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I. Cadrul general al activității Centrului Național de Cultură a
Romilor – Romano Kher

1.1. Cadrul normativ

Centrul Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher este unica instituţie publică cu
personalitate juridică din România care are ca scop conservarea, promovarea şi dezvoltarea
valorilor etno-culturale ale comunităţii romilor. Prin intermediul Legii nr. 318/2013, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 745 din 2.12.2013, Centrul Naţional de Cultură a Romilor -
Romano Kher a trecut din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale
pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, din
subordinea Guvernului.

CNCR este finanțat din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin
bugetul Secretariatului General al Guvernului. Atât CNCR cât și Agenția Națională pentru Romi
sunt ordonatori terțiari de credite.

Personalul și patrimoniul CNCR au fost preluate integral de către Agenția Națională pentru
Romi. Personalul preluat beneficiază în continuare de drepturile salariale și de celelalte drepturi
avute la data intrării în vigoare a Legii nr. 318 din 28 noiembrie 2013 pentru trecerea Centrului
Național de Cultură a Romilor – Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în
subordinea Agenției Naționale pentru Romi.

Actele normative care reglementeazăorganizareașifuncționarea CNCR-RK

HG nr. 609 din 20 mai 2009 privind stabilirea unor măsuri pentru
reorganizarea Centrului Național de Cultură a
Romilor

Legea nr. 318/2013 pentru trecerea Centrului Național de Cultură a
Romilor – Romano Kher din subordinea
Ministerului Culturii în subordinea Agenției
Naționale pentru Romi

1.2. Misiune

Centrul Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher este unica instituţie publică cu
personalitate juridică din România care are ca scop conservarea, promovarea şi dezvoltarea
valorilor etno-culturale ale comunităţii romilor. Prin intermediul Legii nr. 318/2013, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 745 din 2.12.2013, Centrul Naţional de Cultură a Romilor -
Romano Kher a trecut din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale
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pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, din
subordinea Guvernului.

Eeste o instituție publică, cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru
Romi. Conform HG nr. 609 din 20 mai 2009,  art. 2 (1) Centrul îşi îndeplineşte rolul de serviciu
cultural de utilitate publică, desfăşurând activități în domeniul cultural, de informare, de educație
permanentă, de susținere şi derulare a programelor şi proiectelor culturale destinate comunității
rome şi/sau de promovare a culturii rome, în conformitate cu legislația română în vigoare.

Din octombrie 2014 Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher are un  nou plan de
management propus de dl Mihai Neacșu, care, în urma concursului promovat, a fost numit
manager al instituției, prin Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Romi nr.
119/14.10.2014.

1.3. Atribuții
CNCR își desfășoară activitatea, în principal, pe bază de programe și proiecte concepute pentru a
răspunde nevoilor comunității căreia i se adresează, în concordanță cu strategiile în domeniu.
Desfășurarea activității Centrului urmărește realizarea următoarelor obiective:

a) Oferirea de programe și servicii culturale pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare,
în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor români aparținând
minorității romilor la viața culturală;

b) Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii
rome și a patrimoniului imaterial tradițional al minorității rome;

c) Susținerea programelor și proiectelor artiștilor independenți, ale organizațiilor
neguvernamentale și ale altor organizații care respectă principiile și obiectivele Centrului;

d) Sprijinirea debutului și afirmării tinerilor creatori și interpreți și implicarea în educarea prin
artă a publicului pentru receptarea culturii rome;

e) Realizarea de parteneriate cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, din țară și
din străinătate, care urmărsc aceleași obiective.

În scopul îndeplinirii obiectivelor sale, Centrul organizează și desfășoară, în condițiile legii,
activități de tipul:

a) Programe anuale și/sau multianuale, proiecte și acțiuni culturale în domeniul artelor
spectacolului, expozițional, muzeal, precum și alte activități artistice;

b) Evenimente culturale cu rol educativ și/sau de divertisment, la nivel național și internațional,
precum și promovarea acestora;

c) Cursuri de educație permanentă și formare profesională continuă din domeniul culturii,
autorizate potrivit legii;

d) Finanțare de programe, proiecte și acțiuni culturale ale persoanelor fizice și ale persoanelor
juridice de drept public sau de drept privat cu misiune social-educativă sau culturală romă
explicită;

e) Realizarea și editarea de publicații specifice pe orice tip de suport;
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f) Realizarea de studii și cercetări culturale, singur sau în parteneriat cu instituții abilitate;

g) Ocrotirea și promovarea mediului cultural tradițional și a meseriilor tradiționale rome;

h) Organizarea de rezidențe pentru tinerii artiști.

1.4. Organizare

Conducerea, organizarea și gestionarea activității Centrului este asigurată de manager (director),
în baza contractului de management încheiat de acesta cu Agenția Națională pentru Romi, în
condițiile legii. Managerul conduce întreaga activitate a Centrului, pe care o reprezintă în
raporturile cu autoritățile publice, instituțiile și organizațiile, precum și cu persoanele fizice și
juridice din țară sau din străinătate.
Conform organigramei CNCR, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, managerul este sprijinit de
un director adjunct programe și proiecte și un director economic, numiți prin decizia
managerului, în urma promovării concursului organizat de către Centru, în condițiile legii.
Managerul coordonează activitatea celor doi director adjuncți, precum și nemijlocit sau prin
delegare de competență, activitatea compartimentelor din cadrul Centrului: Audit public intern,
Juridic, Managementul resurselor umane, Relații publice și mass-media, Achiziții publice,
Finanțări programe și proiecte, Programe și proiecte, Documentare și cercetare, Ansamblul
muzical, Financiar-contabilitate, Administrativ, conform structurii organizatorice a instituției.
În anul 2015, nu au fost ocupate toate cele 27 posturi, așa cum se poate vedea în cap. 2.1.
Resurse umane.
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II. Capacitatea instituțională

În conformitate cu reglementările în vigoare și cu prevederile Regulamentului de organizare și
funcționare, managerul (directorul) conduce activitatea CNCR și reprezintă instituția în
raporturile cu ANR, Guvernul, cu ministerele, cu alte autorități ale administrației publice, cu
organizații, precum și în raporturile cu persoane fizice și juridice, române și străine.
Pe lângă director, funcționează Consiliul administrativ și Consiliul consultativ.
(1) Consiliul administrativ își desfășoară activitatea în ședinte ordinare și extraordinare;

ședințele ordinare se desfășoară lunar sau trimestrial, în funcție de propunerea managerului, iar
cele extraordinare ori de câte ori este necesar.

Consiliul administrativ își desfășoară activitatea după cum urmează:
a) Consiliul administrativ se întrunește la sediul Centrului, la convocarea președintelui
sau a 1/3 din numărul   membrilor săi și face propuneri cu majoritate simplă de voturi din
numărul total al membrilor;

b) ședințele Consiliului administrativ sunt prezidate de președinte;

c) dezbaterile se consemnează în procesul-verbal inserat în rergistrul de ședințe, sigilat și
parafat; procesul-verbal de ședințe se semnează de către toți participanții la lucrările
ședinței.

În exercitatea atribuțiilor sale, Consiliul administrativ adoptă hotărâri.
Hotărârile Consiliului administrativ se adoptă cu votul majorității simple a membrilor săi
prezenți. În cazul imposibilității atingerii majorității simple, votul președint elui este hotărâtor.
Secretariatul Consiliului administrativ se asigură de personalul cu atrbuții administrative din
cadrul Centrului.

Consiliul administrativ are următoarele atribuții:

a) Aprobă strategia de dezvoltare a Centrului și aceea care derivă din implementarea
programelor minimale;

b) Aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli;
c) Analizează și avizează situațiile financiare anuale ale Centrului;

d) Aprobă programul anual al achizițiilor publice;

e) Dezbate problemele organizatorice din activitatea curentă;
f) Dezbate proiectul de Regulament de organizare și funcționare, propunerile privind

structura organizatorică și structura funcțiilor utilizate de instituție, ce urmează a fi
transmise, spre aprobare, [ministrului culturii și patrimoniului national] Președintelui
Agenției Naționale pentru Romi;

g) Avizează Regulamentul intern al Centrului;
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h) Aprobă programele anuale și/multianuale, proiectele și acțiunile culturale în domeniul
artelor spectacolului, expozițional, muzeal, precum și alte activități artistice, pr ecum și
pentru luarea măsurilor necesare pentru realizarea lor;

i) Aprobă programul de educație permanentă și formare profesională continuă din domeniul
culturii, autorizate conform legii;

j) Aprobă evenutalele parteneriate cu persoane juridice, de drept public sau de drept privat,
din țară și străinătate, care urmăresc aceleași obiective;

k) Propune tarifele pentru activitățile Centrului și le supune spre aprobare, prin decizie a
managerului instituției;

l) Dezbate problemele ridicate de desfășurarea acțiunilor / programelor / proiectelor
instituției;

m) Dezbate propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și de casare a bunurilor
materiale;

n) Aprobă criteriile și propunerile de acordare a primelor și premiilor anuale, precum și
propunerile nominale de beneficiar;

o) Ia orice alte măsuri care nu sunt date prin lege ori prin statut în competența altui organ.”

(2) Din componența Consiliul consultativ al instituției noastre, fac parte managerul, în calitate
de președinte și 5-7 membri, personalități culturale, numiți în baza propunerilor formulate de
către persoanele juridice, de drept public sau de drept privat, de profil.
Consiliul consultativ se înființează prin decizia managerului, pe o durată egală cu aceea a
contractului său de management.
Consiliul consultativ este alcătuit din manager, în calitate de președinte, și din personalități
culturale numite de acesta prin decizie, în conformitate cu prevederile art.9 alin (3) din Hotărârea
Guvernului nr. 609/2009, în baza propunerilor formulate de către persoanele juridice, de drept
public sau privat, de profil.

Consiliul consultativ are rolul de:

a) a sprijini managerul în elaborarea strategiilor culturale pentru îndeplinirea obiectivelor
Centrului;

b) a face propuneri cu privire la domeniile prioritare pentru care Centrul va acorda finanțări
nerambursabile.

Principalele atribuții ale Consiliului consultativ sunt următoarele:

- dezbate strategia de dezvoltare a Centrului și aceea care derivă din implementarea
programelor minimale, asumate prin contractul de management de către manager;

- face propuneri privind programul de educație permanentă și formare profesională continuă
din domeniul culturii, autorizate potrivit legii;

- propune domeniile prioritare de finanțare pentru fiecare sesiune de oferte culturale,
organizată de către Centru;
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- desemnează membrii comisiilor de evaluare și selecție a ofertelor culturale, precum și pe cei
ai comisiilor de soluționare a contestațiilor;

- stabilește cuantumul total al finanțării pentru fiecare sesiune de selecție a ofertelor culturale,
precum și cuantumul sprijinului financiar ce urmează să fie acordat fiecărei oferte culturale
selectate pentru acordarea finanțării nerambursabile;

- analizează stadiul realizării obiectivelor stabilite de către Centrul și face propuneri pentru
îmbunătățirea activității.

