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Prefaþã

Odatã cu extinderea Uniunii Europene în Mai 2004, un numãr de aproximativ 1.5
milioane de romi din þãrile Central ºi Est-Europene (CEE) au devenit cetãþeni ai
Uniunii Europene. Atunci când ºi România ºi Bulgaria vor deveni state membre ale
Uniunii Europene, conform previziunilor în 2007, acest numãr se va ridica la
aproximativ 4,4 milioane.1 Ce însemnãtate practicã va avea acest lucru pentru
majoritatea romilor din statele CEE, care vor continua sã trãiascã discriminarea în toate
aspectele vieþii de zi cu zi?2 Romii constituie cea mai numeroasã ºi mai marginalizatã
minoritate etnicã din Europa ºi probabil cea mai mare problemã de drepturi civile. Deºi
majoritatea oamenilor recunosc faptul cã procesul de extindere al Uniunii Europene
poate sã aducã schimbãri pozitive pentru romii din regiune, impactul aderãrii va putea
fi apreciat în termeni de progrese reale ºi mãsurabile în domenii cheie cum ar fi accesul
la educaþie ºi niveluri de ocupare profesionalã comparabil cu cel al majoritãþii doar în
anii ce vor urma.
România are cea mai numeroasã populaþie de romi din Europa, estimatã la aproximativ
2,5 milioane de oameni.3 Cu toate cã România nu este încã þarã membrã a Uniunii
Europene, dorinþa puternicã de aderare a dus la unele rezultate pozitive. La fel ca ºi în
alte state candidate cu o minoritate romã semnificativã, Guvernul a formulat un plan
naþional destinat îmbunãtãþirii situaþiei romilor. Adoptatã în aprilie 2001, „Strategia
Guvernului României de îmbunãtãþire a situaþiei romilor” (în acest text, mai departe,

1

Dimitrina Petrovna, Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC), „Romii: Între
mit ºi viitor”. Accesat pe web la http://www.errc.org/ cikk.php?cikk=1844&archiv=1

2

Spre exemplu, ºomajul în rândul membrilor comunitãþii romilor este estimat a fi între 50 ºi
90 la sutã. Vezi „Sprijinul Uniunii Europene pentru comunitãþile de romi din CEE”, Comisia
Europeanã, Directoratul General petru Extindere, publicat de Unitatea de Informare cu
privire la Extindere. Accesat pe web la http://europa.eu.int/comm/ enlargement/
docs/pdf/brochure_roma_oct2003_en.pdf

3

În unele cazuri, estimãrile sunt considerabil mai mari decât datele oficiale, în parte datoritã
reluctanþei unora dintre romi de a se identifica pe ei înºiºi ca romi. Conform recensãmântului
populaþiei din România din 2002, cifra oficialã a populaþiei de romi este de 535.000.
Dimitrina Petrovna, Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC), „Romii: Între
mit ºi viitor”. Accesat pe web la http://www.errc.org/ cikk.php?cikk=1844&archiv=1
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Strategia) prevede un program detaliat adresat atât combaterii discriminãrii cât ºi
sãrãciei cu care se confruntã comunitãþile de romi. În plus, Guvernul României a
adoptat pentru prima datã în august 2000 o legislaþie anti-discriminare ca rãspuns la
Directiva Egalitãþii de Rasã a Uniunii Europene. Aceastã legislaþie a fost deja revizuitã
de câteva ori.
În 2002, Programul de Monitorizare a Procesului de Aderare la Uniunea Europeanã
(EUMAP) al Institutului pentru o Societate Deschisã a monitorizat implementarea
unor astfel de strategii ºi planuri la nivel naþional.4 Raportul de monitorizare din 2002
a apreciat Strategia Guvernului României pentru abordarea directã a problemei
discriminãrii, pentru crearea de noi structuri la nivel central ºi local ºi alocarea unui rol
mai important romilor în procesul de luare a deciziilor. Pe de altã parte, raportul a cerut
Guvernului sã facã mai mult pentru implementarea de proiecte concrete prevãzute de
Strategie.
În urmã cu doi ani, Primul Ministru Nãstase a recunoscut faptul cã „Strategia este
excelentã, am adoptat-o, toatã lumea a fost mulþumitã ºi apoi am pus-o în sertar”.5 Din
pãcate aceleaºi probleme persistã ºi astãzi. Acum, mai mult decât oricând, România
trebuie sã facã paºi pentru a asigura cã ceea ce s-a câºtigat în trecut reprezintã
fundamentul pentru continuarea ºi extinderea eforturilor pentru îmbunãtãþirea situaþiei
romilor. Aceasta va însemna o coordonare între agenþiile de la nivel local, suficiente
resurse alocate, dorinþa de a implementa planurile prevãzute, includerea largã a
reprezentanþilor romilor în elaborare ºi implementare, ºi o monitorizare transparentã a
procesului, astfel încât sã se realizeze ajustãrile necesare. Pentru a promova includerea
socialã ºi a facilita accesul egal al publicului la servicii, Guvernul va trebui sã îºi ajusteze
legislaþia anti-discriminare astfel încât aceastã sã fie în deplinã concordanþã cu Directiva
pentru Egalitate Rasialã.
Raportul de faþã este o continuare fireascã a raportului EUMAP asupra României din
2002 ºi extinde monitorizarea de la nivel naþional la nivel local. La trei ani de la
adoptarea Strategiei, nivelul local este exact acela la care îmbunãtãþirile reale sunt de
aºteptat. Pe de altã parte, concluziile ºi recomandãrile acestei monitorizãri la nivel local
sugereazã nevoia de eforturi pe mai departe din partea Guvernului României de a
implementa cu seriozitate toate mãsurile prevãzute de Strategie. Rapoartele din cele
cinci judeþe în care s-a realizat monitorizarea includ poveºti de succes acolo unde

4

Monitorizarea procesului de aderare la Uniunea Europeanã: Protecþia Minoritãþilor, Volumul
I. O evaluare selectivã a politicilor în statele candidate. Toate rapoartele EUMAP sunt
disponibil pe site-ul web http://www.eumap.org/reports

5

Primul Minstru Adrian Nãstase, Video-conferinþã cu Prefecturile judeþene ºi a municipiului
Bucureºti, Vineri, 6 septembrie 2002, ora 9.00. Disponibil la http://www.gov.ro
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iniþiative de scarã redusã au avut un impact direct asupra comunitãþilor locale.6
Guvernul va trebui sã facã paºi concreþi pentru a se asigura cã astfel de proiecte au
resursele necesare pentru a fi durabile ºi pentru a fi, acolo unde este potrivit, extinse la
un nivel larg ºi pentru a se putea trage învãþãmintele necesare de la nivel local ºi
încorporarea acestora în politicile la nivel naþional. Rezultatele pe termen scurt de la
nivel local trebuie încorporate într-o viziune pe termen lung pentru îmbunãtãþirea
situaþiei romilor.
Acest proiect de monitorizare scoate în evidenþã nevoia ca Guvernele din þãrile europene
sã se concentreze asupra problemelor cu care se confruntã comunitãþile de romi ºi, de
asemenea, ca politicile publice ale acestora sã aibã un impact real asupra vieþii de zi cu
zi a cetãþenilor lor de etnie romã. Deceniul Incluziunii Romilor (2005 - 2015) este o
iniþiativã regionalã centratã pe eliminarea prãpastiei dintre romi ºi ne-romi într-un
numãr limitat de sectoare. Deceniul Incluziunii Romilor, iniþiativã comunã a unui
numãr de opt þãri, sprijinitã de OSI, Banca Mondialã, Uniunea Europeanã, PNUD,
OSCE, Consiliul Europei, aduce împreunã reprezentanþi din þãrile CEE cu un numãr
semnificativ de populaþie romã.7 Þãrile participante sunt în proces de a stabili obiective
naþionale, þinte ºi indicatori în patru domenii cheie: educaþie, ocupare profesionalã,
sãnãtate ºi locuire, având în acelaºi timp ca teme generale incluse în fiecare dintre ele
discriminarea, problemele de gender ºi sãrãcia. Ca parte a Deceniului Incluziunii
Romilor, Guvernele au fost de acord sã monitorizeze anual ºi într-o modalitate
transparentã progresul faþã de obiectivele stabilite. Pe de altã parte, romii ºi alþi actori
relevanþi recunosc faptul cã monitorizarea independentã ºi regulatã a acestui progres este
esenþialã.
Acest raport este un exemplu despre cum monitorizarea poate fi transpusã efectiv de la
nivel internaþional la nivel local, oferind direcþionarea necesarã pentru cei care
elaboreazã politici la nivel local, naþional sau internaþional. Raportul ilustreazã, de
asemenea, importanþa implicãrii active a romilor în deciziile care afecteazã comunitãþile
din care aceºtia provin. Realizatã de tineri activiºti romi ai Centrului de Resurse pentru
Comunitãþile de Romi din Cluj Napoca, monitorizarea la nivel local a permis
aprecierea detaliatã a limitelor progresului în atingerea obiectivelor ambiþioase prevãzute
de Strategie. De asemenea, s-au putut identifica factorii care au împiedicat progresul la
nivelul de bazã al comunitãþilor locale ºi au fost fãcute recomandãrile necesare pentru
atingerea în continuare a obiectivelor Strategiei.
6

Proiecte finanþate prin Fondul pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor, parte a programului
Phare de Dezvoltare a Societãþii Civile ºi prin Fondul de Parteneriat pentru Romi.

7

Bulgaria, Croaþia, Cehia, Ungaria, Macedonia, România, Serbia ºi Muntenegru, Slovacia. Mai
multe informaþii cu privire la Deceniul Incluziunii Romilor pot fi gãsite la
http://www.soros.org/initiatives/roma/focus_areas/decade
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Pentru ca situaþia romilor sã se îmbunãtãþeascã în deceniul care urmeazã este nevoie ca
exerciþii similare de monitorizare sã fie iniþiate în þãrile membre ale Uniunii Europene
ºi þãrile candidate. Altfel, oricât de lãudabile ar fi obiectivele procesului de incluziune
socialã la nivelul Uniunii Europene ºi solicitarea pentru elaborarea de cãtre guverne a
unor Planuri Naþionale de Acþiune, fãrã un progres mãsurabil acestea vor rãmâne doar
la stadiul de bune intenþii. Uniunea Europeanã a fost finanþatorul major al proiectelor
destinate îmbunãtãþirii situaþiei romilor iar ceea ce au lãsat în urmã aceste iniþiative este
de asemenea bine cunoscut; procesul de aderare, pe de altã parte, a oferit un important
ºi nou imbold pentru reformele politicilor publice la nivel naþional ºi local. Scopul
nostru comun ar trebui sã fie, acum, de a realiza îmbunãtãþirea mãsurabilã ºi de duratã
a vieþii romilor la nivelul întregii Europe.

Deborah A. Harding
Vice-Preºedinte
Institutul pentru o Societate Deschisã (OSI)
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REZUMAT
Acest raport prezintã rezultate ale monitorizãrii implementãrii la nivel local a Strategiei
Guvernamentale pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor (Strategia în acest text)1 care
s-a desfãºurat în cinci judeþe ale României. Monitorizarea a fost un proiect comun al
Centrului de Resurse pentru Comunitãþile de Romi din Cluj Napoca, România,
împreunã cu Programul de Monitorizare a Procesului de Aderare la Uniunea Europeanã
ºi Advocacy (EUMAP)2 ºi cu Programul de Participare a Romilor (RPP) al Institutului
pentru o Societate Deschisã (OSI) Budapesta.
„Strategia Guvernului României pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor” a fost
adoptatã în aprilie 2001. Ea include zece secþiuni generale ºi un Plan General de Mãsuri
care detaliazã într-un mod specific acþiunile care trebuie desfãºurate de structurile
guvernamentale locale ºi centrale. Dupã trei ani de la adoptarea Strategiei, majoritatea
structurilor necesare au fost deja înfiinþate. Printre acestea sunt incluse Birourile
Judeþene pentru Romi de la nivelul Prefecturilor, experþii locali de la nivelul localitãþilor
ºi organizarea Grupurilor de Lucru Mixte la toate nivelele, acolo unde acest lucru era
necesar. Cu toate acestea, monitorizarea la nivel local a dezvãluit cã, deºi aceste structuri
existã ca ºi formã, ele sunt lipsite de resursele ºi de autoritatea care le-ar face capabile sã
dezvolte activitãþi semnificative la nivel local.
Cât despre Birourile Judeþene pentru Romi (B.J.R. în acest text), lipsa unei colaborãri
reale cu alte structuri locale a împiedicat eforturile de abordare coordonatã a unei
politici locale pentru romi. Monitorizarea a dezvãluit faptul cã participarea la Grupurile
de Lucru Mixte a fost slabã în unele judeþe ºi cã instituþiile participante au delegat
numai angajaþi de la un nivel scãzut ºi fãrã importanþã pentru a participa. Existã
îngrijorãri privind politizarea procesului de selecþie a personalului B.J.R. din anumite
zone, datoritã faptului cã Partida Romilor Social Democratã (P.R.S.D. în acest text),
organizaþie dominantã la nivel naþional, a fost unica organizaþie consultatã în procesul
de numire în cadrul B.J.R., deºi existã multe alte ONG-uri rome active care reprezintã
interesele romilor.
În domeniile specifice luate în considerare de cãtre Strategie, puþine iniþiative cu bazã
cuprinzãtoare au fost luate în cele cinci judeþe monitorizate. Cu toate acestea, un numãr
de iniþiative la scalã micã, multe cu fonduri obþinute prin programul Phare al Uniunii
1

Strategia Guvernamentalã pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor (Strategia în acest text),
Hotãrârea Guvernamentalã 430 din 25 aprilie 2001, publicatã în Gazeta Oficialã numãrul
252 din 16 mai 2001.

