaþia socialã a
romilor din judeþul
Buzãu, în „Revista de
cercetãri sociale”, nr.
3-4/1998

Berevoescu Ionica, Cace
Sorin, Dan Adrian
Nicolae, Sima-Costin
Dana, Stãnescu Mircea,
Stroie Simona, Surdu
Mihai,
IMAS SA

798 de familii de romi din
judeþul Buzãu (din care 512 în
mediul rural ºi 286 în mediul
urban).
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Studiul Autor/Editura/
Instituþia

Populaþia investigatã

Atitudinile etnice ale
studenþilor în perioada
de tranziþie, în
„Revista de cercetãri
sociale”, nr. 3/1994

Chelcea Septimiu,
IMAS SA

1620 de studenþi.

Familia etnic mixtã
- loc de contacte
interculturale, în
„Vocaþia familiei în
dezvoltarea
comunicãrii
interetnice în
România” (studii ºi
cercetãri)

Tucicov-Bogdan Ana,
Fundaþia „ARMONIA”
pentru familii etnic mixte
din România

117 subiecþi adulþi din
eºantionul naþional de 1621
de subiecþi din eºantionul
cercetãrii “Atitudini faþã de
reformã” ºi 235 de studenþi
proveniþi din eºantionul
investigat în anul 1995 în
cercetarea “Relaþii interetnice
la tinerii din România”.

Identificarea proporþiei
ºi caracteristicilor
socio-culturale ale
populaþiei de rromi din
penitenciarele
româneºti, în
"Romathan", nr. 4-5
din anii 1999/2000

Durnescu Ion, Lazãr
Cristian,
 Info Design

406 subiecþi reprezentând 10%
din populaþia penitenciarelor
investigate.

Reprezentãri sociale cu
privire la populaþia de
rromi, în "Press
Monitor", nr. 4-5,
1996-1997

Budiu Laura, Burda
Codruþa,
Press Monitor

3160 de numere de ziar din
intervalul 1991-1993 din
publicaþiile “Evenimentul
zilei”, “România liberã”,
“Adevãrul”, “România
Mare”, “Adevãrul de Cluj”.

Relaþiile interetnice ºi
protecþia drepturilor
minoritãþilor, în
"Sociologie
româneascã", nr. 2/3
1994

Bãlaºa Ana,
Editura Academiei
Române

Eºantion naþional.
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Studiul Autor/Editura/
Instituþia

Populaþia investigatã

Stilul ºi modul de viaþã
al rromilor din unele
comunitãþi urbane ºi
rurale, în "Sociologie
româneascã”, nr. 2-
3/1994

Romanescu Vasile
Ancuþa, Andreescu
Viviana,
Editura Academiei
Române

582 de subiecþi din 15 judeþe,
cuprinzând 36 de localitãþi, 21
rurale,15 urbane.

Gipsies în Dolj - Birth
certificates, school
attendance and child
allowance

Jonassen Kjell Reidar,
Red Barnet

Toate familiile de þigani cu
copii mai mici de 18 ani (900)
din 6 comune: Cerat, Ocolna,
Sadova, Cot, Laieþi, Plopºor.

Þiganii - o abordare
psiho-sociologicã

Drãgulescu Agatta,
Lungu Ovidiu, Neculau
Adrian,
Editura Universitãþii
„Alexandru Ioan Cuza"

196 de studenþi în ºtiinþe
umaniste la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din
Iaºi (România), 193 de
studenþi la Institutul
Pedagogic din Bãlþi
(Republica Moldova) ºi 200
de studenþi la Universitatea
din Valencia (Spania).

Poverty and Social
Structure, în vol.
"Research Project on
Poverty, Etnicity and
Gender in Market
Transition"

Volum colectiv
coordonat de Szelenyi
Ivan ºi Ladanyi Janos,
autori: Czizmady
Adrienne, Durst Judit,
Glass Christy, Fleck
Gabor, Kawachi Janette,
Kostello Eric,
Krajcovicova Livia, Mitev
Petar-Emil, Trimbur
Lucia, Troc Gabriel

Eºantioane reprezentative
pentru fiecare þarã cu sub-
eºantion etnic (romi) ºi pentru
populaþia foarte sãracã.
România: 2400 de persoane,
400 de romi.

Stereotipuri interetnice
ºi modele identitare, în
"Revista de cercetãri
sociale", nr. 1-2/1999

Popescu Andrei,
IMAS SA

Eºantion naþional. Subiecþi
din 88 de localitãþi din toatã
þara.
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Studiul Autor/Editura/
Instituþia

Populaþia investigatã

Condiþia femeilor ºi
bãrbaþilor în Clujul
multicultural

Magyari-Vincze Eniko,
Magyari Nandor, Mezei
Elemei, Butta Barbara,
Grama Sidonia

1120 de persoane,
reprezentative pentru oraºul
Cluj, 938 români, 581
maghiari, 252 romi.

Mutaþii în identificarea
etnicã a romilor/
þiganilor, în
"Sociologie
româneascã", nr. 1-2,
1996

Cobianu-Bãcanu Maria,
Editura Academiei
Române

Eºantion la nivelul
municipiului Ploieºti,
cuprinzând 103 romi ºi 475
români.

Dimensiunea moralã a
relaþiilor interetnice.
Climatul moral ºi rolul
factorului subiectiv în
"Revista de cercetãri
sociale", nr. 4/1995

Cobianu Elena,
IMAS-SA

Eºantion municipiul Ploieºti

Învãþãmântul rural din
România: condiþii,
probleme ºi strategii de
dezvoltare

Coordonator: Jigãu
Mihaela - ISE. Autori:
Anghel Florentina, Balica
Magda, Butuca Anca,
Fartusnic Ciprian, Horga
Irina, Jigãu Mihaela,
Novak Cornelia, Pop
Lucian, Surdu Mihai,
Voicu Bogdan

Eºantion/recensãmânt al
19427 de unitãþi de
învãþãmânt din mediul rural,
reprezentând 95% din totalul
celor cuprinse în reþeaua de
învãþãmânt.

Reprezentãri sociale,
atitudini ºi relaþii
interetnice la tinerii din
România, în
"Tineretul în
România actualã",
Sinteze de cercetare

Bãlaºa Ana, Chelcea
Septimiu, Tucicov-
Bogdan Ana, Tomescu
Anca

1188 de tineri bucureºteni, din
care 511 elevi ai ultimei clase
de liceu ºi 677 studenþi.

Seminar
Îmbunãtãþirea situaþiei
romilor în România

Naþiunile Unite, 2002 Concluziile atelierelor de
lucru pe cinci domenii
sectoriale ale Strategiei.
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Studiul Autor/Editura/
Instituþia

Populaþia investigatã

Participarea la educaþie
a copiilor romi.
Probleme, soluþii, actori

Mihaela Jigãu ºi Mihai
Surdu, coordonatori,
Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii, Institutul de
ªtiinþe ale Educaþiei,
ICCV, Editura MarLink,
Bucureºti, 2002

5.560 de ºcoli din mediul
rural.

Starea de sãnãtate a
populaþiei roma ºi
accesul la serviciile de
sãnãtate

Sorin Cace, Cristian
Vlãdescu, coordonatori
Editura Expert, 2004

Volumul eºantionului a fost
de 1511 gospodãrii, incluzând
7990 de persoane.

Asigurãrile sociale.
Management, evoluþii
ºi tendinþe

Accesul romilor la piaþa
muncii

Corina Cace,
Editura Expert, 2004

Eºantion de 1511 gospodãrii,
cu un total de 7990 de
persoane.
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