Consiliul consultativ se întrunește cel puțin de două ori pe parcursul unui an calendaristic și ori
de câte ori este necesar, la convocarea președintelui.

Management strategic :

Anual, se realizează Planul anual de activități al CNCR, ținând cont de planurile anuale ale
direcțiilor și compartimentelor din cadrul instituției. Învedereaasigurăriiunui management de
calitate, execuțiabugetarăaferentăplanuluianualde activități este monitorizată permanent.
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Având în vedere importanţa managementului strategicdin punct de vedere al eficientizării
activităţilor instituției, în anul 2015 a fost demarată activitatea de promovare a documentelor și
procedurilor operaționale elaborate în cadrul CNCR. Totodată, a fost creat un ansamblu de
structuri operaționale necesare pentru coordonarea și implementarea acțiunilor de asigurare a
calității: controlul intern managerial și consilierul de etică.

2.1. Resurse umane

Compartimentul Managementul resurselor umane se află în subordinea managerului și a realizat
următoarele activități, conform atribuțiile sale:
- Asigură elaborarea statului de funcții al CNCR;
- Stabilește structura de personal pe baza căreia se determină fondurile destinate cheltuielilor

cu salariile, conform legii;
- Întocmește contractele de muncă ale salariaților;
- Întocmește contractele în cheiate în baza Codului civil sau, după caz, a legii drepturilor de

autor și drepturilor coneze pentru colaboratorii CNCR, în condițiile legii;
- Întocmește formele pentru promovarea personalului, în urma concursurilor susținute,

conform legii;
- Întocmește documentația de angajare sau ăncetare a raporturilor de muncă ale angajaților

instituției;
- Gestionează fișele de evaluare profesională anuală;
- Întocmește și depune în termen legal statisticile privind activitatea de resurse umane;
- Calculează vechimea în muncă a salariaților în vederea avansării în gradație, potrivit legii;
- Stabilește drepturile salariale ale personalului CNCR și asigură derularea, în condiții de

legalitate, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale;
- Întocmirea și păstrarea documentelor de personal ale angajaților;
- Răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului și de

depunere la arhivă, respectând prevederile legale;
- Răspunde de legalitatea, exactivitatea și corectitudinea operațiunilor efectuate;
- Răspunde de respectarea normelor și regulilor de securitate a muncii în timpul procesului de

muncă;
- Eliberează la cererea angajaților sau foștilor angajați ai CNCR documente specifice

domeniului său de activitate, care să ateste activitatea desfășurată în instituție.
În decursul anului 2015, activitatea de reusrse umane a urmărit să sprijine continuu salariaţii în
vederea pregătirii profesionale, să dezvolte şi menţină calitatea mediului de muncă, să comunice
politicile de personal tuturor salariaţilor, precum şi să ajute conducerea instituţiei la menţinerea
eticii profesionale.

În anul 2015, statul de funcții aprobat de ANR în anul 2014 nu a suferit modificări. CNCR are
prevăzute următoarele posturi: 1 post de manager, 2 posturi de directori adjuncți și 24 de posturi
de execuție (funcții contractuale).
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2.2. Resursefinanciare

La nivelulCompartimentuluifinanciar-contabilitate, au fostîntocmiteşicentralizate:
declaraţiilunareprivindobligaţiileinstituţieifaţă de bugetul de stat, şomajşiasigurărisociale;statele
de platălunare, ordine de plata si situaţiirecapitulative; ordinele de
platăpentruviramenteleinstituţiei; situaţiirecapitulativepentrucontrolulsalariilor, situaţiistatistice,
chestionarestatisticelunare, semestrialeşianualereferitoare la numărul de salariaţi, fondul de
salarii, grupareapeocupaţii, pecategorii, clase şi grade pentrufuncţionariipublici,
respectivpecategoriişitrepteprofesionalepentrupersonalulcontractual.
Organizareaşifuncţionareacontabilităţiiproprii de la nivelulinstituţiei, prinregistrele de evidenţă a
ordinelor de plată, a foilor de vărsământ, a deconturilor de cheltuieli, ordinelor de deplasare,
control financiarpreventiv, bilanţulcontabilşicontul de
execuţiebugetarădemonstreazăefectuareacheltuielilorînconcordanţăculegislaţiaînvigoare.
Principalele date privindexecuţiabugetuluipeanul 2015, potrivitbilanţuluicontabilîncheiat la
fineleexerciţiului, sunturmătoarele:

Titluribugetare Bugetaprobat Plăţiefectuate
I.Cheltuieli de personal 728.000 lei 716.735 lei

II.Bunurişiservicii 508.000 lei 470.505 lei

IX. Altecheltuieli
Acțiuni cu caracter științific și
social cultural

1.305.000 lei 1.270.489 lei

X. Active nefinanciare
Active fixe

118.000 lei 107.151 lei

Total 2.659.000 lei 2.564.880 lei

Sumelepuse la dispoziţieprinbuget au fostutilizatecurespectareadisciplineibugetare,
potrivitdestinaţiiloraprobateşicorespunzătornevoilorinstituţiei.

2.3. Resurse materiale/echipamente

În temeiul prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CNCR și-a îndeplinit în anul 2015 obligația anuală de a efectua inventarierea generală a
elementelor de activ şi pasiv deţinute.
Patrimoniul CNCR cuprinde imobilizări corporale și necorporale, înregistrate în bilanț, la cost
istoric minus amortizarea acumulată.
Valoarea mijloacelor fixe evidențiată în conturile de active fixe corporale (conturile 213 și 214)
este în sumă de 615.064,26 lei (213 = 529.809,43 lei; 214 = 85.254,83 lei), iar amortizarea
cumulată a acestora este de 470.062,54 lei. Imobilizările necorporale sunt în sumă de 93.998,14
lei, iar amortizarea acestora este de 77.567,32 lei.
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Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher a demarat în anul 2008 un proiect pentru
realizarea unui sediu multifuncț ional. Acest sediu este situat în Bucuresti, sector 5, str Calea
Ferentari nr 86. Ca urmarea a întârzierilor și deficiențelor în excutare, sediul nu poate fi
recepționat, este în litigiu și, prin urmare, nu poate fi utilizat de către CNCR.

Incepând cu ianuarie 2015, odată cu noua echipă a CNCR, acesta își desfășoară activitatea în
cadrul sediului Agenției Naționale pentru Romi, în spaț iile alocate prin contractul de comodat
nr.113/27.01.2015 încheiat între cele două instituții.

CNCR mai deține și un spaț iu de aproximativ 58,57 mp în clădirea din strada Walter
Mărăcineanu nr 4, spațiul fiind folosit pentru depozitarea mijloacelor fixe și obiectelor de
inventar aflate in proprietatea CNCR.

Incepand cu luna ianuarie 2015, o parte din spațiile alocate de ANR prin contractul de comodat
au fost zugrăvite de către CNCR. De asemenea, a fost instalat accesul la internet printr-un
furnizor propriu. Au fost instalate și linii telefonice cu centrala proprie.

Organigrama instituţiei nu are prevăzută în structura ei poziţia de expert IT, astfel că serviciile de
mentenanță a echipamtentelor IT sunt externalizate. Serviciile asigură funcţionarea, mentenanţa
şi modificarea de conţinut a paginii web a instituţiei: actualizarea şi securizarea server web;
crearea, actualizarea şi configurarea bazelor de date asociate; administrarea jurnalelor de
securitate; realizarea design-ului paginii web; introducerea şi modificarea elementelor de design;
crearea şi între
ţinerea de bazei de date a site-lui; actualizarea informaţiilor de pe site.
Activităţile de actualizare a paginii web se realizează cu respectarea legislației în vigoare, în
funcţie de necesităţile curente şi de noutăţile intervenite, precum şi de gestionarea serverului de
mesagerie electronică.
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III. Activitatea instituțională

CentrulNațional de Cultură a Romilor – Romano Kher a organizatşi a participat,
prinreprezentanțiisăi, la o serie de întâlniri de
lucrucureprezentanţiiinstituţiiloradministraţieipublice centrale, ai mediuluiacademicși cultural, ai
societăţii civile, ai autorităţiloradministraţieipublice locale, reprezentanți ai
organizațiilorinternaționaleșicei ai misiunilordiplomatice la Bucureşti, personalităţipoliticeşi
culturale.

Înanul 2015, Directorul CNCR a emis 164 de decizii.

3.1. Programe și proiecte ale CNCR în anul 2015

În viziunea noii strategii de management, conform căreia cultura romă necesită o abordare
modernă, care să includă atât partea tradițională cât și partea modernă. , CNCR-RK a dezvoltat
proiecte adresate direct comunităților de romi, prin organizarea de activități itinerante în aceste
comunități (vizionări de filme, spectacole de teatru, concerte ș.a.).

Ca instituție guvernamentală, CNCR a inclus în noul plan de management, în acord cu
prevederile  Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii
romilor pentru perioada 2015-2020/Masuri/E. Capitolul referitor la CULTURA Romilor,  pe
lângă elementele ce țin de partea tradițională a culturii rome, producția culturală modernă, care
să vorbească despre cultura romă, dar în termeni de modernitate.