2

În 2002, EUMAP a realizat un raport care monitoriza dezvoltarea ºi implementarea Strategiei
la nivel naþional. Raportul EUMAP complet despre România poate fi accesat pe website-ul
EUMAP la: http://www.eumap.org/reports/2002/content/07.
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Europene, au avut succes, în mod special urmãtoarele: sprijinirea romilor în a obþine
acte de identitate, oferirea de consiliere despre planificare familialã, acces crescut la
educaþie ºi pregãtire profesionalã. Cu toate acestea, rezolvarea unor probleme cum ar fi
legalizarea proprietãþii, nivelul scãzut de educaþie ºi rata mare de ºomaj vor necesita
eforturi mai susþinute ºi mai cuprinzãtoare decât cele care au fost fãcute pânã acum.
Pe baza monitorizãrii de la nivel local, acest raport conþine o serie de recomandãri
specifice, adresate Guvernului, autoritãþilor locale, organizaþiilor romilor, precum ºi
organizaþiilor internaþionale ºi donatorilor internaþionali. Aceste recomandãri scot în
evidenþã importanþa consultãrilor ºi cooperãrii cu o largã varietate de organizaþii ale
romilor la nivel central ºi local, necesitatea stabilirii clare a sarcinilor ºi
responsabilitãþilor specifice a tuturor structurilor participante ºi a alocãrii de resurse
pentru implementarea obiectivelor Strategiei. În particular, recomandãrile cer
donatorilor internaþionali sã creascã oportunitãþile de participare directã a romilor în
toate fazele de planificare ºi implementare a proiectelor care se adreseazã comunitãþilor
din care aceºtia provin.
În timp ce noile iniþiative internaþionale, cum ar fi Deceniul Incluziunii Romilor,
readuc în prim-plan segmente ale vieþii în care romii sunt confruntaþi cu obstacole ºi
inegalitãþi pe întreg perimetrul regiunii, Strategia Guvernului României rãmâne un
document relevant. ªi chiar dacã multe dintre mãsurile ei sunt îndeplinite, nevoia de
resurse umane ºi financiare adiþionale ºi reiterarea angajamentului faþã de principiile
Strategiei sunt mai importante ca niciodatã. Larga participare a romilor, atât prin
angajarea de etnici romi în structuri oficiale, cât ºi prin colaborarea cu societatea civilã,
este un element vital în asigurarea cã implementarea Strategiei satisface nevoile
comunitãþilor de romi la toate nivelele.

RECOMANDÃRI
Pentru Guvernul României:
Participare
• Guvernul ar trebui sã dea un exemplu pozitiv prin consultarea unui spectru larg
de reprezentanþi ai societãþii civile rome în dezvoltarea ºi implementarea Strategiei.
• În elaborarea Planului Naþional de Acþiune pentru Deceniul Incluziunii Romilor,
Guvernul ar trebui sã se concentreze asupra Strategiei ºi sã se consulte cu
reprezentanþii organizaþiilor rome cu scopul de a asigura faptul cã obiectivele
Strategiei nu sunt abandonate în dezvoltarea noii politici.
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Coordonare
• Guvernul ar trebui sã facã paºi în implementarea Strategiei la nivel local, inclusiv
prin alocarea de resurse pentru experþi ºi pentru structurile înfiinþate la nivel
judeþean ºi al localitãþilor; ar trebui, de asemenea, sã se asigure cã acestea au
capacitatea de a rãspunde nevoilor etnicilor romi din zonele lor.
• Guvernul ar trebui sã continue sã lucreze cu Uniunea Europeanã ºi cu alte
instituþii internaþionale pentru a sprijini dezvoltarea capacitãþii autoritãþilor
locale, contribuind corespunzãtor ºi cu resurse financiare.
• Guvernul ar trebui sã încurajeze colaborarea între ONG-urile rome ºi autoritãþile
locale, sã profite de expertiza fãcutã de societatea civilã ºi sã asigure faptul cã
proiectele locale rãspund nevoilor comunitãþilor de romi.
Formare
• Guvernul ar trebui sã se asigure de faptul cã toate Birourile Judeþene pentru Romi
sunt instruite în ceea ce priveºte legislaþia anti-discriminare ºi rolul Consiliului
Naþional pentru Combaterea Discriminãrii.

Pentru instituþiile administraþiei publice locale:
Mãsuri administrative
• Acolo unde încã nu au fost dezvoltate strategii judeþene, autoritãþile locale ar
trebui sã ia iniþiativa de a trasa un plan local pentru implementarea obiectivelor
Strategiei, în conformitate cu Planul General de Mãsuri activitatea 13. Acolo
unde au fost deja elaborate planuri judeþene, ar trebui sã existe o revizuire ºi o
aducere la zi anualã a acestora, care sã includã termene, obiective specifice ºi
raportare periodicã de cãtre structurile responsabile.
• Ar trebui asigurat sprijinul adecvat pentru Birourile Judeþene pentru Romi,
inclusiv spaþii potrivite pentru birouri, transport ºi sprijin administrativ care sã
dea posibilitatea biroului de a-ºi îndeplini sarcinile care i-au fost repartizate sub
Strategie (Secþiunea VIII.3).
• Acolo unde nu au fost înfiinþate Grupuri de Lucru Mixte conform activitãþii 10
din Planul General de Mãsuri, autoritãþile locale ar trebui sã ia mãsuri imediate
pentru a le înfiinþa. În toate judeþele, Grupurile de Lucru Mixte ar trebui sã
stabileascã termeni ºi obiective specifice, printre care metode de implementare ºi
cerinþe de raportare.
• Toate instituþiile locale care participã la Grupurile de Lucru Mixte ar trebui sã
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delege reprezentanþi cu autoritate potrivitã de luare a deciziilor ºi un mandat clar
pentru participarea la toate activitãþile Grupului.
• Prefecturile ar trebui sã stabileascã care sunt responsabilitãþile Biroului Judeþean
pentru Romi ºi ale Grupului de Lucru Mixt în implementarea de programe la
nivel local.
• Toate instituþiile locale ºi judeþene ar trebui sã ia mãsuri în vederea angajãrii de
funcþionari publici romi, mai ales în cadrul Birourilor Judeþene pentru Romi,
printr-un proces de selectare bazat pe competiþie corectã ºi merite profesionale ºi
nu pe apartenenþã politicã.
• Autoritãþile locale ar trebui sã asigure faptul cã cererile de buget înaintate
Guvernului cuprind suficiente alocãri pentru implementarea Strategiei la nivel local.
Participare
• Autoritãþile locale ar trebui sã asigure faptul cã input-ul ºi participarea unei
varietãþi de grupãri rome este încorporatã în toate activitãþile care au impact
asupra comunitãþilor de romi, ajutând la depolitizarea Strategiei la nivel local.
• Autoritãþile locale ar trebui sã ia mãsuri pentru creºterea numãrului de etnici
romi care lucreazã în instituþiile locale pentru problemele romilor, alegându-i pe
aceºtia din grupul substanþial al activiºtilor romi calificaþi ºi experimentaþi.
• Autoritãþile locale ar trebui sã abordeze grupurile societãþii civile rome pentru
cooperare ºi colaborare în implementarea Strategiei, de vreme ce aceste grupuri
posedã expertizã vastã ºi experienþã în planificarea ºi derularea de proiecte în
beneficiul comunitãþilor de romi.
Formare ºi comunicare
• În cooperare cu societatea civilã, autoritãþile locale ar trebui sã elaboreze
programe pentru informarea tuturor funcþionarilor publici despre obiectivele
Strategiei ºi rolul lor în implementarea mãsurilor acesteia.
• Autoritãþile locale ar trebui sã dezvolte programe pentru conºtientizarea
populaþiei rome în legãturã cu drepturile fundamentale ale omului ºi pentru
educaþie civicã privind rolul instituþiilor, drepturile lor ºi obligaþiile faþã de
instituþiile administrative locale.
• Autoritãþile locale ar trebui sã organizeze cursuri pentru funcþionarii publici
despre drepturile minoritãþilor ºi responsabilitãþile oficiale la nivelul instituþiilor
administrative.
• Autoritãþile locale ar trebui sã elaboreze programe în colaborare cu ONG-uri
rome pentru a informa comunitatea romã cu privire la conþinutul Strategiei.
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Pentru organizaþiile romilor:
Coordonare ºi cooperare
• Organizaþiile rome ar trebui sã formuleze o abordare unitarã a problemelor
comune ºi sã pledeze pentru chestiuni de interes mutual.
• ONG-urile rome ar trebui sã menþinã o comunicare liberã ºi cooperare cu
autoritãþile locale ºi naþionale pentru a contribui la siguranþa cã expertiza derulatã
în sectorul societãþii civile este accesibilã pentru implementarea Strategiei.
• Organizaþiile rome ar trebui sã continue sã lucreze cu Consiliul Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii pentru combaterea tuturor formelor de discriminare.
Monitorizare
• Organizaþiile rome ar trebui sã continue sã monitorizeze implementarea
Strategiei atât la nivel local cât ºi la nivel naþional, sã urmãreascã ºi sã semnaleze
orice tendinþe negative autoritãþilor responsabile.

Pentru organizaþiile internaþionale:
Monitorizare
• Organizaþiile internaþionale ar trebui sã promoveze analiza ºi evaluarea regulatã a
implementãrii Strategiei prin sprijinirea pregãtirii ºi punerii în discuþie a
rapoartelor ºi criticilor interne.
Participare
• Acolo unde e posibil, donatorii ar trebui sã promoveze atât programe pentru
dezvoltarea capacitãþii organizaþiilor romilor, cât ºi pentru monitorizarea
implementãrii politicilor publice. Participarea romilor la toate aspectele plãnuirii
ºi implementãrii politicilor publice ar trebui, de asemenea, sã fie o prioritate,
conform principiilor elaborate în iniþiativele internaþionale Deceniul Incluziunii
Romilor ºi în Fondul pentru Educaþia Romilor.
• Adoptarea unor criterii de eligibilitate a proiectelor care sã permitã ºi ONGurilor rome de la nivel local accesarea finanþãrilor externe.
• Participanþii la Deceniul Incluziunii Romilor ºi la Fondul pentru Educaþia
Romilor ar trebui sã încurajeze încorporarea scopurilor ºi mãsurilor Strategiei în
programe elaborate în cadrul acestor iniþiative internaþionale.
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Introducere
Strategia Guvernului României pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor (Strategia în
acest text) a fost adoptatã în aprilie 2001. Este prima iniþiativã guvernamentalã de a
aborda comprehensiv problemele cu care se confruntã minoritatea romã din România.
Aceastã abordare se încadreazã în procesul de integrare în Uniunea Europeanã ºi de
respectare a unor criterii politice stabilite prin Declaraþia de la Copenhaga (1993).1
Strategia a fost dezvoltatã iniþial de cãtre Oficiul Naþional pentru Romi care, la acea
vreme, era o componentã a Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale
din cadrul Ministerului Informaþiei Publice. Un numãr de organizaþii rome ºi-au oferit
sprijinul în elaborarea Strategiei, deºi probleme privind gradul de participare romã în
planificarea Strategiei au apãrut devreme în acest proces2. Cu toate acestea, romii au
considerat adoptarea Strategiei printr-o hotãrâre Guvernamentalã ca fiind o dezvoltare
pozitivã.
Totuºi, la trei ani dupã adoptarea sa, nivelul de implementare a Strategiei rãmâne scãzut.
Structurile de implementare de la nivelele central ºi local funcþioneazã încã slab ºi sunt
lipsite de resurse financiare ºi materiale, mai ales la nivel local.
Acest proiect comun de monitorizare vine ca o urmare a unui raport despre protecþia
minoritãþilor în România, raport publicat în noiembrie 2002. Douã obiective
importante au fost vizate de acest proiect comun:
• monitorizarea implementãrii Strategiei la nivel local, ºi
• dezvoltarea capacitãþii organizaþiilor rome de a monitoriza ºi raporta despre
implementarea politicilor publice pentru romi.
Din cauza constrângerilor timpului ºi resurselor, monitorizarea s-a efectuat în numai
cinci judeþe.3 Pentru selectarea judeþelor, partenerii au decis sã implice ºi organizaþii ale
studenþilor romi ºi astfel au selectat judeþele Cluj, Iaºi, Dolj, Timiº ºi Brãila, situate în
principalele regiuni istorice ale României – Transilvania, Moldova, Banat, Dobrogea ºi
Muntenia. De asemenea, în procesul de selecþie, a fost acordatã importanþã ºi capacitãþii
organizaþiilor locale ale romilor, în patru din acele judeþe existând o asociaþie activã a
studenþilor romi.
1

Pentru o analizã anterioarã a conþinutului Strategiei ºi a implementãrii la nivel naþional,
consultã EU Accession Monitoring Program, Monitoring the EU Accession Process: Minority
Protection., Budapesta, CEU Press, 2002, pag. 476-524 (EUMAP, Protecþia minoritãþilor
2002 în acest text)

2

EUMAP, Protecþia minoritãþilor 2002, pag. 483.

3

România are 41 de judeþe, incluzând capitala Bucureºti.
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O echipã de doi tineri romi a fost selectatã în fiecare judeþ ºi instruitã în domeniul
monitorizãrii politicii publice. O metodologie unicã a fost discutatã ºi pregãtitã spre
folosire pentru toate echipele. Ulterior, echipele au început activitatea de monitorizare,
colectând date relevante ºi intervievând autoritãþi publice ºi reprezentanþi ai societãþii
civile. Dupã ce primele schiþe ale raportului au fost pregãtite, ele au fost supuse
dezbaterii publice de cãtre autoritãþile publice ºi societatea civilã în cadrul unor mese
rotunde organizate în fiecare judeþ. Discuþiile relevante ºi informaþiile au fost ulterior
incluse în schiþele finale ale rapoartelor.
Cele cinci echipe de monitori care au pregãtit proiectele rapoartelor, toþi tineri activiºti
romi,4 au întâlnit ºi reacþii pozitive, dar ºi reacþii negative în timpul muncii lor.5 Uneori,
simpla prezenþã a echipelor ºi întrebãrile lor i-au determinat poate pe cei intervievaþi sã
se gândeascã mai atent la rolul pe care îl au în implementarea Strategiei. Dupã o
asemenea cercetare, cuvintele rapoartelor oficiale au încetat sã fie suficiente ºi faptele au
trecut pe primul plan.
Mesele rotunde organizate de cele cinci echipe de raportori au fost un exemplu de bune
practici pentru întâlnirile locale în care problemele erau expuse ºi discutate în mod
deschis de cãtre reprezentanþii instituþiilor ºi ai societãþii civile.6 Aceste întâlniri au
ajutat, de asemenea, la crearea unor canale de comunicare ce vor putea fi folosite în
rezolvarea unor probleme viitoare.
Constatãrile prezentelor rapoarte sunt menite sã contribuie la conºtientizarea, atât de
cãtre etnicii romi cât ºi de cei ne-romi, a problemelor cu care se confruntã comunitãþile
de romi. Raportul încearcã sã prezinte informaþii precise privind cele mai bune practici
ºi aspectele cu mai puþin succes ale transformãrii Strategiei în practicã la nivel local.
Munca ce a fost desfaºuratã pentru realizarea raportului ºi constatãrile acestuia
demonstreazã cã existã încã o nevoie vitalã pentru continuarea monitorizãrii ºi a
raportãrii, în mod special a politicilor publice care se adreseazã comunitãþii de romi. De
asemenea, se demonstreazã o datã în plus cã participarea romilor la întregul proces este
4

Maria Ursu ºi Adrian Moldovan în judeþul Cluj; Laura Constantin ºi Daniela Rusu în judeþul
Iaºi; Anton Gina ºi Parnicã Aniºoara în judeþul Brãila; Valentin Pepenel ºi Carmen Marcu în
judeþul Timiº; Costache Marcel ºi Silviu Bratu în judeþul Dolj.

5

Într-un judeþ, unul dintre tinerii monitori romi a fost ameninþat de cãtre liderul local al
P.R.S.D.; în alte cazuri, monitorii au trebuit sã cearã informaþii folosindu-se de Legea 544
privind accesul la informaþie, din cauza faptului cã autoritãþile publice refuzaserã sã le dea
informaþiile respective.

6

Aproximativ 120 de persoane au participat la cele cinci mese rotunde organizate în perioada
noiembrie-decembrie 2003, reprezentând atât instituþii publice locale cât ºi ONG-uri rome ºi
nerome;
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esenþialã; capacitatea societãþii civile rome de a monitoriza existã deja, ºi aceasta
(monitorizarea) trebuie sã-ºi continue atât rolul de „câine de pazã”, cât ºi implicarea
activã în punerea în practicã a politicilor.
Prima secþiune a acestui raport subliniazã unele dintre cele mai recente progrese privind
implementarea Strategiei Guvernamentale începând de la adoptarea acesteia din aprilie
2001. Cea de a doua secþiune face rezumatul principalelor constatãri ale monitorizãrii
desfãºurate în cele cinci judeþe.
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1. CONSIDERAÞII

ASUPRA PROGRESELOR ÎN

IMPLEMENTAREA

1.1

STRATEGIEI

Structuri guvernamentale centrale

În 2003, Guvernul României a introdus o serie de schimbãri structurale care au dus la
transformarea Ministerului Informaþiei Publice într-o Agenþie pentru Strategii
Guvernamentale.7 Prin urmare, Oficiul Naþional pentru Romi a fost redenumit Oficiul
pentru Problemele Romilor8 ºi a fost mutat sub umbrela Departamentului pentru
Relaþii Interetnice9, parte a Secretariatului General al Guvernului. Departamentul
pentru Relaþii Interetnice ºi-a asumat responsabilitatea în probleme ale minoritãþilor în
general ºi a preluat coordonarea Strategiei.
Comitetul Mixt pentru Monitorizare ºi Implementare,10 principala structurã
responsabilã cu implementarea Strategiei, rãmâne structura primarã pentru
implementarea Strategiei, în timp ce Oficiul pentru Problemele Romilor este o structurã
executivã.11 Gradul de reprezentare a etniei rome în Comitetul Mixt este încã limitat ºi,
în pofida regulilor stabilite, au fost mai multe încercãri de a exclude unii din membrii
romi ai Comitetului.12
7

Hotãrârea Guvernamentalã numãrul 754/2003 privind Organizarea ºi Funcþionarea Agenþiei
pentru Strategii Guvernamentale.

8

Denumirea oficialã în limba englezã utilizatã de cãtre guvern pentru aceastã structurã nu
corespunde în totalitate cu traducerea din limba românã a acesteia - Oficiul pentru
Problemele Romilor.

9

Schimbãri au fost efectuate ºi în personalul biroului: Sub-Secretarul de Stat Ivan Gheorghe a
fost înlocuit de Ilie Dincã, un alt lider important al partidei Social Democrate a Romilor.
Fostul preºedinte al Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii, Cristian Jura, a
devenit ºef al Departamentului pentru Relaþii Interetnice, având statutul unui Secretar de
Stat.

10

Constituit prin Ordinul numãrul 259/02 al Ministerului Informaþiei Publice; comitetul este
alcãtuit din Secretari de Stat reprezentând ministerele guvernamentale relevante ºi din lideri
ai ONG-urilor rome.

11

Strategia numeºte Oficiul Naþional pentru Romi ca structurã executivã; dupã reorganizarea
din 2003, responsabilitatea a fost transferatã Oficiului pentru Problemele Romilor. Strategie,
Secþiunea VIII.1.

12

Membrii romi ai Comisiei Mixte sunt: Nicolae Pãun – Preºedinte al P.R.S.D. ºi M.P., Vasile
Ionescu – Preºedinte al Centrului Romilor pentru Politici Publice Aven Amentza ºi expert al
Ministerului Culturii ºi Cultelor, Delia Grigore – Preºedinte al ASTRA/SATRA, Costel
Bercuº – Director executiv al Romani CRISS, Mariea Ionescu – Expert al Oficiului
Naþional pentru Romi.
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Dupã schimbãrile structurale ale Guvernului ºi semnarea unui protocol politic între
Partidul Social Democrat13 ºi Partida Romilor Social Democratã (P.R.S.D.) în
noiembrie 2003,14 P.R.S.D.-ul a cãutat sã-ºi asume conducerea miºcãrii rome ºi sã
câºtige acces direct la fonduri importante de la bugetul de stat.15 În 2004, P.R.S.D.-ul a
primit 35,85 miliarde de lei, aproximativ 900,000 de Euro.16 Mai multe organizaþii
rome ºi-au exprimat îngrijorarea cu privire la aceastã alocare de fonduri ºi au cerut în
mod repetat P.R.S.D.-ului sã publice detalii despre modalitatea în care aceastã
importantã sumã de bani a fost cheltuitã.17
Comisiile Ministeriale pentru Romi sunt structuri create în cele mai importante
ministere, conduse de un Secretar de Stat ºi alcãtuite dintr-un membru al Comitetului
Mixt ºi trei sau patru membri adiþionali, unul dintre ei fiind o persoanã de etnie romã
desemnatã de cãtre organizaþii ale romilor.18 Nu existã practic nici o informaþie despre
activitãþile de anul trecut ale acestor comisii.

1.2

Finanþarea Strategiei

De la adoptarea sa din anul 2001, Strategia a primit puþine fonduri guvernamentale
directe în comparaþie cu nevoile identificate ºi cu însãºi estimarea Guvernului; aceste
fonduri au fost în valoare de aproximativ 105 milioane de Euro.19 Potrivit acestei
estimãri, Guvernul ar trebui sã contribuie cu 31%, iar restul de 69% ar trebui asigurat
din fonduri de la surse extra-bugetare. Cu toate acestea, Guvernul nu a alocat mai mult
13

Partidul Social Democrat este partidul de guvernãmânt.

14

Acord politic semnat între PSD ºi P.R.S.D., 24 noiembrie 2003.

15

Gazeta Oficialã nr. 137, Hotãrâre Guvernamentalã despre distribuþia ºi utilizarea fondurilor
menþionate în Legea nr. 507/2003 privind Bugetul de Stat pe 2004. Hotãrârea stabileºte
sumele alocate tuturor minoritãþilor reprezentate în Consiliul pentru Minoritãþi Naþionale.

16

Rata de schimb calculatã a fost de 1 Euro = 39.833 Lei

17

Gelu Duminicã, Director al Agenþiei de Dezvoltare Comunitarã „Împreunã”, Vasile Ionescu,
Preºedinte al Centrului Romilor pentru Politici Publice Aven Amentza, Costel Bercus,
Director al Romani CRISS ºi Moisã Florin, Preºedinte executiv al Centrului de Resurse
pentru Comunitãþile de Romi au exprimat aceastã cerere în public la diverse conferinþe de
presã, seminarii ºi în mass-media. Deocamdatã nu s-au înregistrat rezultate pozitive în aceastã
problemã.

18

Conform Strategiei, Secþiunea VIII. 2.. Consultã EUMAP, Protecþia minoritãþilor 2002,
pagina 487.

19

Estimare realizatã de MEDE European Consultancy dupã consultarea tuturor ministerelor
implicate în implementarea Strategiei, 2001
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de trei milioane de Euro la trei ani dupã adoptarea Strategiei, aceastã sumã reprezentând
aproximativ 10% din partea sa propusã de 32,5 milioane de Euro.
Un raport guvernamental despre implementarea Strategiei din aprilie 2003 menþioneazã
cã, din cele 123 de mãsuri incluse în Planul General de Mãsuri, 60 sunt complete, 48
sunt în curs de implementare ºi 15 nu au fost încã îndeplinite.20 Acest lucru înseamnã
cã Guvernul considerã cã 50% din obiectivele Strategiei au fost deja atinse, în ciuda
nivelului scãzut al alocãrii de fonduri. Cu toate acestea, mãsurile care au fost îndeplinite
sunt în primul rând de naturã structuralã, cum ar fi desemnarea experþilor locali, care
au primit puþin sprijin.
În termeni mai exacþi, aproximativ 1,6 milioane de Euro au fost alocate în 2003 de la
bugetul de stat pentru 26 de proiecte de dezvoltare localã legate de Strategie.21 Proiectele
au fost alocate autoritãþilor locale pentru infrastructurã, calificare profesionalã ºi
activitãþi generatoare de venituri.
Totuºi, cele mai importante fonduri pentru Strategie vin din partea Uniunii Europene
– aproximativ 16 milioane de Euro au fost deja alocate în cadrul urmãtoarelor
programe:
• Suport pentru Strategia Guvernamentalã pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei
Romilor, Phare 2002 – 6 milioane de Euro plus 1,6 milioane de Euro de la
Guvernul României;
• Asigurarea accesului la educaþie al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe romi,
Phare 2001 – 7 milioane de Euro plus 1,33 milioane de Euro de la Guvernul
României;
• Fondul pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor, Phare 2000 – 1,15 milioane de
Euro.
Departamentul pentru Relaþii Interetnice ºi Unitatea pentru Implementarea de
Proiecte, în colaborare cu Delegaþia Uniunii Europene în România, sunt în curs de a
pregãti un program pe mai mulþi ani pentru continuarea implementãrii Strategiei.

20

Guvernul României, Raport despre Progresul Implementãrii Strategiei Guvernamentale
pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor, aprilie 2003.

21

1,6 milioane de Euro, respectiv 56 miliarde de lei alocate pentru proiecte de dezvoltare localã
în 2003 ºi administrate de cãtre Unitatea pentru Implementarea de Proiecte din cadrul
Departamentului pentru Relaþii Interetnice.
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1.3 Organizaþiile neguvernamentale ale romilor ºi Strategia
În 2003, relaþiile P.R.S.D.-ului cu alte ONG-uri rome active au continuat sã se
deterioreze, în special cele cu membrii Reþelei Naþionale a Romilor,22 foºti membri ai
Grupului de Lucru al Asociaþiilor Romilor.23
Mai mulþi lideri activi de ONG-uri rome au încercat sã lucreze direct cu P.R.S.D. ºi
chiar sã devinã lideri locali ai acestei organizaþii, într-o încercare de a sprijini o
schimbare internã a partidului. Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, aceastã
schimbare nu a fost bine primitã de alte organizaþii rome, ºi ei au fost confruntaþi cu un
anumit grad de excludere.24 Mai mult decât atât, aceºti lideri au descoperit cã gradul de
control al P.R.S.D.-ului asupra activitãþilor ºi resurselor lor au îngreunat acþiunile la
nivel local. Se pare cã P.R.S.D.-ul controleazã foarte strict procesul de luare a deciziilor
de la biroul central din Bucureºti ºi cã filialele regionale ale partidului nu se pot
înregistra legal ºi, în consecinþã, au doar acces limitat în aplicarea pentru diversele
programe de fonduri ºi sprijin. Mai mult decât atât, existã o lipsã de resurse financiare
alocate la nivel judeþean; deºi P.R.S.D.-ul primeºte o alocare generoasã de la Bugetul de
Stat, filialele locale nu primesc destule resurse pentru activitãþile lor zilnice. Liderii locali
sunt astfel obligaþi sã-ºi foloseascã fondurile private, sau sã-ºi foloseascã influenþa pentru
a atrage fonduri, uneori la graniþele legalitãþii.25
Ultimul Raport Regular asupra Progresului României în Integrare editat în 2003 de
cãtre Comisia Europeanã menþioneazã în mod expres faptul cã Guvernul României
alege sã lucreze cu o singurã organizaþie romã, în contradicþie cu principiile stabilite de
Strategie, este un motiv de îngrijorare.26
Într-o încercare de a depãºi aceastã situaþie ºi de a asigura cel puþin participarea
nominalã a diverselor ONG-uri rome, P.R.S.D.-ul a organizat o nouã reþea de
22

Reþeaua Naþionalã a Romilor este o reþea virtualã de ONG-uri rome creatã în 2002 ºi
sprijinitã de Centrul de Resurse pentru Comunitãþile de Romi ºi care conþine 23 dintre cele
mai active ºi mai importante ONG-uri rome din þarã.