Evenimente culturale organizate de CNCR:
1. “156 de ani de la Dezrobirea Romilor” (proiect realizat in parteneriat cu Agentia

Nationala pentru Romi, 20 februarie, 2015)

2. Lansare film documentar tip docudrama: “Sclavia romilor. Lungul drum către libertate”
(proiect realizat în parteneriat cu Muzeul ”Conacul Belu” localitatea Urlați (20 februarie,
2015)

3. Lansare carte cu tematică istorică “Romii. Sclavie și libertate” autor  Petre Petcuț (20
februarie).

4. Lansare album de artă: “Artiști R
5.

6. omi în Arta Contemporană (20 februarie 2015)
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7. Expoziție de fotografii de arhivă și facsimile din perioada robiei romilor (proiect realizat
în parteneriat cu Arhivele Muzeului Național de Istorie) 20 februarie)

8. Expoziție de sculptură: expunere lucrări aparținând sculptorului rom Marian Petre ( 20
febraurie, 8 aprilie, 2015)

9. Concurs national de eseuri pentru liceeni cu tema: “Dezrobirea un nou inceput al
romilor”( 8 aprilie, 2015)

10. 8 Aprilie - Ziua Internațională a Romilor Sarbatoare Etniei Romilor din Romania lg
66/2006 eveniment dedicat  zilei de 8 aprilie repre istoric important in definirea identitatii
etnice a romilor.  (8 aprilie, 2015)

11. Lansare film documentar : “Romi. Andrei, Vyo și Alina” (8 aprile, 2015)
12. Caravana Culturală a Romilor (proiect  itinerant, desfășurat în 11 comunități (vezi tabel

nr....) atât din mediul urban cât și mediul rural) ( 20 mai-6iunie 2015)

13. Festivalul Romani Kultura ( 2 -6 septembrie, 2015)

14. Gala de excelenta, Bucuresti, 2015

15. Lansare CD muzica romani trupa ”Mahala Rai Banda” (Bucuresti, Craiova , decembrie
2015)

16. Publicare ”Suport de curs de limba romani pentru elevi, tineri si adulti”
17. Gala de excelenta, Craiova 2015

18. Cocert Mhala Rai Banda (Bucuresti, Craiova, 2015

19. Realizare film documentar  pe tema holocaustul romilor  ”In numele statului. Holocaustul
romilor” (premiera va avea loc in 2015)

20. Realizare baza de date robia romilor documente de arhivă (decembrie 2015 – va continua
și în 2016)

Descrierea evenimentelor / acțiunilor organizate în anul 2015:

1 Titlulevenimentului/acțiunii:„156 de ani de la DezrobireaRomilor”
Data: 20 februarie 2015

Locație: București, TeatrulElisabeta

Descriereaevenimentului :

A fostorganizat un evenimentamplu de celebrare a 159 de ani de la
DezrobirearomilorînPrincipateleRomâne. La eveniment au
participatpersonalitățimarcantedinmediulpoliticșiacademic. Printreaceștiad orimsăîimenționămpe
Acad. Constantin BălăceanuStolnici, istoricul Viorel Achim, ... Pârvulescu, Maia Morgenstern,
MădălinVoicu. Â
Produse culturale lansateîncadrulevenimentului
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Filmul de tipdocudramăSclaviaromilor. Lunguldrumcătrelibertate.

Foto. Scene filmări docudramă

Filmările au fost realizate la Muzeul “Conacul Belu” din Urlați, Muzeul Județean de Istorie și
Arheologie Prahova. Dorim să ne folosim de această cale pentru a le mulțumi încă o
dată.Docudrama a putut fi realizată cu sprijinul unei echipe de actori profesioniști, printre care
dorim să îi amintim pe Sorin Sandu, Vera Linguraru, Zita Moldovan, Mădălin Mandin sau
Dragoș Dumitru.Docudrama va putea fi utilizată ca instrument didactic, atât în formarea cadrelor
didactice, cât și a elevilor. Considerăm că acest produs cultural este binevenit, mai ales în
condițiile în care publicul din România, și nu numai, nu are un acces larg la informații, mai ales
vizuale, pe această temă.Docudrama conține și puncte de vedere din partea unor specialiști, cum
ar fi Academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici, Conf. dr. univ. Vasile Burtea, cercetătorul
Viorel Achim, Vasile Ionescu, Decanul Facultății de Istorie, Universitatea București – Prof. dr.
univ. Adrian Cioroianu și Lect. dr. univ. Delia Grigore. Scenariul a fost scris de Delia Grigore,
iar regia a fost realizată de Camelia Moise.O remarcă deosebită, venită din partea celor prezenți
la lansare, s-a referit la perioada record de o lună în care a fost realizată docudrama, care are o
durată de 32 de minute.
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Foto. Lansare docudramă Sclavia romilor. Lungul drum către libertate

Expoziție de fotografie.

Fotografii din expoziția realizată în parteneriat cu Arhivele Naționale ale României.

Lansare de carte. Romii. Sclavieșilibertate.Autor: PetrePetcuț.
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Centrul Național de Cultură a Romilor a
sprijinit financiar apariția lucrării RROMII.
SCLAVIE ȘI LIBERTATE. Constituirea și
emanciparea unei noi categorii etnice și sociale
la nord de Dunăre 1370-1914, autor Petre
Petcuț.

Lucrarea tratează modul în care Statul
medieval și modern românesc s-a raportat la
romi, în ambele lor po

sturi, de robi și de oameni liberi. Lucrarea
abordează prezența romilor în spațiul românesc
încă de la prima atestare documentară și până
în zilele noastre. Lucrarea poate fi considerată
și ca o istorie a romilor în spațiul românesc.
Prin referiri clare la ocupațiile romilor de-a
lungul timpului, cartea lui Petre Petcuț atinge
și problematica neamurilor de romi, foarte
multe detalii de ordin etnografic fiind precizate
de către autor.

În ceea ce privește tema centrală a cărții, sclavia romilor, cercetarea este foarte profundă,
cititorul putând afla care era prețul în aspri sau în grame de argint al unui sclav la sfârșitul
secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea.

Un aspect deosebit este acela că autorul propune termenul de “sclavie” în locul celui de “robie”.

Cartea zugrăvește atent și imaginea romilor în spațiul românesc de-a lungul secolelor oferind
citate din notele diferiților călători străini, dar și analizând diferite opere de artă având ca temă
romii.

Nr de beneficiari:Aproximativ 150 de participanți.



18

2. Titlul evenimentului/Acțiunii: 8 Aprilie – „Ziua Internațională a Romilor”

Data: 8 aprilie 2015

Locație: București, Camera de Comerț a României

Descrierea evenimentului

Cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, 8 Aprilie, CNCR a organizat un eveniment amplu la
care au participat artiști romi, critici de artă, reprezentanți ai mediului politic și reprezentanți ai
societății civile.

Centrul Naţional de Cultură a Romilor –
Romano Kher a sprijinit apariția pentru prima
dată în România a unui album de artă –
„Artiști romi în arta contemporană”, ce

reproduce creații ale artiștilor romi, sculptorul
Marian Petre și pictorul Eugen Raportoru,
precum și a filmului documentar “Romi.
Andrei, Vyo și Alina”, film ce prezintă
poveștile a trei tineri romi cu preocupări
diferite, din zone diferite, dar al căror numitor

comun este apartenența la etnia romilor.

La eveniment au participat criticul de film Irina Margareta Nistor, criticul de artă Adrian-Silvan
Ionescu, actrița Maia Morgenstern, reprezentanţi ai instituțiilor publice, ai misiunilor diplomatice
din România, precum și reprezentanţi ai societăţii civile.

Produse culturale lansate în cadrul evenimentului

ALBUM DE ARTĂ. ARTIȘTI ROMI ÎN ARTA CONTEMPORANĂ.
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Albumul de artă plastică intitulat Artiști romi în arta contemporană este primul de acest fel care a
apărut în România. Publicarea acestui album este o activitate cuprinsa in cadrul Planului de
management al Centrului Național de Cultură a Romilor.Albumul de artă plastică ce prezintă
creațiile pictorului Eugen Raportoru și ale sculptorului. Marian Petre, a fost lansat în cadrul
evenimentului ”8 Aprilie-Ziua Internațională a Romilor”.Cei doi artişti, ambii membri ai
Uniunii Artiştilor Plastici din România, s-au remarcatnu numai prin valoarea compoziţională a
creaţiilor lor, dar şi prin tematicaabordată, care a inclus semnificative și subtile referiri la cultura
şi istoria romilor,conferind, astfel, apartenenţei lor etnice, însemnătate de coloană vertebrală
aconstituţiei interioare a fiecăruia dintre ei.

Foto. Album de artă. Artiști romi în arta contemporană

FILMUL “ROMI. ANDREI, VYO ȘI ALINA”

Foto. Vyo, doctorand în cadrul secției de Grafică,

Foto. Andrei, Student în anul IV la Facultatea
de Medicină din Craiova
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Universitatea de Arte din Timișoara

Foto. Alina, absolventă a Royal Academy of Dramatic Art, Londra

Filmul “Romi. Andrei, Vyo și Alina” poate fi un imbold pentru majoritatea tinerilor romi
prezentând trei tineri care muncesc la realizarea visului lor. Lansarea lui a avut loc în data de 8
Aprilie, în prezența criticului de film Irina Nistor și a aproximativ 100 de persoane. Filmul a fost
regizat de Dalia Tăbăcaru, iar documentarea de teren a fost realizată de Adrian-Nicolae Furtună.
La eveniment au participat criticul de film Irina Margareta Nistor, criticul de artă Adrian-Silvan
Ionescu, actrița Maia Morgenstern, reprezentanţi ai instituțiilor publice, ai misiunilor dipl omatice
din România, precum și reprezentanţi ai societăţii civile.
Nr de beneficiari care au participat la eveniment: 100

3. Titlul evenimentului/Acțiunii: Caravana Culturală a Romilor
Perioada : 2 mai-5 iunie 2015

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher a organizat, în perioada 2 mai - 5 iunie
2015, „Caravana Culturală a Romilor”.
Promovarea valorilor rome, care să transmită aspecte ce țin de cultura și istoria romilor și de
identitatea contemporană, contribuie la îmbunătațirea capitalului cultural al romilor. Romii au
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fost conceptualizați ca un grup tributar sărăciei, ceea ce, în mare parte, a întărit percepția despre
romi ca fiind captivi ai unor practici culturale tradiționale. Schimbarea paradigmei sociale,
dominată în exclusivitate de sărăcie, este invocată de catre tinerii romi, astăzi și preluată în
discursul lor public de către reprezentanții romilor din cadrul instituțiilor de stat și din mediul
asociațiilor civice. Modernizarea culturii romilor presupune crearea cadrului necesar de
valorificare a fondului tradițional într-o viziune articulată, cu obiective precise, care să îi ajute pe
romi să găsească noi modalități de raportare la identitatea etnică.

Caravana Culturală a Romilor a stabilit
contactul direct între membrii comunităților
locale - romi și neromi - și profesioniști
romi, a căror performanță în teatru, în
muzică, artă plastică, cercetarea istoriei și
culturii romilor a depășit cadrul tradițional,
adresându-se totodată publicului larg într-o
nouă formă, în care etosul rom a fost
fundamentul pe care și-au structurat
exprimările artistice, profesionale.

Personalitățile care au răspuns pozitiv invitației de a participa în Caravana Culturală a Romilor,
fiecare în parte un etalon în ceea ce înseamnă performanța în domeniul studiat, au contribuit la
articularea ideii de elită responsabilă, care conștientizează rolul de comunicator al elementelor ce
țin de identitatea contemporană a romilor în societatea modernă.
Selecția comunităților locale în care s-a desfășurat Caravana Culturală a Romilor a avut, ca
principal criteriu, structura demografică, comunitatea locală de romi și neromi, precum și
disponibilitatea autoritaților locale de a sprijini organizarea și desfășurarea evenimentului
cultural propus; prin urmare, ele au fost cele care au informat comunitatea locală despre
produsele culturale care urmau să fie prezentate, au pus la dispoziție spații special amenajate
pentru vizionare spectacolelor de teatru și muzică tradițională și modernă, vizionare de film,
distruibuirea de carte pentru copii, precum și întâlniri cu elevi, cadre didactice.