23

Grupul de Lucru al Asociaþiilor Romilor, cunoscut drept GLAR, a fost un grup de ONG-uri
ale romilor, cuprinzând inclusiv Partida Romilor (P.R.S.D. dupã 2002), care a participat activ
la proiectarea Strategiei.

24

Interviu cu Geza Otvos, Preºedinte al Fundaþiei Wassdas Cluj; el a preluat conducerea
P.R.S.D.-ului în judeþul Sãlaj, februarie 2004.

25

Informaþii colectate în timpul meselor rotunde din Cluj, Iaºi, Timiº, Craiova, Brãila în
perioada noiembrie-decembrie 2003; de asemenea, discuþii cu mai mulþi lideri romi din
diverse judeþe care au dorit sã-ºi pãstreze anonimatul.

26

Raportul Regular pe 2003, pag. 30. Disponibil la http://europa.eu.int/comm/enlargement/
report_2003/pdf/rr_ro_final.pdf
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organizaþii ale romilor, dupã ce mai multe încercãri de a atrage societatea civilã romã
eºuaserã. Un grup de ONG-uri rome, cunoscut sub numele de „For Romangue” ºi
format din 76 de organizaþii, a fost creat în 2003. Cu toate acestea, o trecere în revistã
a denumirilor organizaþiilor indicã faptul cã aceste grupuri sunt strâns legate de
P.R.S.D.: aproximativ 60 dintre organizaþiile de pe listã au fost identificate ca fiind
conduse de lideri ai P.R.S.D.-ului din regiunile respective.27

1.4

Strategia ºi noile iniþiative internaþionale

O iniþiativã majorã a Institutului pentru o Societate Deschisã (OSI), a Bãncii Mondiale
ºi a Uniunii Europene, cu sprijinul Guvernului ºi al societãþii civile rome a fost demaratã
în 2003. Propunerile pentru Deceniul Incluziunii Romilor ºi pentru un Fond
Educaþional pentru Romi au fost lansate la Budapesta în 30 iunie – 1 iulie 2003 la
conferinþa internaþionalã “Romii într-o Europã în expansiune. Ruperea cercului
sãrãciei”.28
Asemenea iniþiative internaþionale noi vor duce, sperãm, la o nouã abordare a
îmbunãtãþirii situaþiei romilor din regiune. Este dorinþa exprimatã a romilor de a fi o
parte a acestui proces ºi nu doar subiectul activitãþilor organizate de cãtre diverse
instituþii internaþionale. Prezenþa la aceastã conferinþã a unei delegaþii de tineri activiºti
romi a avut, prin urmare, o importanþã majorã pentru miºcarea romilor.29 Participarea
lor la conferinþã a fost rezultatul unui proces de selecþie bazat pe criterii stabilite de
organizatorii conferinþei ºi pe interesul propriu al participanþilor de a contribui.
Tânãra delegaþie de romi din România a pregãtit un document care a fost prezentat
împreunã cu delegaþiile altor þãri; acest document a fost pregãtit ºi aprobat de cãtre
membrii Reþelei Naþionale a Romilor ºi de organizaþiile rome care participaserã la un
seminar anterior conferinþei de la Budapesta. Toate organizaþiile participante au fost de

27

Observaþii fãcute de Gelu Duminicã, Director al Agenþiei de Dezvoltare Comunitarã
„Împreunã”, martie 2004.

28

Mai multe detalii despre Deceniul Incluziunii Romilor sunt disponibile pe website-ul Bãncii
Mondiale, http://lnweb18.worldbank.org/ ECA/ECSHD.nsf/$$vwbyid/ 5ACB3FB6301
9D944C1256D6A00438015?Opendocument&Start=1&Count=5

29

Delegaþia românã a fost alcãtuitã din 9 activiºti romi: Costel Bercuº, Dezideriu Gergely,
Mariana Buceanu - Romani CRISS, Delia Grigore, Lavinia Olmazu – Aven Amentza, Dan
Pavel Doghi – Centrul de Resurse pentru Comunitãþile de Romi Cluj-Napoca, Gruia
Bumbu – Uniunea Democratã a Romilor Alba Iulia, Cosmina Novacovici – Asociaþia
Femeilor Rome Timiºoara, Gelu Duminica – Agenþia de Dezvoltare Comunitarã
„Împreunã”.
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acord cu faptul cã Delegaþia are nevoie de aprobarea miºcãrii romilor ºi cã utilizarea
Grupului de Lucru al Asociaþiilor Romilor este modalitatea cea mai potrivitã ºi
recunoscutã de cãtre comunitatea internaþionalã.
Delegaþia a prezentat principalele motive de îngrijorare referitoare la situaþia romilor din
România ºi o serie de prioritãþi ale societãþii civile rome necesare pentru a face faþã largii
arii de probleme care-i va afecta pe romi în urmãtorii zece ani la nivel european.
Documentul prezentat de Delegaþie este pe aceeaºi linie cu principiile ºi direcþiile
Strategiei. Mai mult decât atât, documentul accentueazã problema violenþei poliþiei
împotriva comunitãþilor de romi, element de care Strategia nu s-a ocupat aºa cum ar fi
trebuit. Aceastã problemã a fost cercetatã în mare mãsurã de monitori interni ºi
internaþionali ai drepturilor omului ºi trebuie abordatã împreunã cu promovarea de
mãsuri anti-discriminatorii.
Poziþia hotãrâtã a Delegaþiei a fost în aceeaºi mãsurã apreciatã ºi criticatã, în special de
cãtre structurile guvernamentale, dar a demonstrat o datã în plus cã problemele cu care
se confruntã romii sunt complexe, ºi cã ele trebuie discutate ºi analizate de actori diferiþi.
De asemenea, a reafirmat faptul cã participarea romilor este esenþialã, ºi cã schimbarea
se poate produce numai dacã þinta procesului de schimbare participã activ în toate
stadiile procesului.
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2 . CONSTATÃRI

ALE MONITORIZÃRII LA NIVEL LOCAL

Aceastã secþiune face rezumatul principalelor concluzii ale monitorizãrii la nivel local
desfãºuratã în cinci judeþe þintã din România. Mai multe detalii pot fi gãsite în
rapoartele individuale ale fiecãrui judeþ din urmãtoarele secþiuni ale acestui raport.

2.1

Mãsuri administrative

2.1.1

Biro u r i l e Ju d e þ e n e p e n t r u Ro m i ( B . J . R . )

Birourile Judeþene pentru Romi (B.J.R. în acest text) au fost primele structuri create în
toate cele 41 de judeþe ale þãrii ºi continuã sã fie cel mai important punct instituþional
de contact pentru problemele de la nivel local ale romilor.30 În toate cele cinci judeþe
monitorizate, birourile au fost create printr-un ordin emis de Prefecturã, în
conformitate cu regulile stabilite printr-un Ordin al Ministerului Administraþiei ºi
Internelor.31 Totuºi, nu toate Prefecturile au implementat imediat ordinele primite de la
Ministerul Administraþiei Publice; în Cluj ºi Brãila, înfiinþarea birourilor a fost
întârziatã.
Principalele responsabilitãþi ale B.J.R.-ului sunt organizarea, planificarea ºi coordonarea
activitãþilor desfãºurate la nivel judeþean pentru implementarea obiectivelor ºi a
sarcinilor din Planul General de Mãsuri pentru Implementarea Strategiei.32 Potrivit
regulamentului cadru de organizare ºi funcþionare33, birourile au urmãtoarele
responsabilitãþi:
• evaluarea situaþiei romilor aflaþi în zona lor de rãspundere;
• identificarea de soluþii pentru nevoile comunitãþilor locale;
• mobilizarea resurselor comunitare pentru atingerea obiectivelor Strategiei;
30

Strategia, Capitolul VIII, Structuri, 3. Birouri Judeþene pentru Romi, „Birourile Judeþene
pentru Romi sunt structuri organizate la nivel judeþean în cadrul Prefecturilor ºi sunt
subordonate Comisiei Ministeriale pentru Romi din cadrul Ministerului Administraþiei
Publice.” Actualmente acest minister se numeºte Ministerul Administraþiei ºi Internelor.

31

Ordin al Ministerului Administraþiei Publice nr. 408/28.06.2001.

32

Strategia, Capitolul IX, Planul General de Mãsuri pentru Implementarea Strategiei, Nr. 5.

33

Ordin al Ministerului Administraþiei Publice nr. 548/27.11.2001, privitor la aprobarea
regulilor pentru organizarea ºi funcþionarea Birourilor Judeþene pentru Romi (Regulamentul
cadru de organizare ºi funcþionare).
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• asigurarea comunicãrii continue cu autoritãþile administrative locale;
• scoaterea în evidenþã a problemelor care sunt responsabilitatea autoritãþilor cu
scopul de a li se gãsi o rezolvare;
• iniþierea de parteneriate între membrii comunitãþilor rome ºi autoritãþile locale;
• colaborarea cu instituþii descentralizate;
• medierea oricãror conflicte interetnice sau intercomunitare;
• raportarea regulatã la Direcþia Generalã pentru Relaþiile cu Prefecturile din cadrul
Ministerului Administraþiei ºi Internelor.
Fiecare B.J.R. trebuie sã aibã un personal de trei sau patru oameni, din care minim unul
trebuie sã fie de etnie romã. Existã puþine detalii în Strategie despre responsabilitãþile
specifice ale personalului B.J.R.. A fost remarcat faptul cã existã inconsecvenþe în
terminologia Strategiei, din cauza cuvintelor „consilier” ºi „expert” care sunt folosite în
mod interºanjabil. În fiecare judeþ monitorizat, un etnic rom a fost angajat ca ºi
Consilier al Prefectului pentru problemele romilor (Consilier în acest text). Aceºti
Consilieri au diverse grade de expertizã referitor la situaþia romilor din judeþele
monitorizate. Ca punct pozitiv, experþii din cele cinci judeþe sunt absolvenþi de studii
superioare ºi sunt tineri, doar unul dintre ei având mai mult de 40 de ani. Expertul din
judeþul Timiº este angajat cu jumãtate de normã, în timp ce ceilalþi patru experþi sunt
angajaþi cu normã întreagã de cãtre Prefecturã. Toþi cei cinci experþi au fost angajaþi
dupã o consultare cu P.R.S.D., deºi în Timiº ºi Brãila P.R.S.D. nu este bine dezvoltatã
ca organizaþie ºi ar fi fost de dorit consultarea adiþionalã cu alte grupuri locale.
Alcãtuirea B.J.R.-urilor din cele cinci judeþe este cât se poate de uniformã, cu doi pânã
la trei funcþionari publici desemnaþi ca membri ai biroului. Monitorizarea a dezvãluit cã
activitatea lor este totuºi limitatã datoritã faptului cã le lipseºte experienþa în domeniul
problemelor romilor ºi cã au ºi alte responsabilitãþi curente. O situaþie specialã existã în
judeþul Timiº, unde biroul este alcãtuit din patru lideri romi membri ai P.R.S.D.-ului
care lucreazã oarecum ca voluntari. Aceastã situaþie este în contradicþie cu structura
specificatã în Strategie, care menþioneazã cã Biroul trebuie sã fie subordonat
Ministerului Administraþiei ºi Internelor, iar cei patru voluntari din Timiº nu au statutul
de funcþionari publici.34 Se pare, deci, cã biroul din Timiº nu a îndeplinit criteriile
pentru constituirea sa legalã.
Experþii romi din B.J.R.-uri identificã drept principale dificultãþi în activitatea lor:
gradul mic de implicare a autoritãþilor publice în implementarea Strategiei; lipsa de
34

30

Ordin al Ministerului Administraþiei Publice nr. 548/27.11.2001, articolul 2, „Alcãtuirea Birourilor
Judeþene pentru Romi va fi stabilitã printr-un Ordin al Prefectului care va desemna doi funcþionari
publici din dispozitivul Prefecturii ºi ei vor lucra alãturi de reprezentanþii romi angajaþi…”
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capacitate a experþilor de a lua decizii ºi lipsa de resurse financiare disponibile la nivel
local.35 În judeþele monitorizate, lipsa de spaþiu ºi de resurse este de asemenea o
problemã comunã a B.J.R.-urilor. Spaþiul alocat pentru birouri este în general
neîncãpãtor ºi destul de greu accesibil clienþilor romi. Birourile au în dotare calculatoare
ºi imprimante. Resursele pe care le au experþii la dispoziþie sunt limitate, ºi capacitatea
lor de a lua decizii este serios restricþionatã, astfel cã pentru a merge pe teren sau pentru
a participa la un eveniment legat de problemele romilor, expertul trebuie sã aibã
aprobarea Prefectului, fapt ce poate întârzia sau împiedica un rãspuns eficient într-o
situaþie de crizã.
Populaþia romã solicitã în general serviciile B.J.R.-ului în probleme ce includ ajutorul
social, accesul la servicii publice, documente de interes public, ºomaj, construcþii de
locuinþe, acte de proprietate ºi identitate. Deºi munca lor a fost obstrucþionatã de lipsa
de resurse ºi autoritate a biroului, B.J.R.-ul a fost implicat într-o serie de programe de
succes, deseori în colaborare cu organizaþii locale ale romilor. În Brãila, de exemplu,
B.J.R.-ul a ajutat etnici romi sã obþinã acte de identitate ºi de proprietate. În mai multe
judeþe, B.J.R.-ul a ajutat la organizarea unor burse ale locurilor de muncã pentru romi.