Localitățile în care s-a desfășurat Caravana Culturală a Romilor au fost: Oltenița, Frumușani,
Gălbinași (jud. Călărași), Grădinari (jud.Olt), Vărbilău, Filipeștii de Târg (jud. Prahova), Filiași
(jud. Dolj), Ștefăneștii de Jos, Jilava (jud. Ilfov), Mihăilești (jud. Buzău), Barcea (jud. Galați),
Calvini (jud. Buzău).
Activitățile desfășurate în cadrul caravanei:

 Spectacol de teatru pentru copii – ”Prințul cel obraznic și bătrânul înțelept”, adaptare după o
poveste cu același nume a lui Anton Pann, în regia actorului rom, Sorin Sandu. Trupa de actori a
fost formată din actori profesioniști romi și neromi.
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Mesajul, caracterul ludic, dar moralizator al
poveștii, costumele, scenografia,
profesionalismul cu care a fost interpretată i-
au determinat pe cei care au fost prezenți să o
considere ca “fiind cel mai frumos eveniment
care s-a întâmplat în comunitatea noastră
vreodată…”.

 Vizite la grădinițe din localitățile selectate și
distribuirea cărții bilingve de colorat pentru
copii „Ame Rangiaras Pherria thaj siklovas
gina!” (Noi desenăm fructe și învățăm să
numărăm!).

 Vizionarea de către elevii din școlile gimnaziale din localități a filmului documentar pentru
promovarea modelelor de viață pozitive „Romi. Andrei, Vyo și Alina”, realizat de CNCR.
Prezentarea celor trei tineri dedicați profesiei pe care au ales-o - fapt ce i-a ajutat să obțină
rezultate bune și recunoaștere în domeniul lor profesional - a constituit baza pe care s-a structurat
sesiunea de dezbatere din fiecare comunitate. În ciuda greutăților, cei trei tineri (personajele
documentarului), prin determinarea cu care au muncit, au reușit să depășească barierele de natură
socială, să înfrunte stereotipurile cu privire la apartenența lor etnică. Adolescenții prezenți la
dezbateri s-au regăsit într-unul sau altul dintre aceste personaje, filmul fiind o sursă de inspirație
atât pentru tineri cât și pentru cadrele didactice prezente în sală.
 Dezbateri cu elevii din școlile gimnaziale și profesori pe marginea cărților scrise de
personalități de etnie romă („De la victimizare la conștiința cetațenească”- autori: Andras
Biro, Nicolae Gheorghe, Martin Kovats; ”Rromii. Sclavie și libertate”- autor Petre Petcuț)

 Spectacol de muzică lăutărească, reochestrare a unor piese din muzica tradițională romă, jazz
romano precum și dansuri tradiționale rome. Au susținut spectacolul trupa de dansuri tradiționale
rome “Romano Step” din Târgu Mureș și orchestra Caravanei Culturale a Romilor, compusă din:
Leonard Iordache – țambal; George Ness -țambal; Ilie Fundament – orgă; Hanes – tobe; Chivu –
chitară; Sile Dorel – acordeon; Nicu Dorel – acordeon; George Udilă – clarinet; Ionică Minune –
acordeon; Miele Bibescu – clarinet; Constantin Nechita – Bass; Dorel Zamfir – vioară; Nicușor
Constantin – vioară; Denis Gogan – vioară; Marin Alexandru –vioară și dirijor; Rodica Tudor –
solist vocal.
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Din repertoriul spectacolului, amintim: ”Hora
Staccato”, ”Hora Mărțișorului”, ”Gelem,
Gelem”, ”Hora Bucureștiului”, ”Sârba de la
Trestiana”, ”Suita lăutărească”, ”Shun Kalie”,
”Loli Phabai”, ”Sao Roma”, ”Kam marau la”,
”Loli Phabai”, ”Șaraiman”, ”Ileană, Ileană”,
”Dikta mamo ki bori!”.

Concertul a impresionat prin registrul prezentat, prin stilurile individuale ale
instrumentiștilor care au abordat, într-o manieră deosebită de interpretare, vechile piese
muzicale din repertoriul lăutarilor și interpreților romi. Creațiile compozitorului Grigoraș
Dinicu, „Hora Staccato”, „Ciocârlia” - piese de virtuozitate executate cândva, inegalabil, de
maestrul Toni Iordache - au fost readuse în atenția publicului, iar cântecele Romicăi
Puceanu - compoziții vechi sau moderne - au transformat spectacolul într-un eveniment
deosebit.

Orchestra CNCR a fost condusă de violonistul Marin Alexandru, având-o ca solistă pe
Rodica Tudor, tânăra interpretă, de etnie roma. Participarea extraordinară a maestrului
Ionică Minune a adăugat concertului valoarea unui pelerinaj muzical de excepție.

Realizarea Caravanei Culturale a Romilor constituie unul dintre obiectivele cuprinse în Planul de
Management, propus în octombrie 2014, de către Directorul Centrului Național de Cultură a
Romilor – Romano Kher, Mihai Neacșu. Proiectul a atins un numar de peste 6000 de beneficiari
direcți.

4. Titlul evenimentului/Acțiunii: Festivalul ROMANI KULTURA
Perioada de desfășurare: 3-6 septembrie 2015

Locația: București
Marcă înregistrată a CNCR sub nr.1049884 încă din anul 2009, în baza Legii nr.84/1998, ce are
deja la activ câteva evenimente organizate sub acest brand, Festivalul romani Kultura își propune
să prezinte pilonii de bază ai culturii rome, având ca teme istoria, limba și tradițiile etniei romilor
în spațiul românesc.

Centrul Național de Cultură a Romilor - Romano Kher, în conformitate cu prevederile H.G. nr.
609/2009, areca obiectivoferirea de programe şi servicii culturale pentru satisfacerea nevoilor
culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor de etnie
romă la viaţa culturală, prin activități ce susțin conservarea, dezvoltarea și promovarea în
societatea românească a culturii și istoriei minorității romilor prin organizarea unor activități în
cadrul cărora să fie promovate atât elementele culturale tradiționale cât și creații moderne
realizate de artiști romi, activități ce urmăresc realizarea unei schimbări de mentalitate și să
dezvolte dialogul intercultural.
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Meseriile tradiționale ale romilor sunt o
componentă importantă a culturii tradiţionale,
care ajunge să asimileze structurile
ocupaţionale ale romilor unor structuri de
neam, identificându-le pe acestea din urmă cu
denumirea ocupaţiei (ex. căldărari, argintari,
spoitori).

Având în vedere acest lucru, precum şi faptul că romii se află, în prezent, în plin proces de
redefinire a valorilor etnoculturale, revigorarea meseriilor tradiţionale ale romilor şi
reintroducerea lor în circuitul meşteşugurilor populare din România sunt componente importante
ale reconstrucţiei identităţii rome.
Festivalul ROMANI KULTURA este o manifestare artistică cu program variat ce îşi propune
ca temă centrală promovarea identității romilor dar şi promovarea dialogului intercultural între
minorităţile naţionale şi majoritari prin intermediul meşteşugurilor tradiţionale, muzicii,
gastronomiei specifice și limbii, având ca invita ți și reprezentanți ai altor etnii. În acest sens,
CNCR a organizat, în perioada 3-6 septembrie 2015, în București, un eveniment care a pus în
valoare și a promovat elementele tradiționale rome.

Festivalul ROMANI KULTURA, proiect interdisciplinar care a vizat zone artistice precum artele
vizuale (pictură, sculptură, fotografie, film), muzica, dansul, cultura tradițională (meșteșuguri), a
fost organizat în acest an în parteneriat cu Agenția Națională pentru Romi, în perioada 3 – 6
septembrie 2015, în Piața Universității din București.

De-a lungul celor 4 zile, mai mult de 30 de
meșteșugari romi au prezentat publicului
obiecte meșteșugărești, realizate în tehnici de
manufacturare din cele mai diverse.

Doritorilor li s-a oferit posibilitatea de a
participa la atelierele şi demonstraţiile de lucru
ale meșteșugarilor.

La deschiderea oficială a Festivalului, au participat personalități din mediul academic, politic,
diplomatic: prof.univ.dr.Delia Grigore, activistul și scriitorul rom Vasile Ionescu,  Nicolae Păun
-Deputat, Utiu Ioan-Secretar de Stat MADR, Dana Varga - Consilier de stat la Cancelaria
Primului Ministru, reprezentanți ai ambasadelor Bulgaria, Germania, Suedia, Olanda, Statelor
Unite ale Americii.
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Pe  perioada de desfășurare a Festivalului, a
fost organizat Cortul de Kultură, unde au fost
prezentate și distribuite publicului produse
culturale realizate de CNCR: cartea ’’Rromii.
Sclavie și Liberatate’’- autor Petre Petcuț;
cartea ’’De la victimizare la conștiință
cetățenească, Calea pentru integrarea
romilor’’- autor Nicolae Gheorghe, albumul
„Artisti romi in arta contemporana’’,
„’Newslatter’’,   CD-uri cu muzică interpretată
de formația Maha Rai Banda.

Cortul de Kultură a găzduit și o expoziție de
artă cu lucrările pictorului rom Eugen
Raportoru și ale sculptorului rom Marian Petre.

În cadrul Festivalului, au fost vizionate filme documentare, au fost organizate dezbateri
(„Contribuția spirituală și materială a romilor la cultura românească și europeană” și „SOS
Copiii romi”) și schimburi de opinii pe diverse teme culturale, cu o largă participare a
reprezentanților organizațiilor societății civile, autorităților publice și ai misiunilor diplomatice
din România.
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Publicul spectator s-a bucurat, în fiecare seară
a Festivalului, de spectacole de muzică,
interpretate de: Mahala Rai Banda, Răducanu
Band, Taraful Centrului Național de Cultură a
Romilor – Romano Kher, Ionică Minune,
Mieluță Bibescu.

Festivalul ROMANI KULTURA se încadrează în prevederile ”Strategiei guvernului României
de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020”
Masura 9. Susţinerea şi promovarea artiştilor romi şi a creaţiei rome în toate domeniile artistice
(arte plastice, literatură, teatru, cinematografie, muzică, dans).
Ediţia din acest an a Festivalului ROMANI KULTURA s-a bucurat de un real succes şi un
numeros public interesat de bogatul program artistic şi cultural.
Interesul manifestat de către publicul bucureştean fata de activitatile Festivalului s-a observat cu
uşurinţă prin prezenţa a circa 2.000 de persoane la activitaţile culturale, la atelierele şi
demonstraţiile de lucru ale meșteșugarilor şi la programul susţinut de către artiştii romi.

5. Titlul evenimentului/Acțiunii: GALA DE EXCELENȚĂ A ROMILOR –
EDIȚIA 2015

Numărul din ce în ce mai mare al romilor ce reuşesc să se facă remarcaţi prin talentul şi calităţile
lor este o mândrie pentru noi, iar recunoaşterea succeselor acestora este vizibilă nu doar la
nivelul minorităţii, ci şi la nivel naţional şi internaţional. De aceea este important să susţinem şi
să promovăm aducerea în prim plan a contribuţiei romilor la dezvoltarea patrimoniului cultural al
României şi la plusul adus valorilor societăţii noastre.

În anul 2015, Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher a organizat Gala de
Excelenţă a Romilor în două orașe din țară, în data de 10 decembrie, în București, iar în data de
12 decembrie, la Craiova.
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Gala de Excelenţă a Romilor este o tradiţie a
instituţiei noastre, prin care recunoaştem şi
încurajăm valorile etniei rome din România,
dar şi pe susţinătorii acesteia.

A fost premiată excelența în anumite
domenii de activitate, precum și
contribuția unor personalități la
dezvoltarea și promovarea valorilor
culturii rome. Au fost premiați cei care au
excelat îm: educație, sport, muzică,
teatru, pictură, sculptură, literatură, film,
activism, antidiscriminare.

La Gala de excelență a Romilor organizată la București în parteneriat cu Agenția Națională
pentru Romi, anul acesta au existat şi două categorii speciale. „Premiul special”, care i-a fost
acordat lui Radu Ciprian Alexandru, unul din salvatorii prezenţi la tragedia ce a avut loc în
clubul Colectiv din Capitală.
Pentru prima oară a fost acordat premiul
„Pakiv”, care semnifică demintatea, onoarea
dar şi activitatea de promovarea a culturi,
valorilor şi drepturilor comunităţii rome,
premiu acordat şi în onoarea lui Nicolae
Gheorghe, activist pentru drepturile omului,
personalitate marcantă a societăţi civile rome,
care încă din anii ’90 s-a luptat pentru
respectarea drepturilor romilor în România şi
nu numai. Premiul „Pakiv” i-a fost acordat lui
Ciprian Necula.
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Printre invitaţi s-au numărat personalităţi de marcă ale societăţii româneşti: diplomaţi,
reprezentanţi ai societăţii civile rome şi nerome, ai instituţiilor publice centrale, ai mediului
politic, cultural şi istoric şi delegaţi ai mass—media.

Invitaţii la ediţia de anul acesta a Galei au fost
purtați în atmosfera magică a sărbătorilor
printr-un frumos recital de colinde tradiționale
românești, interpretate de un cor de elevi ai
Liceului de muzică „George Enescu” din
București. De asemenea,  formația Sorin Zlat
Band a susținut un concert de excepție.

Gala de Ecelență de la Craiova, a fost organizată de Centrul de Cultură pentru Romi în
parteneriat cu Asociația Partida Romilor ”Pro-Europa”.

În cadrul evenimentului au fost premiați
elevii și studenții de etnie romă care au
avut rezultate deosebite la învățătură, la
concursuri și olimpiade, precum și la
disciplinele vocaționale: muzică, pictură,
ceramică, pian, clarinet etc.

La Gală au fost prezenți și romicare au fost deportați în Transnistria în anul 1942.

Premierea a fost urmată de un spectacol
susținut de renumita formație
internațională Mahala Rai Banda.
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6. Titlul evenimentului/Acțiunii: CERCETARE DE ARHIVĂ. Robie. –
Rromano Rodipe

Conf. Hotărârii nr. 609 din 20.05.2009 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea
Centrului Național de Cultură a Romilor, Articolul 3, alin. 2, lit. f, CNCR poate avea ca obiectiv
realizarea de studii și cercetări culturale, singur sau în parteneriat cu instituții abilitate.

Conform ,,Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru
perioada 2015-2020”, adoptată de Guvernul României la data de 14 ianuarie 2015, Subcapitolul
5: E. Cultură, Prioritatea (1): Inițierea unor proiecte culturale pentru păstrarea, dezvoltarea și
promovarea patrimoniului cultural al romilor în cadrul Măsurii 5. Cercetarea, în teren și de arhivă,
a istoriei și culturii rome este prevăzut punctul 5.1 Program național de cercetare a arhivelor
naționale și locale pentru crearea patrimoniului unui Centru Național de Documentare despre
Romi.

Planul de management al Centrului Național de Cultură a Romilor, capitolul Programe, prevede
la Punctul 4. Programul de cercetare „Romano rodipe” (Cercetare Rroma) 6 (șase) direcții
majore de cercetare: cercetare lingvistică, cercetarea istoriei romilor, cercetarea culturii
tradiționale a romilor, cercetarea și culegerea folclorului rom, cercetarea mutațiilor identității
rome contemporane, cercetarea istoriei mentalităților despre romi.
În descrierea direcției majore de cercetare a istoriei romilor (teme predilecte: Robia, Holocaustul,
mișcarea romilor din perioada interbelică, istoria rasismului antirom, romii în regimul socialist,
istoria contemporană a romilor) este prevăzută cercetarea de arhivă.
În urma desfășurării programului de cercetare „Romano rodipe” și a publicării rezultatelor sale,
precum și prin achiziția de carte și periodice pe teme semnificative pentru romi se va înființa
Arhiva și Biblioteca Centrului Național de Cultură a Romilor.
Proiectul și-a propus colectarea unui fond arhivistic în vederea creării Biroului Național de
Documentare despre Romi. Activitățile principale ale proiectului au prevăzut colectarea a 1600
de documente referitoare la deportarea romilor în Transnistria, culesedin cadrul Arhivele
Naționale ale României și Direcțiile Județene ale acestor a din Vaslui, Constanța și Călărași, și a
1000 de documente referitoare la Robia romilor în Țările Române.

Documentele sunt încărcate într-o bază de date electronică la care vor avea acces studenți,
masteranzi, doctoranzi, cercetători interesați de problematica romă.
În cadrul proiectului vor publicate și două volume de documente referitoare la Robia romilor,
respectiv deportarea romilor în Transnistria.

Au fost încheiate parteneriate cu Arhivele Naționale ale României și cu Facultatea de Istorie,
Universitatea din București și au fost selecționate 1000 de documente de arhivă referitoare la Robia
Romilor.

A fost înființată o bază de date electronice în cadrul Centrului Național de Cultură a Romilor, cu
documentele de arhivă referitoare la perioada Robiei romilor în Țările Române, culese din
Arhivele Naționale ale României.

Având în vedere complexitatea proiectului, acesta continuă și în anul 2016.
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3.2. Activitatea economică, financiară și administrativă

În cadrul CNCR, contabilitatea ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, gestiunea şi
controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, asigură înregistrarea cronologică şi
sistematică, prelucrarea informaţiilor cu caracter financiar, atât pentru cerinţele interne ale
instituţiei, cât şi pentru autorităţi/instituţii externe: S.G.G., Trezorerie, furnizori, creditori, etc.
Componenta contabilitate din cadrul activităţii financiar contabile îsi exercită, prin responsabilii
desemnaţi în acest sens, atribuţiile de contabilitate financiară cât şi contabilitatea de gestiune în
conformitate cu prevederile legale, respectându-se principiile unei bune gestiuni financiare, în
special ale economiei şi al eficienţei cheltuielilor.
Au fost respectate, totodată următoarele principii ale contabilităţii:
- înregistrarea în momentul creării, transformării sau dispariţiei unei valori economice, a unei

creanţe sau obligaţii
- nici o cheltuială din fondurile publice nu a putut fi angajată, ordonanţată şi platită dacă nu au

existat baza legală pentru respectiva cheltuiala, toate documentele fiind supuse controlului
financiar preventiv intern. Nu a existat refuz de viză privind CFPP.

- s-au respectat prevederile legale privind procedurile de angajare, lichidare, ordonantare si
plata a cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, contabilizarea si raportarea lor.

În anul 2015, activitatea financiar contabilă a vizat în mare, următoarele activităţi:
- lunar s-au deschis credite bugetare, în limita creditului bugetar anual – potrivit destinaţiilor
aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli sau alte diviziuni ale clasificaţiei bugetare;
- au fost întocmite şi transmise situaţiile trimestriale (bilanţul contabil, contul de rezultat
patrimonial, fluxurile de trezorerie, detalierea cheltuielilor, situaţia activelor şi a datoriilor,
situaţia plăţilor restante, a creanţelor, situaţia activelor corporale, situaţia stocurilor, notele
explicative şi raportul explicativ);
- s-a analizat și s-a urmărit execuția pe titluri, articole și alineate de cheltuieli a bugetului aprobat
pentru activitatile proprii ale instituției ;

- lunar s-au monitorizat cheltuielile de personal, s-au întocmit statele de plată, pentru salarii,
pentru norma de hrană, situaţii statistice, s-au depus declaraţiile conform normelor legale în
vigoare;

- toate operaţiunile economico-financiare au fost consemnate în momentul efectuării lor în
documente justificative pe baza cărora s-au făcut înregistrări în jurnale, fişe şi alte documente
contabile, conturi sintetice şi analitice;
- s-a efectuat inventarierea patrimoniului instituţiei ce are ca scop stabilirea situaţiei reale a
tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a bunurilor şi valorilor
deţinute;
- s-a efectuat inventarierea activelor;
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- s-a asigurat îmbunătăţirea activităţii de exploatare a autovehiculelor prin efectuarea oportună a
reparaţiilor curente şi respectarea strictă a normelor privind evidenţa exploatării, cu precădere
încadrarea consumului de carburanţi şi lubrifianţi în cotele legale;
- s-a elaborat proiectul de buget anual consolidat la nivel de instituție;

- s-au verificat și avizatdeciziile interne emise de că tre Directorul instituției, privind activitățile
specifice CNCRși activitățile și responsabilitățile fiecărui angajat;
- s-au transmis declarațiie lunare către ANAF;

- s-au verificat situațiile deplasărilor interne și externe ale angajaților instituției în anul 2015 ;

- s-au verificat și avizat procedurile de achiziții publice derulate la nivelul instituției. Acestea s-
au derulat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

În anul 2015 s-au centralizat referatele de necesitate ale compartimentelor din cadrul instituţiei,
s-a executat prospecţia de piaţă referitoare la valorile estimate necesare alegerii procedurilor de
achiziţie publică, inclusiv în sistemul electronic al achiziţiilor publice SEAP şi s-a întocmit
Programul anual al achiziţiilor publice pe capitolul bunuri şi servicii, cu respectarea fondurilor
aprobate.