2.1.2 Experþi locali pentru problemele romilor
Experþii locali pentru problemele romilor au ca responsabilitate desfãºurarea de activitãþi
pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor la nivel local. Ei activeazã în cadrul primãriilor ºi
sunt subordonaþi ºi Birourilor Judeþene pentru Romi (B.J.R.), dar ºi Primãriilor.
Strategia nu traseazã clar responsabilitãþile experþilor locali pentru problemele romilor,
menþionând doar cã ei sunt principalii mediatori între autoritãþile publice ºi
comunitãþile de romi.36 Nu existã nici o detaliere a responsabilitãþilor sau a competenþei
lor în Strategie, fapt care lasã Primãriilor un spaþiu larg de apreciere în determinarea
gradului activitãþilor experþilor locali.
Deºi experþii locali au un rol esenþial în implementarea Strategiei la nivelul comunitãþii,
procesul de angajare a fost îndelung amânat din mai multe motive. În general,
primãriile locale nu au resurse pentru angajarea unui nou membru de personal. De
exemplu, nici unul dintre oraºele din judeþul Timiº nu a angajat încã un expert pentru
problemele romilor.
Strategia le permite experþilor locali pentru problemele romilor sã aibã ºi responsabilitãþi
suplimentare. Majoritatea experþilor au fost selectaþi din administraþia localã ºi au primit
35

Interviuri cu Titi Marius, expert rom, B.J.R. Cluj, 13 octombrie 2003; Florin Andronache,
expert rom, B.J.R. Dolj, 18 iunie 2003; Grosu Sãndel, B.J.R. Brãila, 1 iulie 2003.

36

Strategia, Capitolul VIII, Structuri, 3. Birouri Judeþene pentru Romi.
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o nouã titulaturã ºi un portofoliu adiþional de sarcini. Cu toate acestea, puþini dintre
aceºti experþi sunt membri ai comunitãþii rome. De exemplu, în judeþul Cluj, unde au
fost desemnaþi 43 de experþi locali, doar cinci dintre aceºtia sunt membri ai comunitãþii
rome. Dintre aceºti cinci romi, doar unul a fost angajat în funcþia de expert local pentru
problemele romilor, în timp ce ceilalþi, chiar dacã au aceleaºi activitãþi de îndeplinit, au
primit alte funcþii disponibile în instituþie – de exemplu, portar, curator, etc., sau
primesc pur ºi simplu venitul minim garantat.37 În judeþul Brãila, doar cinci experþi
locali de origine romã au fost angajaþi, împreunã cu 40 de mediatori comunitari formaþi
în cadrul unui proiect Phare din 2003 care lucreazã ca voluntari în 40 de comune.38
Semnificativ este ºi faptul cã un expert local pentru problemele romilor a fost angajat în
doar douã dintre cele cinci capitale regionale,39 în timp ce celelalte Primãrii par a fi
incapabile sã îndeplineascã aceastã mãsurã la trei ani de la adoptarea Strategiei.
În majoritatea judeþelor, rapoartele au descoperit nemulþumiri în legãturã cu faptul cã
desemnarea experþilor locali pentru problemele romilor a fost fãcutã în colaborare
directã cu P.R.S.D.-ul, în timp ce alte organizaþii rome nu au fost implicate iar criteriile
profesionale nu au fost respectate în cadrul procesului de selecþie.
Experþii locali pentru problemele romilor ºi-au exprimat opinia cã activitãþile lor ar fi
mult mai eficiente dacã ei ar avea un spaþiu adecvat pentru birou în care sã-ºi poatã
menþine relaþia cu clienþii. Ei ºi-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cã personalul
alocat biroului este insuficient ºi au sugerat ca responsabilitãþile lor suplimentare sã fie
redistribuite pentru a le uºura munca. Experþii locali au arãtat, de asemenea, cã romii
înºiºi ar dezvolta o mai bunã înþelegere a contextului ºi a limitelor activitãþilor lor, ºi cã
atunci comunitãþile de romi ar participa la procesele electorale ºi ºi-ar alege
reprezentanþi la nivel local.40
Problemele cel mai des întâlnite pentru care romii apeleazã la experþii locali sunt legate
de construcþia de locuinþe ºi accesul la utilitãþi, incluzând electricitatea, apa ºi gazul, dar
ºi probleme legate de beneficiile venitului minim garantat, de ºomaj ºi de acte de
identitate ºi titluri de proprietate.
37

Interviu cu Titi Marius, expert rom, Biroul Judeþean pentru Romi Cluj, 13 octombrie 2003.

38

Proiectul „Relaþii de egalitate” finanþat de Fondul pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor,
Phare RO0004.02.02, administrat de Prefecturã în parteneriat cu filiala localã a Alianþei
pentru Unitatea romilor.

39

Experþi locali pentru problemele romilor au fost angajaþi la Iaºi ºi Brãila.

40

Interviuri cu Liliana Ecedi, expert local pentru problemele romilor, Gilãu, judeþul Cluj, 10
septembrie 2003; Sebastian Hoda, expert local pentru problemele romilor, Feleac, Cluj, 10
septembrie 2003; Simona Fizeºan, expert local pentru problemele romilor, Floreºti,

Cluj, 10 septembrie 2003.

32

CONSIDERAÞII GENERALE

2.1.3 Grupuri de Lucru Mixte
Conform Strategiei, Birourile Judeþene pentru Romi au responsabilitatea de a organiza
Grupuri de Lucru Mixte la nivel judeþean sau local, acolo unde este necesar. Aceste
Grupuri sunt constituite atât din instituþii publice cât ºi din organizaþii
neguvernamentale ale romilor.41 Activitãþile exacte ale acestor Grupuri de lucru nu sunt
precizate nici în Strategie ºi nici în Planul General de Mãsuri. Un raport al Guvernului
editat în aprilie 2003 subliniazã importanþa a trei elemente esenþiale pentru succesul
acestei intervenþii sociale: expertiza ONG-urior în identificarea nevoilor, în elaborarea
ºi implementarea proiectelor; comunicarea cu autoritãþile locale ºi autoritatea liderilor
romi sau a reprezentanþilor lor în comunitãþile locale.42
Din pãcate, existã încã o mare diferenþã între intenþiile declarate ale acestui raport
guvernamental ºi situaþia realã. În toamna anului 2003, încã nu erau înfiinþate Grupuri
în judeþele Brãila ºi Dolj. În judeþul Dolj, expertul rom a pregãtit o listã cu 20 de
reprezentanþi ai instituþiilor publice ºi ai P.R.S.D.-ului. Aceastã selecþie a fost criticatã
atât de reprezentanþii romi cât ºi de unii funcþionari publici43. În cazul judeþului Timiº,
o structurã numitã „Consiliul Judeþean pentru Romi” a fost creatã în locul Grupului de
Lucru Mixt. Aceastã structurã are o denumire similarã Consiliului Judeþean, care este
principala structurã publicã administrativã ce existã la nivel judeþean. Acest „Consiliu
Judeþean pentru Romi” este constituit ºi condus de acelaºi grup de reprezentanþi romi
ca ºi B.J.R.-ul, ºi nu existã nici o dovadã cã alte entitãþi participã.44
În acele cazuri în care asemenea Grupuri de Lucru au fost înfiinþate la nivel judeþean,
gradul de participare al structurilor publice la activitãþile Grupurilor de Lucru Mixte
este mai degrabã scãzut. Aceste instituþii delegã, de regulã, funcþionari publici care nu
cunosc suficient de bine domeniul ºi care nu sunt foarte motivaþi sã participe la
întâlniri.45 Nu existã resurse financiare alocate pentru organizarea de întâlniri, ºi acestea
au loc de obicei o datã sau de douã ori pe lunã ºi nu concluzioneazã asupra nici unei
decizii importante. O posibilã soluþie pentru îmbunãtãþirea eficienþei Grupurilor de
41

Strategia, Capitolul IX, Planul General de Mãsuri, mãsura nr. 10.

42

Raport despre progresul în implementarea Strategiei Guvernamentale pentru Îmbunãtãþirea
Situaþiei Romilor, Bucureºti, aprilie 2003, pagina 6.

43

Interviuri cu Velcu Vasile Nãzdrãvan, Preºedinte al Uniunii Romilor Craiova, 20 iunie 2003;
Sorina Popa, consilier la Direcþia de Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional Dolj, la
masã rotundã, Craiova, noiembrie 2003.

44

Declaraþie de constituire a Consiliului Judeþean pentru Romi, 7 decembrie 2002, Timiºoara
ºi Raport al Prefecturii Timiº, 7 aprilie 2003.

45

Masã rotundã în Cluj-Napoca, decembrie 2003; Masã rotundã în Iaºi, Timiº, Brãila, Craiova,
noiembrie 2003.
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Lucru Mixte ar fi adoptarea de cãtre Consiliul Judeþean a unei Hotãrâri care sã valideze
aceastã structurã, fapt care ar aduce dupã sine ºi resurse financiare.
Rolul pe care îl au ONG-urile romilor ºi colaborarea acestora cu structurile publice în
implementarea Strategiei este considerat crucial. Una dintre problemele menþionate de
mai mulþi activiºti romi este lipsa de coeziune a diferitelor organizaþii rome, inclusiv
relaþia dificilã cu P.R.S.D.-ul. Datoritã acestei slabe cooperãri, romii nu pot prezenta un
punct de vedere coerent în legãturã cu relaþia cu instituþiile publice, iar lansarea ºi
menþinerea unui parteneriat stabil este aproape o imposibilitate.46
Exemple de instituþii publice care fac parte din Grupurile de Lucru Mixte sunt: Agenþia
pentru Formare Profesionalã ºi Ocuparea Forþei de Muncã, Agenþia pentru Locuinþe;
Direcþia de Muncã ºi Solidaritate Socialã; Direcþia de Sãnãtate Publicã; Casa de
Asigurãri ºi Sãnãtate; Inspectoratul Poliþiei; Inspectoratul ªcolar; Direcþia pentru
Tineret ºi Sport; Direcþia pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional;
Direcþia pentru Protecþia Drepturilor Copilului. ONG-urile locale ale romilor
participã, de asemenea, în aceste structuri.

2.2

Construcþii de locuinþe

Strategia este generoasã în a propune mãsuri pentru îmbunãtãþirea situaþiei locuinþelor
comunitãþilor de romi, în special în ceea ce priveºte situaþia proprietãþii terenurilor ºi
caselor ºi construcþia sau reabilitarea caselor.47
Din pãcate, monitorizarea localã nu a descoperit aproape nici un rezultat concret al
mãsurilor Strategiei la nivel local ºi aproape cã nu au fost alocate fonduri pentru
asemenea activitãþi. În schimb, mai multe familii rome au fost evacuate din unele oraºe
ºi mutate în alte locuri. De exemplu, în Cluj-Napoca au fost create douã colonii izolate,
Pata Rît 2 ºi Pata Rît 3, în vecinãtatea unei colonii deja existente denumite Pata Rît.
Aceste colonii au fost formate prin mutarea unor familii de romi ºi a altor cetãþeni fãrã
locuinþã din diferite zone ale oraºului.48 Dupã ce filiala P.R.S.D. ºi Asociaþia Amare
Phrala au avut mai multe încercãri de a atrage atenþia opiniei publice asupra acestei
situaþii ºi au scris numeroase scrisori autoritãþilor publice, în decembrie 2003, Consiliul
Local din Cluj-Napoca a alocat un buget de 200.000.000 lei (aproximativ 5.000 de
Euro) pentru materiale de încãlzire, mâncare ºi electricitate.49
46

Interviu cu Dinu Iulian, Preºedinte al Asociaþiei Studenþilor Romi „Romanitin”, Iaºi,
octombrie 2003.

47

Strategia Guvernului, Capitolul VII, Secþiunea B.

48

Pata Rît este o comunitate de lângã rampa de gunoi a oraºului în care aproximativ 400 de
romi trãiesc ºi colecteazã materiale reciclabile.
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În unele judeþe, activitãþi limitate de reabilitare au fost desfãºurate. De exemplu, în
judeþul Brãila, activitãþi de reabilitare pentru “Colonia KM 10” au fost demarate în
august 2003.50 În judeþul Dolj, patru familii au primit materiale de construcþie din
bugetul oraºului pentru reabilitarea propriilor case, iar alte locuinþe vor fi cumpãrate de
Primãrie ºi transformate în locuinþe sociale.51
Una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntã comunitãþile de romi este
statutul legal al locuinþelor, de la proprietatea asupra terenului pânã la lipsa actelor de
proprietate pentru case. Cu toate acestea, au existat câteva cazuri de legalizare de
proprietãþi în judeþele monitorizate. În judeþul Iaºi, marea majoritate a caselor romilor
nu au acte de proprietate ºi nici autorizaþie de construcþie. În satul Zanea, din 159 de
case, dintre care unele sunt noi, doar patru au acte de proprietate pentru teren ºi nici
una nu are autorizaþie pentru construcþie. În Timiºoara, judeþul Timiº, un numãr de
case construite de romi fãrã autorizaþie sunt în pericol de a fi demolate de cãtre
autoritãþi.52
O opinie generalã exprimatã de reprezentanþi ai romilor este cã respectivele Consilii
Locale nu sunt interesate de soluþionarea statutului legal al terenurilor ºi caselor ºi cã
aceste probleme sunt exacerbate din cauza numãrului mare de romi care nu au acte de
identitate ºi nu cunosc legile proprietãþii.
Raportul Guvernului despre starea implementãrii Strategiei menþioneazã doar cã B.J.R.ul a strâns informaþii despre situaþia locuinþelor comunitãþilor de romi ºi cã viitorul
proiect finanþat de Phare „Sprijin pentru Strategiile Naþionale pentru Îmbunãtãþirea
Situaþiei Romilor” va fi focalizat pe probleme de infrastructurã ºi locuinþe sociale.
Începând cu 2004, programul va aloca 2.000.000 de Euro pentru asemenea proiecte ºi
încã 64 de miliarde de lei (aproximativ 1,6 milioane de Euro) vor fi alocate de cãtre
Guvern în 2004 pentru proiecte conduse de autoritãþile publice din acest domeniu.
Aceste proiecte vor fi mai eficiente dacã se vor adresa problemelor de bazã, cum ar fi
lipsa de acte de identitate ºi superficiala cunoaºtere a legilor proprietãþii de cãtre romi.