În baza Planului anual al achiziţiilor publice, persoana desemnată cu sarcini în acest domeniu a
întocmit dosarele de achiziţie publică care constau în:
 referate de necesitate semnate de persoanele desemnate;

 oferte pe fiecare tip de achiziţie bunuri/servicii;
 contracte de achiziţie publică;
 notificarea contractelor cu valoare de peste 5000 de euro fără TVA transmisă în SEAP;
 documente constatatoare de îndeplinire a obligaţiilor contractuale după expirarea

perioadelor contractuale;

 raportarea anuală către ANRMAP a achiziţiilor efectuate în anul anterior.

Nr
Crt Proiect Cultural

Document
justificativ  / nr

contract

Suma de
plata Observatii

1
ZIUA

DEZROBIRII
ROMILOR

fact 99/26.02.2015 67.518.00
Realizare film -

docudrama

fact
010265/24.02.2015

35.960.00
Oganizare

eveniment- Ziua
dezrobirii romilor

fact 38/27.02.2015 10.900.00
Servicii de editare
si tiparire carte -

Autor Petcut Petre
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fact
3230/27.02.2015

8.686.20

Servicii de editare
si tiparire buletin

informativ; copiere
si marire facsimile;

mape- Ziua
dezrobirii romilor

Contract
92/26.01.2015

8.427.00

Contract de cesiune
a drepturilor de

autor asupra operei
cu titlul

" ROMII ,
SCLAVIE SI

LIBERTATE"

2

REALIZARE
ALBUM:

"ARTISTI ROMI
IN ARTA

CONTEMPO-
RANA"

contract
419/17.03.2015

5.190.00

Contract de cesiune
a drepturilor de
autor in vederea

reproducerii
fotografiilor

realizate dupa
tablourile create.

contract
418/17.03.2015

2.200.00

Contract de cesiune
a drepturilor de
autor in vederea

reproducerii
fotografiilor

realizate dupa
sculpturile create.

contract
436/18.03.2015

5.237.26
Servicii foto

realizate  pe suport
digital

contract
472/26.03.2015

2.200.00

Contract de cesiune
a drepturilor de
autor in vederea

realizarii
conceputului grafic

pentru realizarea
albumului "Artisti

romi in arta
contemporana".

contract
513/03.04.2015-

Factura
46060/07.04.2015

12.851.10

Servicii de tiparire
a albumului

"Artisti romi in arta
contemporana"
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Factura
46071/10.04.2015

1.911.75

Servicii de tiparire
a copertii

albumului "Artisti
romi in arta

contemporana"

3

FILM
DOCUMENTAR
"ANDREI, VYO

SI ALINA"

contract
379/05.03.2015

1.071.00

Contract de cesiune
a drepturilor de
autor aferente

prestatiei .

contract
378/05.03.2015

1.264.00

Contract de cesiune
a drepturilor de
autor aferente

prestatiei .

contract
380/05.03.2015

1.264.00

Contract de cesiune
a drepturilor de
autor aferente

prestatiei .

contract
416/16.03.2015

2.976.00

Contract de cesiune
a drepturilor de

autor asupra regiei
filmului

documentar
"Andrei, Vyo si

Alina" .
contract

430/17.03.2015 -
Factura

0124/08.04.2015

9.900.00

Servicii
filmare,vizionare si

captare material
video.

4

LANSARE
ALBUM DE

ARTA SI FILM
DOCUMENTAR

contract
461/25.03.2015 -

Factura
014/09.04.2015

43.200.00

Servicii de
organizare

eveniment cultural
: Lansare album de
arta "Artisti romi in
arta contemporana"

si prezentarea
filmului

documentar
"Andrei, Vyo si

Alina"

5
CARAVANA

CULTURALA A
ROMILOR

contract
688/18.05.2015,

factura
nr.024/08.06.2015

365.140.00

Contract de prestari
servicii

evenimente-
Caravana Culturala

a Romilor
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6
FESTIVALUL

ROMANI
KULTURA

contract
1029/20.08.2015,

factura
nr.010287/15.09.20

15

104.532.00

Contract de prestari
servicii

evenimente-
Festivalul Romani

Kultura

7

REALIZARE
FILM

DOCUMENTAR
"HOLOCAUS-

TUL ROMILOR"

factura
nr.0316/03.12.2015

132.060.00

Productie film
documentar "
Holocaustul

Romilor"

8

REALIZARE
FILM

DOCUMENTAR
EDUCATIE

factura
37/08.12.2015

78.000.00
Productie film
documentar -

Educatie

9

REEDITARE  +
DICTIONAR

LIMBA
ROMANI

Tiparituri -Contract
1322/20.11.2015

112.161.00

Album arta "Artisti
romi in arta
contemporana"
Carte de colorat
Istoria dezrobirii
romilor- Petru
Petcut

10

CERCETARE
DE ARHIVA

PRIVIND
ROBIA

ROMILOR

factura
322/22,12,2015

Servicii de
traducere din limba

romana in limba
engleza a

rezumatelor
documentelor de

arhiva referitoare la
robia romilor

3.999.99
Proiect - Cercetare
de arhiva privind

robia romilor

Contract
1424/07.12.2015
privind realizarea
unei baze de date

electronice cu
documente de

arhiva referitoare la
robia romilor

21.500.00
Proiect - Cercetare
de arhiva privind

robia romilor

factura
39/07.12.2015 -

Servicii de realizare
fotografii digitale

4.960.00
Proiect - Cercetare
de arhiva privind

robia romilor
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factura
40/08.12.2015 -

Servicii de realizare
fotografii digitale

2.480.00
Proiect - Cercetare
de arhiva privind

robia romilor

11
REALIZARE

CD -Mahala Rai
Banda Events

Contract
1421/07.12.2015

70.500.00
CD -Mahala Rai

Banda Events

12
REEDITARE

CD -colinde in
limba romani

Contract
1368/27.11.2015

35.500.00
CD -colinde in
limba romani

13

Gala de excelenta
a Romilor -
Bucuresti

10.12.2015;
Craiova

12.12.2015

Contract
1411/04.12.2015

118.900.00

Gala de excelenta a
Romilor -
Bucuresti

10.12.2015;
Craiova 12.12.2015

Total general
1.270.489.30

În anul 2015, CNCR a achiziţionat bunuri și servicii în vederea bunului mers al activităților din
cadrul instituției, pentru care s-au alocat următoarele sume:

Bunuri și servicii 357.913

 Furnituri de birou 20.198

 Materiale pentru curățenile 1.998

 Apă, canal și salubritate 710

 Poștă, telecom., internet, radio, tv 10.855

 Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 18.742

 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 295.410

Reparații curente 4.026

Bunuri de natura obiectelor de inventar 64.735

Deplasări 30.252

Pregătire profesională 12.639

Protecția muncii 940

Total 470.505
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Asigurarea resurselor logistice:

S-a avut în vedere în permanenţă asigurarea cu tehnică, materiale şi servicii necesare îndeplinirii
atribuţiilor de serviciu şi asigurării unei mediu propice pentru atingerea obiectivelor instituţiei.
În acest sens, s-a urmărit:
- stabilirea concepţiei unitare de realizare a suportului logistic necesar îndeplinirii atribuţiilor de
serviciu;

- asigurarea şi utilizarea eficientă a resurselor financiare;

- asigurarea, împrospătarea şi completarea bunurilor materiale;
- realizarea mentenanţei specifice fiecărei categorii de mijloace şi echipamente, inclusiv
alimentarea cu carburanţi-lubrifianţi.

În anul 2015 activitatea de registratură şi secretariata urmărit îndeplinirea următoarelor
obiective:

1. Realizarea activităţilor privind primirea documentelor, înregistrarea crespondenței,
completarea şi eliberarea ștampilei pentru actele oficiale administrative;
2. Informarea publicului potrivit regulilor şi principiilor prevăzute de Legea nr.544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv
prin actualizarea informaţiilor de interes public care se publică din oficiu potrivit art. 5 din lege;

3. Asigurarea comunicării externe prin intermediul registraturii instituţiei.
Activitatea de informare, relaţii cu publicul şi secretariat se desfăşoară conform actelor
normative în vigoare şi în concordanţă cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNCR,
precum şi cu procedura operațională privind circuitul documentelor în cadrul instituţiei.

3.3. Activitatea juridică

Oficiul Juridic este subordonat managerului și are următoarele atribuţii principale:
- Asigură legalitatea actelor întocmite și apără interesele patrimoniale ale instituției;
- Avizează din punct de vedere juridic deciziile conducerii, redactează contractele instituției și

le definitivează după consultarea cu conducerea instituției;
- Întocmește pentru instituție, cu aprobarea managerului, acțiunile în justiție, pe care le

înaintează la instanțele judecătorești competente; formulează apărările, redactează căile de
atac și orice alte acte necesare soluționării definitive și irevocabile a acțiunilor, asigurând
reprezentarea instituției în instanță;

- Formulează propuneri pentru urmărirea și încasarea debitelor, face demersuri pentru primirea
titlurilor executorii și solicită luarea măsurilor asiguratorii privind bunurile celor care au
prejudiciat CNCR.