49

Masã rotundã, judeþul Cluj, decembrie 2003.

50

Interviu cu Ion George, inspector al departamentului Construcþii de Locuinþe, 2 iulie 2003,
Brãila.

51

Interviu cu Vasile Bulucea, primar al Craiovei, judeþul Dolj, 30 iunie 2003.

52

Interviu cu Mircea Barbu, reporter al programului radio în limba Romani, 12 iulie 2003.
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2.3

Protecþie socialã

Raportul Guvernului din 200353 prezintã unele dintre mãsurile luate de cãtre
Ministerul Muncii ºi al Protecþiei Sociale, inclusiv beneficiile pentru copii specificate de
Legea nr. 61/1993; beneficiile pentru copiii aflaþi în familii adoptive, conform
Ordonanþei Guvernului nr. 26/1997; venitul minim garantat de Legea nr. 416/2001;
sprijin pentru încãlzire, conform legii nr. 416/2001 ºi Ordonanþei Guvernului nr.
121/2002; beneficii pentru copiii nou-nãscuþi potrivit Legii nr. 416/2001 ºi ajutorul de
urgenþã conform Ordonanþei Guvernului nr. 118/1999. Din pãcate, toate aceste mãsuri
sunt direcþionate cãtre populaþia majoritarã ºi nu sunt focalizate pe nevoile specifice ale
comunitãþilor de romi sau pe scopurile Strategiei.
În cele cinci judeþe monitorizate, majoritatea activitãþilor legate de protecþia socialã sunt
în relaþie cu venitul minim garantat, conform Legii nr. 416/2001. În realitate, Consiliile
Locale reduc cantitatea de venituri minime garantate pe perioada verii pe baza
presupunerii cã beneficiarii lucreazã ca zilieri ºi au, prin urmare, un anume venit. Cu
toate acestea, astfel de reduceri ar trebui sã fie impuse doar dacã se demonstreazã cã
beneficiarii au venituri peste limita pentru beneficii.
O problemã foarte importantã legatã de accesul la protecþia socialã este lipsa actelor de
identitate, situaþie care existã în toate cele cinci judeþe. Copiii care nu au acte de
identitate ºi sunt nãscuþi în familii cu pãrinþi cãsãtoriþi dupã obiceiurile tradiþionale,
deci nu la oficiul stãrii civile, sunt prin urmare neeligibili pentru ajutor social. Aceºti
factori restricþioneazã ºi mai sever accesul romilor la serviciile sociale, acces deja
compromis de procedurile foarte complexe ºi care necesitã mult timp ºi multe resurse.54
În judeþele Cluj (Universitatea Babeº-Bolyai, Cluj-Napoca), Iaºi (Universitatea A. I.
Cuza, Iaºi), Timiº (Universitatea Timiºoara) ºi Dolj (Universitatea Craiova) existã un
grup important de studenþi romi, din care un numãr mare studiazã Asistenþa Socialã în
fiecare dintre Universitãþile locale menþionate. Din pãcate, doar puþini dintre ei au
reuºit sã se angajeze în serviciile sociale. Existã puþine oferte de locuri de muncã în
instituþii de asistenþã socialã ºi toþi absolvenþii Facultãþilor de Asistenþã Socialã
întâmpinã dificultãþi în gãsirea unui loc de muncã.55
Mai multe activitãþi în domeniul protecþiei sociale au fost iniþiate de cãtre ONG-urile
romilor, cele mai multe dintre ele în parteneriat cu organizaþii nerome, ºi în unele cazuri
cu autoritãþi publice. În Cluj-Napoca, un proiect finanþat prin programul Phare al
53

Raport despre progresul implementãrii Strategiei Guvernamentale pentru Îmbunãtãþirea
Situaþiei Romilor, Bucureºti, aprilie 2003, pagina 12.

54

Mese rotunde în Cluj, Iaºi, Timiºoara, Craiova, Brãila, noiembrie-decembrie 2003.

55

Mese rotunde în Iaºi, Timiº, Dolj, noiembrie-decembrie 2003.
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Uniunii Europene din 2002, un parteneriat între Primãrie ºi Asociaþia Studenþilor Romi
„Romano Suno” a avut ca scop îmbunãtãþirea accesului romilor la serviciile publice
oferite de instituþia respectivã.56 Aproximativ 80 de romi au fost beneficiarii direcþi ai
proiectului, prin informarea directã ºi consultanþa care le-au fost oferite. Broºuri cu
informaþii despre serviciile sociale locale au fost tipãrite ºi distribuite, ºi instruire în
domeniul drepturilor omului, anti-discriminãrii, problemelor de protecþie a drepturilor
copilului, sãnãtate, etc, le-au fost oferite cetãþenilor romi ºi neromi. Un birou pentru
informare ºi consultanþã a fost deschis ºi dotat în interiorul Primãriei, dar nu au fost
create posturi permanente care sã asigure funcþionarea sa continuã.57
În Brãila, un alt proiect finanþat prin programul Phare ºi iniþiat de cãtre Prefecturã /
Biroul Judeþean pentru Romi ºi de Alianþa pentru Unitatea Romilor a avut ca scop o
mai bunã integrare în societate a comunitãþilor de romi.58 Ca rezultat al proiectului, o
organizaþie neguvernamentalã a romilor a fost creatã la nivel judeþean, având patru
filiale în zona ruralã, ºi 40 de romi din judeþul Brãila au fost formaþi ca lucrãtori
comunitari ºi implicaþi direct în identificarea problemelor de la nivel local, în activitãþi
de mediere si informare. Patru dintre lucrãtorii comunitari implicaþi în program au fost
angajaþi de cãtre Primãriile locale. În plus, acte de identitate ºi certificate de cãsãtorie au
fost emise pentru 292 de romi. Parteneriatul dintre Prefecturã / B.J.R., Primãriile locale
ºi organizaþiile rome locale (Alianþa pentru Unitatea Romilor din judeþul Brãila), a fost
esenþial pentru succesul proiectului. El a fost facilitat de faptul cã expertul rom este ºi
preºedintele Alianþei pentru Unitatea Romilor din judeþul Brãila.

2.4

Sãnãtate

O mai mare includere a romilor în sistemul de asigurãri de sãnãtate este probabil cel mai
important aspect din domeniul pentru Sãnãtate al Strategiei. Cu toate acestea,
rezultatele de pânã acum nu sunt satisfãcãtoare59, ºi eforturi continue ar trebui fãcute de
sistemul de Sãnãtate pentru organizarea ºi reorganizarea resurselor umane, ºi mãsuri
legislative ar trebui adoptate pentru a pune în aplicare dispoziþiile Strategiei.60

56

Phare RO 0004.02.02, Dezvoltarea Societãþii Civile, Fondul pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei
Romilor

57

Centrul de Resurse pentru Comunitãþile de Romi, monitorizare de proiect fiºã FISR.

58

Phare RO 0004.02.02, Dezvoltarea Societãþii Civile, Fondul pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei
Romilor

59 Mese rotunde în Iaºi, Timiº, Dolj, noiembrie-decembrie 2003.
60

Mese rotunde în Cluj, Iaºi, Timiºoara, Brãila, Craiova, noiembrie-decembrie 2003.
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Un proiect iniþiat în 2001 cu scopul de a identifica, instrui ºi angaja mediatori sanitari
pentru comunitatea romã este încã la un nivel scãzut. Dupã ce postul de mediator
sanitar a fost adãugat în registrul de profesii recunoscute, aproximativ 166 de posturi de
mediatori au fost create pe plan naþional, un numãr de reprezentanþi romi considerând
cã este mult prea puþin pentru ca aceºtia sã poatã face faþã solicitãrilor.61
În judeþul Cluj, din patru mediatori sanitari formaþi, doar unul a fost angajat în cadrul
Direcþiei Judeþene de Sãnãtate, în timp ce în judeþul Brãila trei mediatori sanitari au fost
angajaþi. În judeþul Timiº, trei romi au fost formaþi, dar nici unul nu a fost angajat, iar
în judeþul Dolj trei au fost angajaþi. Situaþia este mai bunã în judeþul Iaºi, unde opt romi
au fost angajaþi ca mediatori sanitari. Un subiect de nemulþumire a fost colaborarea cu
P.R.S.D. în cadrul procesului de selecþie, deoarece s-a insistat pe recomandarea
persoanelor care aveau legãturã cu aceastã organizaþie62. În unul din cazuri,
monitorizarea a descoperit cã unuia dintre mediatorii sanitari i s-a cerut de cãtre
P.R.S.D. sã promoveze înscrierea în partid printre membrii comunitãþii rome, fapt care
vine în contradicþie cu statutul de angajat al unei instituþii publice.63
Personalul medical care lucreazã direct cu mediatorii sanitari percepe activitãþile acestora
ca fiind folositoare ºi unii recunosc chiar cã este nevoie de mai mulþi mediatori pentru
a avea impact asupra comunitãþilor þintã. Principalele activitãþi desfãºurate de cãtre
mediatorii sanitari sunt în legãturã cu identificarea problemelor de sãnãtate ºi alte
probleme sociale asociate cu acestea; pregãtirea înscrierii la medicul de familie;
pregãtirea campaniilor de vaccinare; diseminarea de informaþii privind sistemul de
sãnãtate, igiena, contracepþia ºi planificarea familialã ºi îmbunãtãþirea comunicãrii cu
personalul medical.
Deºi în cele cinci judeþe monitorizate nu este iniþiat aproape nici un program ºi
fondurile alocate pentru prevederile de Sãnãtate ale Strategiei sunt aproape inexistente,
unele iniþiative ale societãþii civile au avut ca þintã problemele de sãnãtate cu care se
confruntã comunitãþile de romi. În judeþul Cluj, un parteneriat între Asociaþia pentru
Emanciparea Femeilor Rome, Societatea Românã de Cancer ºi Institutul Oncologic
„Ion Chiricuþã” a fost creat cu scopul de a se implementa un proiect finanþat de fondul
Phare;64 scopul proiectului a fost efectuarea screening-ului pentru depistarea cancerului
de col uterin la femeile de etnie romã ºi educaþia sanitarã. Ca rezultat al proiectului,
aproximativ 1600 de teste Papanicolau au fost efectuate pentru femei rome, cãrora li s61

Mese rotunde în Cluj, Iaºi, Timiºoara, Brãila, Craiova, noiembrie-decembrie 2003.
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Interviu telefonic cu Mariana Buceanu, coordonator de programe la Romani CRISS.

63

Interviu cu un mediator sanitar care a dorit sã rãmânã anonim.

64

Phare RO 0004.02.02, Dezvoltarea Societãþii Civile, Fondul pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei
Romilor
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a oferit ºi tratament în caz de necesitate; 11 femei din rândul populaþiei rome au fost
instruite ca mediatoare sanitare ºi au lucrat pe perioada implementãrii proiectului; o
unitate mobilã cu echipament medical ºi medicamente este gata pentru a fi utilizatã în
alte comunitãþi. În judeþul Dolj, o iniþiativã a Asociaþiei Studenþilor „Eurodrom” ºi a
Asociaþiei „Vasiliada” a avut ca þintã ºcoli din municipiul Craiova, în care 1000 de
pliante despre sãnãtate au fost distribuite, ºi, de asemenea, 40 de copii romi din familii
foarte dezavantajate au participat la un program de sfârºit de sãptãmânã pentru educaþie
sanitarã, igienã ºi activitãþi extracuriculare.65

2.5

Iniþiative economice

Felul în care Strategia abordeazã dezvoltarea economicã a comunitãþilor de romi se
bazeazã pe chestiuni cheie de reducere a sãrãciei ºi de acces la piaþa locurilor de muncã.
Cu toate acestea, în toate judeþele monitorizate, autoritãþile locale au înregistrat mai
degrabã progrese în înregistrarea romilor pentru primirea venitului minim garantat
decât în derularea de proiecte care sã mãreascã procentul de angajare ºi de autonomie în
comunitãþile de romi.
Cele mai frecvente activitãþi în domeniul dezvoltãrii economice sunt legate de instruirea
profesionalã ºi calificarea romilor. În 2003, în toate cele cinci judeþe s-au organizat burse
ale locurilor de muncã pentru etnicii romi, bazate pe colaborarea dintre Agenþiile
Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã, Birourile Judeþene pentru Romi ºi
organizaþii neguvernamentale ale romilor. Persoanele rome care au participat la aceste
burse ale locurilor de muncã au fost mulþumite de acest gen de activitãþi ºi sperã cã
bursele ulterioare vor avea mai mult succes ºi vor cuprinde mai multe firme care sã ofere
mai multe oportunitãþi de locuri de muncã.66
În judeþele Cluj, Iaºi, Timiº ºi Dolj, Agenþia de Dezvoltare Comunitarã „Împreunã”, în
parteneriat cu asociaþii ale studenþilor romi ºi cu Agenþiile Judeþene pentru Ocuparea
Forþei de Muncã, a implementat un proiect numit „Facilitarea accesului romilor pe piaþa
muncii”, proiect finanþat de Uniunea Europeanã prin programul Phare.67 Aproximativ
200 de Romi au fost instruiþi în meserii cerute pe piaþã; procesul de gãsire a locurilor de
muncã este însã mai dificil, ºi un numãr mic dintre ei ºi-au gãsit locuri de muncã.68
65