- Avizează sub aspectul legalităţii:
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a. contractele încheiate de către CNCR;
b. notele justificative întocmite în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică;

c. deciziile emise de Directorul CNCR

- Întocmeşte orice alte acte procedurale legate de reprezentarea a CNCR;
- Acordă asistenţă juridică la solicitarea structurilor CNCR;
- Alte atribuții:

a. studierea permanentă a modificărilor legislative în domeniul juridic;
b. colaborarea cu compartimentele de specialitate din cadrul CNCR;

c. alte activităţi specifice domeniului

Desfăşurarea activităţilor s-a făcut  în conformitate cu dispoziţiile Constituţiei, Legii nr.
514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, Statutul din 6 martie
2004(*actualizat*) profesiei de consilier juridic (actualizat până la data de 20 iunie 2014*), Legii
nr.53/2003, republicată, privind Codul muncii, precum şi ale Regulamentului de organizare şi
funcţionare al instituției  și a Regulamentului de ordine interioară.
Activitatea Oficiului juridic nu a fost asigurată în anul 2015 constant, postul de consilier juridic
fiind ocupat în perioada martie-aprilie, apoi începând cu 1 septembrie până în prezent.
OficiulJuridic a asigurat consultanța juridică conducerii instituției și compartimentelor din cadrul
CNCR.

a) Activitatea de reprezentare

În perioada 01.09.2015 - 31.12.2015, pe rolul instanțelor de judecată a fost înregistrată o cauză
civila în fază de fond la Curtea de apel București-sectia a VIII-A Contencios Administrativ și
Fiscal, respectiv dosarul civil nr. 2828/2/2015 având ca obiect pretenții formulate de
reclamanta SC Concas SA Buzău în contradictoriu cu subscrisa, Secretariatul General al
Guvernului, Agenția Națională pentru Romi și Ministerul Culturii în calitate de pârâți .
La data înregistrării acțiunii pe rolul Curții de Apel București, respective 11.05.2015, S.C
Concas S.A. a formulat cererea de chemare în judecată a instituției noastre, indicând ca adresă
a sediului, în mod eronat și cu rea credință, str. Lipscani, nr. 19, sector 3 București, deși
reclamanta cunoștea adresa sediului actual al Centrului Național de Cultură a Romilor-
Romano Kher, respectiv Splaiul Independenței, nr. 202 A, Et.8, sector 6, București. Până la
înregistrarea acțiunii formulată de reclamanta SC Concas SA Buzău, termenul legal pentru
formularea întâmpinării a fost depășit. Pentru termenul din data de 30 octombrie 2015,
instituția noastră a formulat cerere de repunere în dreptul de a formula întâmpinare. Până la
data de 31 decembrie 2015, instanța nu s-a pronunțat cu privire la această cerere.
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b) Activitatea de avizare

- Au fost verificate și avizate pentru legalitate toate deciziile care au stabilit drepturile
personalului angajat prin majorarea salariilor acordate începând cu luna decembrie;

- Toate deciziile emise de director au fost vizate juridic, după verificarea legalităţii acestora.

c) Analizarea şi avizarea din punct de vedere al legalităţii a contractelor de servicii care
CNCR-RK este parte

- Având în vedere necesitatea implementării şi aplicării corecte a legii în domeniul achiziţiilor
publice (O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin
Legea nr.337/2006 şi a Normelor de aplicare aprobate prin H.G. nr.925/2006), s-au
desfăşurat următoarele activităţi:

o s-au verificat documentele din dosarele de achiziţii publice şi s-au avizat notele de
justificare și notele de estimare întocmite pentru justificarea procedurii de
atribuire aplicate şi a criteriilor de calificare solicitate;

o împreună cu persoana responsabilă cu achiziţiile publice din cadrul CNCR, s-au
formulat clauzele contractuale ale contractelor de achiziţii publice, contracte ce au
fost ulterior vizate spre legalitate.

d) Studierea modificărilor apărute în legislație și comunicarea acestora serviciilor
interesate în legătură cu actele normative nou apărute în Monitorul Oficial al
României în sfera lor de activitate şi cu caracter general.

Oficiul Juridic a fost solicitat să clarifice diverse neclarităţi ridicate de celelalte compartimente
ale instituţiei, fiind din acest punct de vedere un centralizator al problemelor existente.

3.4. Managementul resurselor umane

La începutul anului 2015, în urma concursului organizat în noiembrie-decembrie 2014, au fost
ocupate 14 posturi vacante, dintre care 13 de execuție și 1 post de director adjunct. În cursul
anului, unele posturi s-au vacantat, instituția confruntându-se atât cu fluctuație de personal, astfel
încât au fost organizate 3 concursuri pentru ocuparea acestora (în perioada 23-30 martie, 28 mai-
3 iunie și 11-20 august a.c.), în vederea asigurării unui procent cât mai mare de ocupare a
posturilor dar şi pentru a se asigura degrevarea personalului de sarcinile aferente posturilor
vacante.

În urma concursurilor organizate, unele posturi vacante s-au ocupat temporar, altele au rămas
vacante. În decembrie 2015, situația personalului era următoarea:
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Posturi ocupate Posturi vacante

1 post director (manager) 1 post director adjunct programe și proiecte

19 posturi de execuție 1 post director adjunct economic

4 posturi de execuție

2 posturi de execuție cu ½ normă (=1post)

Total posturi ocupate: 20 Total posturi vacante: 7

Postul de expert cu atribuții în domeniul resurselor umane a fost ocupat, după cum urmează: în
perioada 23 martie – 15 mai, 10 iunie - 13 iulie 2015 și  începând cu luna septembrie 2015 până
în prezent. În perioade în care postul a fost vacant, atribuțiile de resurse umane au fost desemnate
unui alt angajat al CNCR, cu competențe în domeniu.
Chiar şi în situaţia în care fluctuaţia de personal şi mai ales lipsa de personal şi-au pus amprenta
asupra activităţilor cheie ale instituţiei, s-a avut în vedere asigurarea unui bun management al
comunicării prin implicarea salariaţilor cu funcţii de conducere în activităţile decizionale, prin
dezvoltarea comunicării ascendente şi descendente, păstrarea eticii, profesionalismului şi a
responsabilităţii la nivelul întregii instituţii.
Unul din obiectivele anului 2015 a fost pregătirea profesională a salariaţilor prin participarea la
cursuri, seminarii, plecând de la premisa că doar salariaţii bine intruiţi vor asigura îndeplinirea
sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor instituţiei cu maximă eficacitate şi profesionalism .

În vederea aprofundării de către salariaţi a legislaţiei specifice activităţilor desfăşurate de către
instituţia noastră, a fost elaborat Programul anual de perfecţionare profesională al salariaţilor
instituţiei. În acest sens, pe de o parte, programele de formare profesională au contribuit la
dezvoltarea cunoştinţelor, deprinderilor, aptitudinilor angajaţilor, fapt reflectat în îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu. Pe de altă parte, perfecţionarea profesională conferă salariaţilor
sentimentul de încredere în competenţele proprii. Şi, nu în ultimul rând, pregătirea/
perfecţionarea profesională reprezintă o componentă a dezvoltării carierei profesionale.
Salariaţii din cadrul CNCR au participat la cursuri de perfecţionare în diverse domenii specifice
activităţii proprii: „Comunicare organizațională, circuitul și managementul documentelor”,
„Implementarea practică a Sistemului de Control Intern Managerial în entitățile publice în
conformitate cu prevederile ordinului SGG 400/2015”, „legalitate instituțională”, „evaluator de
proiecte”, „Cadrul financiar-bugetar, contabilitate și control financiar preventiv”,  „Scrierea,
evaluarea și managementul implementării proiectelor” ş.a.
Având în vedere legislaţia privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, s-
au transmis în copii xerox, Agenţiei Naţionale de Integritate, a declaraţiilor de avere şi de
interese ale personalului contractual din cadrul CNCR, acestea fiind postate și pe site-ul
instituției.
În vederea asigurării gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru
urmărirea carierei salariaţilor CNCR, s-a procedat la actualizarea, rectificarea, păstrarea şi
evidenţa dosarelor profesionale şi a registrului de evidenţă a personalului contractual din cadrul
instituţiei noastre.
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In anul 2015, Comaprtimentul managementul resurselor umane a realizat următoarele activități:

 Întocmirea domentelor specifice compartimentului managementul resurselor umane –
adeverințe de salariu, alte documente solicitate de către personalul instituției, foi de prezență,
situații centralizatoare, state de plată lunare;

 Înregistrarea contractelor individuale de muncă, a deciziilor de desfacere ale
contractelor individuale de muncă sau orice alte modificări survenite în contractul de
muncă al angajaților în registrul de evidenț ă al salariaților, în Revisal și la Inspectoratul
Teritorial de Muncă;

 Evidenţa fişelor de post pentru personalul din aparatul propriu și actualizarea lor
periodică;

 Gestionarea procesului de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din
cadrul instituţiei, conform prevederilor legale;

 Întocmirea proiectelor actelor administrative şi a celorlalte documente referitoare la
încadrarea în funcţii, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă
pentru personalul din cadrul Centrului Național de Cultură a Romilor "Romano-Kher";

 Elaborarea unui plan de pregătire şi perfecţionare a personalului, urmărind realizarea
acestuia și coordonarea activității privind participarea angajaților la cursuri de formare
profesională.

3.5. Relații publice și transparență instituțională

3.5.1. Comunicare publică și instituțională
Atribuţiile Compartimentul Relații cu publicul și mass-media

- Asigură comunicarea şi promovarea imaginii CNCR, monitorizând acţiunile acesteia în plan
intern şi extern.

- Asigură şi menţine legătura comunicaţională cu structurile specializate care au anumite
competenţe în domeniul culturii, cu ministerele și cu alte organe de specialitate din
subordinea Guvernului, cu alte instituţii publice sau private din ţară/străinătate, precum şi cu
societatea civilă.

- Propune şi monitorizează organizarea de întâlniri periodice cu participanţii din domeniul
culturii romilor, precum şi dezbateri publice cu organizaţii non-guvernamentale, asociaţii etc.

- Elaborează şi difuzează declaraţiile şi poziţiile oficiale, comunicatele şi informările de presă
privind activitatea instituţiei ori solicitate de mijloace de informare în masă.

- Propune şi organizează conferinţe, sesiuni de informare şi briefing-urile de presă ale
instituției.

- Monitorizează presa scrisă şi mijloacele de informare în masă, pe baza fluxurilor de ştiri.
- Asigură accesul la informaţiile de interes public, precum şi soluţionarea petiţiilor.
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În anul 2015, Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher a continuat colaborarea cu
majoritatea instituţiilor de la nivel naţional, precum şi cu un număr semnificativ de ONG-uri cu
profil cultural.

Participarea la reuniunile privind situaţia romilor şi implicarea în proiecte la nivel național a
reprezentat o prioritate.

Majoritatea proiectelor din planul de activități al instituţiei s-au desfăşurat în parteneriat cu alte
instituţii şi/sau organizaţii rome şi nerome, în scopul de a da o mai mare vizibilitatea a
proiectelor şi în vederea creşterii numărului de beneficiari.

Instituții ai căror reprezentanți au participat la acțiunile inițiate de CNCR:

 Presedinția României
 Cancelaria Primului Ministru
 Ministerul Muncii
 Ministerul Educaț iei și Cercetării Științifice
 Ministrul Cuturii
 Misiuni Diplomatice

Colaborare cu instituții la nivel național
 CNCR RK a menținut o colaborare permanentă cu Agenția Națională pentru Romi în

elaborarea documentării proiectelor inițiate conform Planului de management al CNCR,
dar și ca partener înorganizarea unor evenimente.

 Inspectoratele Scolare Judetene (concurs eseuri cu tema istorica ”Dezrobirea Romilor,
un nou inceput”

 Reteaua profesorilor de limba Romani (concurs de eseuri ” Dezrobirea Romilor, un
nou inceput

Colaborare cu organizatii neguvernamentale:

 Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher a participat în calitate de
partener alături de organizații din societatea civilă la organizarea evenimentului
”Comemorarea Holocaustului Romilor”,  2 August 2015.