Proiect finanþat de Centrul de Resurse pentru Comunitãþile de Romi Cluj-Napoca,
Arhiepiscopia Craiovei ºi World Vision Craiova.
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Mese rotunde în Cluj, Iaºi, Timiºoara, Brãila, Craiova, noiembrie-decembrie 2003.
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Phare RO 0004.02.02, Dezvoltarea Societãþii Civile, Fondul pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei
Romilor

68

Interviu cu Roxana Acojocãriþei, monitor al Agenþiei de Dezvoltare Comunitarã „Împreunã”,
4.07.2003.
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Cu excepþia unui proiect iniþiat în judeþul Iaºi, activitãþile generatoare de venit nu sunt
promovate în cele cinci judeþe. În Tîrgu Frumos, Asociaþia „Help”, în parteneriat cu
Asociaþia „ªansa Romani” ºi cu Consiliul Local implementeazã un proiect pentru
instruirea în meseria de croitor ºi angajarea a 20 de femei rome; proiectul are
aproximativ 56.000 de Euro, fonduri de la guvern.69
În domeniul activitãþilor generatoare de venit ºi formare profesionalã, programul Phare
a alocat 1,8 milioane de Euro pe 2004 pentru proiecte în parteneriat între autoritãþile
locale ºi comunitãþile de romi.70 Programul a început în mai 2004 ºi va sprijini, de
asemenea, infrastructura micã ºi construcþia de locuinþe sociale (2 milioane de Euro) ºi
sectorul de sãnãtate (652.000 de Euro); programul va fi administrat de cãtre Centrul de
Resurse pentru Comunitãþile de Romi din Cluj Napoca.
Nu existã nici o dovadã cã romilor le-au fost date terenuri pentru activitãþi agricole sau
pentru construirea de locuinþe conform politicilor Guvernului.71

2.6

Justiþie ºi ordine publicã

Secþiunea „Justiþie ºi ordine publicã” a Strategiei este focalizatã pe dezvoltarea de
programe de informare a persoanelor rome ºi nerome despre cazuri de discriminare,
programe de educaþie juridicã ºi prevenire a infracþionalitãþii ºi pe angajarea de cetãþeni
de origine romã în forþele de ordine ºi în poliþie.
La nivel local, puþine iniþiative au fost luate, cele mai multe constând în organizarea
întâlnirilor regulate dintre liderii romi ºi reprezentanþi ai poliþiei. O trãsãturã comunã
este semnarea unor protocoale de colaborare între P.R.S.D. ºi Inspectoratele de Poliþie;
din pãcate, aceste protocoale rareori au avut un impact concret asupra membrilor
comunitãþilor de romi.
În cele cinci judeþe monitorizate, nu existã programe educaþionale cu focalizare pe
membrii comunitãþilor de romi, deºi asemenea programe ar uºura accesul la justiþie.
69

Bugetul este contribuþia Guvernului pentru programul Phare 2002 „Sprijin pentru Strategia
Naþionalã pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor”. Bugetul total alocat de cãtre Guvern este
de aproximativ 1,3 milioane de Euro.

70

Programul Phare 2002 „Sprijin pentru Strategia Naþionalã pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei
Romilor” are douã componente, dezvoltare instituþionalã ºi schemã de granturi. Autoritatea
Contractantã este Oficiul de Plãþi ºi Contractare Phare ºi Autoritatea de Implementare este
Departamentul pentru Relaþii Interetnice din cadrul Guvernului.
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Hotãrârea Guvernamentalã nr. 256/18.03.2003 privind terenul agricol oferit romilor la nivel
de comunitate localã.

40

CONSIDERAÞII GENERALE

Marea majoritate a romilor nu cunosc principalele proceduri ºi reguli legale ºi sunt, prin
urmare, supuºi unor dese amenzi de cãtre poliþie. Cu toate acestea, aceastã situaþie este
complicatã de lipsa actelor de identitate, de lipsa resurselor cu care sã se poatã supunã
regulilor, ca ºi de discriminarea sistemului juridic.72
Subiectul violenþei rasiste nu este menþionat în Strategie, fapt care constituie o omisiune
importantã, deoarece aceste probleme au fost evidenþiate atât de organizaþii naþionale,
cât ºi de organizaþii internaþionale.73 Violenþele de la Craiova din septembrie 2003 sunt
un exemplu relevant.74 Acolo, o confruntare violentã între un grup de tineri romi ºi
membrii unei presupuse grupãri anti-rome a fost subiect de presã în toatã þara. Ca
replicã, poliþia a arestat 33 de romi, deºi cauza iniþialã a confruntãrii a fost faptul cã
romii îi acuzaserã pe patronii mai multor restaurate ºi cluburi cã refuzã sã primeascã
clienþi romi.
Centrul Romilor pentru Politici Publice „Aven Amentza”, Ministerul Culturii ºi
Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii au organizat o „Caravanã pentru
Educaþie Interculturalã ºi Revalorizare a Patrimoniului Cultural Rom” în toate judeþele,
inclusiv în cele cinci monitorizate. A apãrut astfel o oportunitate de a pune în legãturã
Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii atât cu organizaþii ale romilor, cât
ºi cu reprezentanþi ai administraþiei publice, ºi de a-i informa pe aceºtia despre ultimele
progrese ºi proceduri pentru combaterea acþiunilor discriminatorii.
Într-un proiect iniþiat de Romani CRISS, organizaþii neguvernamentale ale romilor au
participat la un proces consultativ pentru îmbunãtãþirea legislaþiei antidiscriminatorii.75 Rezultatul a constat într-o serie de recomandãri fãcute Consiliului
Naþional pentru Combaterea Discriminãri ºi în crearea unei bune structuri
comunicative în interiorul acestei instituþii. 76

2.7

Protecþia copilului

Toate rapoartele ºi mãsurile luate de Agenþia Naþionalã pentru Protecþia Copilului ºi
Adopþii au menþionat faptul cã nu existã discriminare în politica acesteia, nici pozitivã
72

Mese rotunde în Cluj, Iaºi, Timiºoara, Brãila, Craiova, noiembrie-decembrie 2003.

73

Monitori ai drepturilor omului participã într-un proiect condus de Romani CRISS ºi se
documenteazã în permanenþã despre asemenea cazuri.
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Interviu cu Vasile Velcu Nãzdrãvan – lider rom; revista „Aven Amentza”, septembrie 2003.

75

Proiect finanþat de Institutul pentru o Societate Deschisã România.

76

Ivan Gheorghe, fostul ºef al Oficiului Naþional pentru Romi a fost recrutat în 2003 ca ºi
consilier al Preºedintelui NCCD.
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ºi nici negativã. De exemplu ºi copii romi, dar ºi ne-romi trãiesc în instituþii ale statului
pentru protecþia copilului ºi este foarte posibil ca majoritatea copiilor care primesc
sprijin din partea Direcþiilor Judeþene pentru Protecþia Drepturilor Copilului sã fie de
etnie romã. Tot romii par a fi ºi principalii beneficiari ai proiectelor de desinstituþionalizare ºi oferire de alternative familiale.77 Cu toate acestea, organizaþiile
romilor ºi-au exprimat îngrijorarea cã aceastã politicã generalã nu rãspunde nevoilor
specifice ale copiilor romi care trãiesc sau nu în familie, ºi cã anumite mãsuri ar trebui
luate, în mod special în ceea ce priveºte pãstrarea fondului cultural al copiilor.
În cele cinci judeþe monitorizate existã puþine iniþiative consistente legate de situaþia
copiilor romi. În Cluj-Napoca, Direcþia Judeþeanã pentru Protecþia Drepturilor
Copilului a implementat proiectul Centrul de Zi „Þara Minunilor”,78 destinat copiilor
preºcolari romi dintr-o comunitate foarte dezavantajatã care trãieºte în apropierea
rampei de gunoi a oraºului Cluj-Napoca79. În cadrul acestui proiect, un numãr de copii
preºcolari ºi familiile lor sunt sprijiniþi pentru o mai bunã integrare a copiilor în primul
an de ºcoalã. Pânã acum, din cei zece copii care frecventeazã activitãþile Centrului de Zi,
trei sunt integraþi în învãþãmântul de masã, în timp ce restul sunt în clase de educaþie
specialã din cadrul Centrului de Zi pentru Copiii Romi al ªcolii din Cluj-Napoca.80 Se
aºteaptã ca Inspectoratul ªcolar Judeþean ºi ªcoala numãrul 12 sã înceapã anul ºcolar
2005-2006 cu copii de clasa I proveniþi din comunitatea mai sus-menþionatã, care sã fie
integraþi în învãþãmântul de masã, punându-se astfel capãt unui tip mai degrabã
segregat de educaþie.
Rata ridicatã de ºomaj din rândul asistenþilor sociali romi în sistemul de protecþie a
drepturilor copilului este o problemã serioasã. Deºi mulþi etnici romi au absolvit
facultãþi de Asistenþã Socialã, Sociologie, Psiho-pedagogie ºi ar putea constitui o resursã
importantã, numãrul de romi care lucreazã în acest domeniu este foarte mic.81

77

Raport despre progresul implementãrii Strategiei Guvernamentale pentru Îmbunãtãþirea
Situaþiei Romilor, Bucureºti, aprilie 2003 , pag. 29.
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Finanþat de programul Phare pentru Protecþia Copilului

79

Comunitatea Pata Rît este formatã din aproximativ 500 de oameni care trãiesc în condiþii
mizere, reciclând metal, sticlã, hârtie, etc. pe care le gãsesc în rampa de gunoi. Copiii care
trãiesc în Pata Rît merg la ªcoala numãrul 12, unde un Centru de Zi este organizat ºi unde
programa este în conformitate cu nivelele speciale de învãþãmânt. Ei primesc haine ºi mâncare
ºi, în timpul dupã-amiezii, sunt ajutaþi la teme.

80

ªcoala are un numãr de clase speciale în care sunt ºcolarizaþi copiii din comunitatea Pata Rît.

81

Mese rotunde în Cluj, Iaºi, Timiºoara, Brãila, Craiova, noiembrie – decembrie 2003.
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2.8

Educaþie

În contextul în care ciclul sãrãciei rãmâne foarte pronunþat, educaþia este printre cei mai
importanþi factori care pot aduce o schimbare în bine. În comparaþie cu populaþia
majoritarã din România ºi cu alte minoritãþi existã un nivel scãzut de educaþie în rândul
populaþiei rome, iar de la adoptarea Strategiei se poate vorbi de realizarea unor
dezvoltãri pozitive. Printre acestea se gãseºte un substanþial program finanþat prin Phare,
numit „Acces la educaþie pentru grupurile dezavantajate, cu focalizare pe romi”, cu un
buget total de 8,6 milioane de Euro, din care 1,6 milioane sunt contribuþie
guvernamentalã.
În cadrul noului creat Comitet de Sprijin al programului Phare “Access la educaþie …”
existã mai mulþi activiºti romi ºi alþi profesioniºti care sprijinã Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii; ca rezultat al muncii lor comune, subiectul discriminãrii în educaþie ºi, în
mod special, subiectul segregãrii ºcolare se aflã pe agenda comitetului ºi a ministerului.
O notificare privind situaþia segregãrii ºcolare a fost emisã de Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii, creând un mediu propice pentru un mai bun acces al copiilor romi la ceea
ce se numeºte educaþie inclusivã ºi de calitate.82 Aceastã notificare este primul document
de politicã educaþionalã care sprijinã accesul egal la educaþia de calitate al tuturor
copiilor ºi admite faptul cã segregarea în educaþie este o formã severã de discriminare.
Programul „Acces la educaþie pentru grupurile dezavantajate, cu focalizare pe romi” s-a
desfãºurat în zece Inspectorate ªcolare, judeþul Cluj fiind inclus printre acestea. În
judeþul Cluj opt ºcoli au beneficiat de proiect, acesta incluzând activitãþi ºcolare ºi extracurriculare, formãri pentru profesori ºi reabilitare a infrastructurii. Semnificativ este
faptul cã, deºi strategia judeþeanã elaboratã de Inspectoratul ªcolar menþioneazã
participarea comunitãþilor de romi, proiectul nu a avut organizaþii ale romilor ca
parteneri formali, într-un judeþ în care societatea civilã romã este probabil cel mai bine
dezvoltatã. ONG-urile rome ºi-au exprimat nemulþumirea în legãturã cu aceastã
situaþie, însã procesul de revitalizare a colaborãrii directe cu instituþia a durat ceva
vreme.83
Judeþul Cluj a beneficiat, de asemenea, de douã proiecte educaþionale finanþate de
programul Phare. Unul dintre proiecte a fost implementat de Grupul de Chimie
Industrialã din Turda în parteneriat cu un ONG local. Elevi romi au primit sprijin
pentru a-ºi îmbunãtãþi rezultatele ºcolare, educaþie sanitarã, mese, etc. Dupã terminarea
contractului Phare, proiectul a fost continuat cu sprijin din partea Primãriei ºi a
82

Notificare a Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii numãrul 29323/20.04.2004 care
interzice segregarea în educaþie.

83

Masã rotundã în Cluj-Napoca, decembrie 2003.
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Inspectoratului ªcolar. Cel de al doilea proiect a fost implementat de Asociaþia
Gaborilor cu Pãlãrie în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar ºi a creat un program de
grãdiniþã pentru copiii gabori.
În toate cele cinci judeþe, numãrul de copii romi care învaþã în limba romani este în
creºtere, la fel ca ºi numãrul de profesori de limba romani disponibili. Brãila este în mod
tradiþional gazda Olimpiadei Naþionale de Limba Romani organizatã în parteneriat cu
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi cu organizaþii rome.
Toþi copiii romi care merg la ºcoalã beneficiazã de programul guvernamental „laptele ºi
cornul”. Acest program a încurajat un numãr sporit de copii romi sã meargã la ºcoalã,
demonstrând astfel încã o datã cã nivelul de sãrãcie extremã al comunitãþilor de romi
este o adevãratã barierã în calea educaþiei.84
Alte activitãþi educaþionale au fost organizate în toate cele cinci judeþe, de la sprijin
pentru pregãtirea pentru examene la formãri pentru profesori, activitãþi culturale ºi
interculturale.