 Agentia ”Impreuna” (Zilele Romilor Invizibili 1-8  aprilie 2015)
 Institutul Media pentru Diversitate,  Romani Criss, ADIS, CEDS, Partida Romilor Pro

Europa

CNCR  a păstrat permament o comunicare directă cu instituțiile  strategice. Cu ocazia organizării
acțiunilor culturale din anul 2015, au fost lansate invitații nominale către Președinția României,
Cancelaria Prim Ministrului României, Ministerele implicate în monitorizarea Strategiei de
incluziune a romilor 2015-2020,Departamentul pentru Relații Interetnice,  Consiliul Național
pentru combaterea discriminării, către organizaț iile neguvernamentale ale romilor.

Pentru o receptare corectă a evenimentelor organizate de CNCR, au fost realizate comunicate de
presă, iarpe perioada desfășurării acțiunilor, reprezentanții mass-media au primit mape de presă.
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De asemenea, au fost distribuite participanților produse culturale realizate de CNCR, precum:
cărți cu tematică din istoria romilor, ale căror autori sunt romi, CD de colinde în limba romani,
audio-book „Romii.Influentele romilor în cultura europeană” ș.a.

CNCR a realizat 2 buletine informative, cu apariție semestrială, care prezintă activitatea
Centrului. Acestea au fost distribuite atât în cadrul evenimentelor organizate de CNCR, cât
șiinstituțiilorpublice și neguvernamentale din București și din țară:

o Buletin informativ editie trilingva romana/ romani/engleza ( Nr.1 - februarie 2015)
o Buletin Informativ editie trilingva romana/romani/engleza (Nr. 2 - august 2015)

Participare la emisiuniTV: toate evenimentele realizate de CNCR în anul 2015  au fost  incluse
în fluxul de știri al cel puțin trei posturi TV cu acoperire națională,  în emisiuni de știri sau de
profil. De asemenea , dl. Director Mihai Neacșu a fost invitat în emisuni TV și a avut apariții în
presa on-line pentru a prezenta instituția și activitatea acesteia.

Toate evenimentele organizate de CNCR au fost menționate în mass-media.

Nr Proiect/actiune Post TV
/cotidian/site

Data aparitie Titlul emisiunii

1.

156 de ani de la
dezrobirea romilor

Realitatea TV 20 februarie Dimineata de stiri

TVR2 25 februrie Ora de Stiri

B1 TV 20 febr Stiri

TVR2 28 februarie Arte carte si capricii

Antena 3 20 februarie Emisiune de stiri

Adevarul live Adevarul TV

National tv 20 februarie Si eu m-am nascut in
Romania

TVR 1 25 februarie Fara eticheta

2 8 Aprilie - Ziua
Internațională a

Romilor

Sarbatoare Etniei
Romilor din

Romania (Legea
66/2006)

B1 Tv 9 aprilie 2015 Stiri

TVR 1

Agerpres

Site Min.
AfacerilorExterne

Curierul Național

Antena 3

22 aprilie

8 aprilie

8 aprilie

8 aprilie

Fara eticheta

Comunicat

Comunicat de presă
Comunicat

Emisiune de stiri
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3 Caravana
culturală a romilor

Radio TV Oltenia

Semnalul Oltului,
Râmnicului și

Argeșului

http.:oltenitainfo.ro

Jurnalul de Buzău

20 mai

2 iunie

2 iunie

4 iunie

Stiri

Stiri

Site

Comunicat

4 Festivalul Romani
Kultura

Curierul Național

Agerpres

Radio România

TVR 1

Antena 3

3 sept.2015

26 augut 2015

3 sept.2015

20 sept.2015

Comunicat

Comunicat

Ag.de presă Rador
Fara eticheta

Emisiune de stiri

5 Gala de excelență
a romilor

București

B1 TV

Turnu cu știri,
Alexandria, TL

Agerpres

Curierul Național

TVR 1

Antena 3

11 dec.2015

11 dec.2015

10 dec.2015

11 dec.2015

Stiri

Comunicat

Comunicat

Comunicat

Fara eticheta

Emisiune de stiri

6 Gala de excelență
a romilor

Craiova

Radio Oltenia -
Craiova

Oltenașul

13 dec. 2015

10 dec.2015

Știri

Comunicat

3.5.2. Transparența instituțională

În România, asigurarea transparenţei instituţionale este reglementată de Legea nr. 52/2003, care
cuprinde prevederile legislaţiei europene.
Principalul mecanism prin care a fost asigurată transparența în procesul decizional a fost pagina
web a instituției, prin intermediul căreia a fost asigurată publicarea:

- Informațiilor privind organizarea unor concursuri pentru ocuparea posturilor vacante
- Informații privind achizițiile publice în cadrul CNCR
- Publicarea procedurilor operaționale elaborate la nivelul CNCR
- Declarațiile de avere ale personalului instituției
- Comunicatele de presă și informațiile privind organizarea proiectelor culturale ale instituției
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3.5.3. Sistemul de control intern / managerial

Cadrul aferent controlului intern asigură desfășurarea unor operațiuni eficace și eficiente,
controlul corespunzător al riscurilor, desfășurarea prudentă a activității, credibilitatea
informațiilor raportate, atât intern, cât și extern, precum și conformitatea cu cadrul legal și de
reglementare și deciziile interne ale CNCR. In vederea implementării unui cadru solid aferent
controlului intern în toate domeniile de activitate ale CNCR, structurile interne ale instituției au
responsabilitatea principală pentru stabilirea și menținerea unor proceduri adecvate de control
intern.

S-a comunicat ANR – instituția căreia CNCR i se subordonează - nivelul implementării
standardelor de control intern/managerial și gradul de conformitate la nivel de insituție.

În anul 2015, au fost realizate analize pentru identificarea riscurilor asociate obiectivelor
instituţiei şi pentru identificarea şi managementul funcţiilor sensibile, fapt pentru care s-au
întocmit următoarele documente:
• Registrul de riscuri al instituţiei;
• Inventarul funcţiilor sensibile
•Planul pentru diminuarea riscurilor asociate funcţiilor sensibile
În ceea ce priveşte evaluarea periodică a stadiului de implementare a programului de dezvoltare a
sistemului de control intern/managerial la nivelul instituţiei, în baza completării chestionarulu i
transmis de ANR, s-au comunicat semestrial datele şi informaţiile aferente. Totodată, s-a
întocmit semestrial Analiza privind realizarea obiectivelor din Programul propriu de dezvoltare a
sistemului de control intern/managerial.

Progresele înregistrate pe parcursul anului 2015 în domeniul sistemului de control
intern/managerial, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ (prin acţiuni de revizuire),
urmărindu-se creşterea gradului de conformitate al sistemului de management al instituţiei, se
pot rezuma la:

• Implementarea unui sistem de management integrat la nivelul instituţiei
• Creşterea numărului de proceduri operaţionale elaborate de la 2 la 18

• Elaborarea unui număr de 16 noi proceduri operaționale.

• Revizuirea a 4 documente de planificare şi analiză: Obiective, registrul riscurilor; inventarul
funcţiilor sensibile şi planul de diminuare a riscurilor asociate funcţiilor sensibile;
• 2 Analize privind stadiul realizării Programului propriu de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial.
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IV. Obiective pentru 2016

 Asigurarea unui cadru legal coerent şi armonizat cu legislația națională și europeană în
domeniul activităților culturale;

 Asigurarea unui cadru corespunzător de aplicare conformă a legislaţiei în domeniul
achiziţiilor publice;

 Dezvoltarea capacităţii de implementare a programelor și proiectelor la nivelul CNCR;

 Optimizarea termenelor de formulare, verificare și depunere a actelor procedurale înainte de
termenul dispus de instanță;

 Îndeplinirea în termen a tuturor măsurilor dispuse de instanță în scopul asigurării soluționării
cu celeritate a procesului;

 Desfăşurarea activităţii de avizare a proiectelor de ordine şi a contractelor cu respectarea
termenelor prevăzute în procedurile interne;

 Creşterea nivelului profesional, perfecționare și îmbogățirea cunoștințelor personalului din
cadrul CNCR, prin participarea la cursuri deperfecţionare/specializare;

 Îmbunătăţirea sistemului de comunicaţii actual al instituţiei şi optimizarea fluxului
informaţional şi a timpilor de răspuns ;

 Certificarea în cadrul CNCR a Sistemului de Management al Calității..Un Sistem de
Management al Calităţii implementat și certificat cu succes în cadrul CNCR va
asigura cadrul de îmbunătăţire continuă pentru a contribui permanent la creşterea satisfacţiei
grupurilor țintă cărora ne adresăm prin proiectele culturale pe care le întreprindem, obiectivul
principal al conducerii CNCR fiind acela ca fiecare angajat să cunoască și să respecte toate
procedurile elaborate în sensul eficientizării activităților desfășurate.

Implementarea și certificarea în cadrul CNCR a Sistemului de Management al Calității
conferă multe avantaje – puncte forte pentru instituție, – cum ar fi :

 simplificarea şi degrevarea proceselor administrative;
 simplificarea și eficientizarea circuitului documentelor;
 obţinerea unui punctaj foarte mare pentru cererile de finanţare în vederea

accesării Fondurilor Structurale;
 creşterea transparenţei structurii organizatorice şi a organizării proceselor;
 creşterea eficienţei muncii, ca urmare a utilizării mai eficiente a personalului;
 îmbunătăţirea comunicării între participanţii la un anumit proces şi între

compartimentele de specialitate;
 îmbunătăţirea imaginii instituţiei şi a credibilităţii sale în societate;
 reducerea neconformităţilor;
 creşterea motivaţiei angajaţilor situaţi la toate nivelurile ierarhice ale institutiei.
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 Inițierea demersurilor privind înaintarea de propuneri legislative în scopul modificării actelor
normative privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Cultură a Romilor –
Romano Kher, în conformitate cu prevederile Planului de management actual. Proiectul de
act normativ va fi elaborat având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a măsurilor ce se
impun pentru eliminarea dificultăților în ceea ce privește funcționarea optimă și
îmbunătăţirea activităţii CNCRprin completarea obiectului de activitate și, implicit, creșterea
numărului de personal, prin modificarea denumirii sale și prin schimbarea  subordonării
acestuia, în vederea îndeplinirii funcţiilor şi atribuţiilor în condiţii optime și eficiente.
Misiunea noii instituții va fi definită astfel: cultivarea, dezvoltarea şi promovarea identităţii
etno-culturale a romilor și patrimoniului cultural material şi imaterial al romilor în spaţiul
intra-comunitar rom şi în spaţiul public din România şi din alte țări.