2.9

Culturã ºi culte

Mai multe activitãþi culturale au avut loc în cele cinci judeþe, în mod special festivaluri
de muzicã ºi dans. De exemplu, în judeþul Cluj existã un festival anual în memoria unui
cunoscut violonist, Alexandru Þitruº. În judeþul Brãila, în preajma sãrbãtorilor de iarnã
se organizeazã un eveniment în care toate minoritãþile îºi prezintã colindele tradiþionale;
în judeþul Timiº, un ansamblu cultural de copii romi a fost organizat de Asociaþia
Femeilor Rome „Pentru Copiii Noºtri”.
Sãrbãtorirea Zilei Internaþionale a Romilor pe 8 aprilie a devenit deja o tradiþie, ºi acest
lucru se manifestã prin evenimente culturale, marºuri ºi conferinþe.
Aºa cum se menþioneazã în secþiunea 2.6, Centrul Romilor pentru Politici Publice
„Aven Amentza”, în parteneriat cu ministerul Culturii ºi Consiliul Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii, a organizat, în toate cele cinci judeþe monitorizate, o
„Caravanã pentru Educaþie Interculturalã ºi Revalorizare a Patrimoniului Cultural
Rom”.

84
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2.10 Participare publicã
Nivelul de participare publicã a romilor din cele cinci judeþe monitorizate este încã
scãzut. Dupã alegerile locale din 2000, un numãr mic de consilieri locali au fost aleºi,
majoritatea de pe listele P.R.S.D. Cu toate acestea, datoritã lipsei de colaborare dintre
organizaþiile rome de la nivel local ºi datoritã faptului cã voturile romilor s-au împãrþit
între acestea, reprezentarea etniei rome a rãmas scãzutã, cu aproape nici o voce la nivel
local.85
Este, de asemenea, important sã menþionãm faptul cã noile prevederi ale Legii pentru
Alegerile Locale au împiedicat în 2004, pentru prima oarã în istoria post-decembristã a
României, asociaþiile minoritãþilor naþionale, cu excepþia celor deja reprezentate în
Parlament sã participe la alegerile locale. Consecinþa acestui lucru este reprezentarea mai
slabã la nivel local, acolo unde mai multe organizaþii, în mod special ale comunitãþilor
locale de romi, erau de obicei reprezentate.86
Noul protocol politic semnat între P.R.S.D. ºi Partidul Social Democrat promoveazã
participarea candidaþilor romi pe listele PSD-ului. Cu toate acestea, acest acord este
posibil sã creeze dezavantaje candidaþilor romi deoarece filialele locale ale P.R.S.D.-ului
au o capacitate limitatã de negociere.
Se poate remarca faptul cã în cele cinci judeþe existã o prezenþã promiþãtoare a mai
multor ONG-uri rome active. De asemenea, mãsurile afirmative luate de cãtre
Universitãþile din Cluj, Iaºi, Craiova ºi Timiºoara sprijinã dezvoltarea în continuare a
unei noi generaþii de lideri romi.

2.11

Comunicare ºi implicare civicã

Existã din pãcate o lipsã de cunoaºtere a conþinutului Strategiei de cãtre instituþiile
publice, în special datoritã nivelului scãzut de participare la Grupurile de Lucru Mixte.
În domeniul media s-au fãcut puþine lucruri pentru încurajarea unei reflectãri corecte ºi
echilibrate a vieþii de zi cu zi ºi a culturii romilor.87 Cu toate acestea, au existat unele
iniþiative în acest domeniu în judeþele monitorizate.
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Mese rotunde în Cluj, Iaºi, Timiºoara, Brãila, Craiova, noiembrie – decembrie 2003.
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„Evaluare sumarã a îndeplinirii de cãtre România a criteriilor politice de aderare la Uniunea
Europeanã“, realizat de Institutul pentru o Societate Deschisã – România, Institutul pentru
Politici Publice, Centrul de Resurse Juridice ºi Centrul Parteneriat pentru Egalitate, mai
2004, pagina 18.
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Mese rotunde în Cluj, Iaºi, Timiºoara, Brãila, Craiova, noiembrie – decembrie 2003.
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În judeþul Timiº, un postul de radio de stat local a început, în 2003, sã emitã o emisiune
pentru romi, cu sprijinul direct al Asociaþiei Studenþilor Romi „Parudimos”; programul
are alocate 60 de minute pe sãptãmânã ºi prezintã aspecte ale vieþii romilor, ºtiri ºi
muzicã.
În judeþele Cluj ºi Timiº, o nouã iniþiativã de a pregãti tineri romi ca reporteri de
televiziune a debutat în 2003, pe baza unui parteneriat între Centrul de Resurse pentru
Comunitãþile de Romi, Studiourile Regionale ale Televiziunii Române din Cluj ºi
Timiºoara, Asociaþia Studenþilor Romi „Romano Suno” din Cluj-Napoca ºi Asociaþia
Studenþilor Romi „Parudimos” din Timiºoara. 12 tineri studenþi romi au fost instruiþi
în munca de televiziune ºi ºi-au început activitãþile practice sub supravegherea
profesioniºtilor locali. „Amari Emisiunea” continuã sã existe la studioul regional TVR
Cluj, iar o nouã emisiune din viaþa romilor a demarat la studioul regional TVR
Timiºoara.
În toate cele cinci judeþe, organizaþiile rome, în special cele conduse de studenþi,
organizeazã diverse evenimente, sesiuni de formare, activitãþi culturale ºi mese rotunde.
Problematica discriminãrii romilor este adusã pe agenda publicã de cãtre ONG-uri ori
de câte ori este posibil, dar nu existã pânã în prezent nici un program guvernamental
pentru conºtientizarea ºi combaterea discriminãrii faþã de romi sau ne-romi.
În Cluj-Napoca, ONG-urile rome active desfãºoarã întâlniri sãptãmânale gãzduite de
Centrul de Resurse pentru Comunitãþile de Romi, întâlniri în timpul cãrora se discutã
cele mai urgente probleme ºi soluþiile lor pentru beneficiul comunitãþilor rome.
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3.

Concluzii

Trei ani dupã adoptarea sa, Strategia rãmâne un document esenþial pentru
îmbunãtãþirea situaþiei romilor din România. Strategia a reunit cele mai importante ºi
active organizaþii ale romilor din þarã ºi a creat un mediu benefic pentru implicarea
activã a unui larg numãr de instituþii ºi ONG-uri. Strategia conþine o listã extensivã de
mãsuri ce ar trebui sã fie implementate la nivel naþional ºi local, cu responsabilitãþi ºi
termene stabilite pentru actorii relevanþi.
Un numãr important de mãsuri pentru implementarea obiectivelor Strategiei au fost
deja implementate. Crearea unei reþele de birouri specializate la nivelul întregii þãri,
responsabile pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntã comunitãþile de romi,
are potenþialul de a crea o creºtere a eficienþei eforturilor autoritãþilor locale de
îmbunãtãþire a situaþiei romilor. Din pãcate, momentul pozitiv creat de elaborarea
Strategiei a fost ratat, iar Guvernul ºi partenerii sãi au fost incapabili pânã acum sã
producã o schimbare concretã a situaþiei romilor.
Ca urmare a adoptãrii Strategiei ºi activitãþilor imediate acesteia, au fost create Birourile
Judeþene pentru Romi ºi au fost numiþi experþii de la nivel local. Totuºi, aceste structuri
nu au fost investite ºi cu autoritatea sau resursele necesare pentru a putea realiza acþiuni
efective din aria lor de responsabilitate, iar încrederea în Strategie a scãzut substanþial.
O altã problemã este aceea a coordonãrii limitate cu organizaþiile romilor, cu excepþia
P.R.S.D., ceea ce a dus la o discreditare a practicii oficiale de abordare a problematicii
rome la nivel local. Prea puþine lucruri s-au fãcut la nivel naþional pentru a se asigura cã
autoritãþile înþeleg, acceptã ºi implementeazã obiectivele stabilite prin Strategie.
Strategia însãºi nu are o definire specificã ºi linii directoare pentru asumarea
responsabilitãþii de cãtre autoritãþile locale. Instrucþiuni mult mai detaliate vor trebui
elaborate astfel încât sarcinile sunt puse în practicã ºi obiectivele îndeplinite.
Unele dintre domeniile Strategiei au cunoscut o îmbunãtãþire în ultimii trei ani. În timp
ce un progres poate fi constatat în ceea ce priveºte accesul romilor la servicii de sãnãtate,
prin pregãtirea ºi angajarea mediatorilor sanitari, problemele de locuire rãmân critice,
devreme ce un numãr mare de familii rome rãmân sub riscul evacuãrii ca urmare a lipsei
unor documente care sã dovedeascã proprietatea. Nevoia de integrare a romilor în ºcolile
din structura de învãþãmânt la nivel naþional a fost recunoscutã de Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii, însã paºi suplimentari trebuie fãcuþi pentru a asigura accesul complet al
romilor la educaþie de calitate la nivelul întregii þãri. Nivelul ridicat de neangajare în
muncã ºi ºomaj în rândul romilor rãmâne neschimbat, deºi o serie de proiecte au
demonstrat cã la nivel local parteneriatul pentru crearea de locuri de muncã poate fi de
succes.
Obiectivele Strategiei rãmân relevante ºi urgente ºi este de importanþã crucialã ca
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Guvernul sã nu facã paºi înapoi de la realizãrile de pânã acum, ci sã continue sã
construiascã pe structurile deja stabilite ºi pe experienþa acumulatã. România are o
societate civilã în expansiune ºi care ar putea oferi expertizã ºi cunoºtinþe pentru
dezvoltarea unei politici mai eficiente pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor. Finanþarea
Uniunii Europene, canalizatã spre proiecte locale, este, de asemenea, o resursa pe care
Guvernul ar trebui sã o foloseascã in realizarea de politici publice. Multe practici
pozitive ºi experienþe valoroase pot fi identificate din aceste proiecte locale ºi incluse în
iniþiative largi, de nivel naþional.
O chestiune de importanþã crucialã este reînnoirea relaþiei constructive dintre
autoritãþile publice ºi societatea civilã romã, la fel ca ºi punerea Strategiei înapoi pe
agenda publicã. Noile iniþiative regionale, cum ar fi Deceniul Incluziunii Romilor, ar
trebui sã evalueze Strategia ºi rezultatele acesteia ºi sã le încorporeze în politicile pe
termen lung. Situaþia romilor din România nu se va îmbunãtãþi fãrã eforturi
coordonate, colaborative ºi susþinute, pe de-o parte, ale Guvernului ºi, pe de altã parte
ale societãþii civile ºi actorilor internaþionali. Monitorizarea continuã ºi independentã a
acestor eforturi devine un factor esenþial pentru asigurarea cã toate acþiunile angajate
contribuie la îmbunãtãþirea continuã a situaþiei romilor din Europa ºi din România.
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GENERALITÃÞI
Judeþul Brãila este situat în sud-estul României ºi are o populaþie totalã de 373.897
locuitori, dintre care 1,6% sunt de etnie romã.1 Potrivit ultimelor douã recensãminte,
numãrul de persoane care se identificã drept romi a crescut cu 30%.

1. REZUMAT
În judeþul Brãila, a existat un oarecare progres în implementarea obiectivelor Strategiei
în domeniile protecþiei sociale, sãnãtãþii, justiþiei, ordinii publice ºi educaþiei. Cu toate
acestea, implementarea Strategiei nu a contribuit încã semnificativ la rezolvarea
problemelor comunitãþii rome care sunt în principiu legate de sãrãcie ºi discriminare,
acces dificil la educaþia de calitate, lipsa de locuinþe ºi locuri de muncã, lipsa de acte de
identitate ºi titluri de proprietate. Marea majoritate (aproximativ 80%) a romilor din
judeþul Brãila trãiesc din venitul minim garantat.
La data când aceste pagini au fost scrise, judeþul Brãila nu dezvoltase încã o strategie
judeþeanã pentru implementarea Strategiei. Un Birou Judeþean pentru Romi (BJR în
acest text) a fost înfiinþat în judeþul Brãila ºi experþi locali pentru problemele romilor au
fost desemnaþi. Cu toate acestea, deºi solicitat de cãtre Strategie, un Grup de Lucru Mixt
nu a fost creat la nivelul judeþului.
La mai mult de doi ani de la adoptarea sa, Strategia nu este cunoscutã încã în toate
instituþiile judeþene. ªi chiar în acele instituþii pentru care Strategia este ceva familiar,
nu existã mãsuri organizaþionale coerente pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor la nivel
judeþean. De asemenea, Strategia nu este bine cunoscutã nici de comunitãþile de romi.
Singura persoanã care a jucat un rol esenþial în informarea comunitãþii de romi a fost
Consilierul Prefectului pentru Problemele Romilor (BJR). Cu toate acestea, eforturile
sale de a promova implementarea mãsurilor Strategiei nu au avut un foarte mare succes.
BJR a reuºit sã progreseze în anumite domenii; de exemplu, BJR a asistat peste 200 de
romi care au obþinut acte de identitate. Cu toate acestea, faptul cã Grupul de Lucru
Mixt nu a fost constituit la nivel de judeþ, lipsa de consultare cu organizaþiile rome,
necunoaºterea termenilor pentru implementarea Strategiei ºi, în mod special, lipsa
resurselor financiare rãmân cele mai serioase probleme legate de nivelul redus al
implementãrii Strategiei în judeþul Brãila.

1
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2. IMPLEMENTARE
2.1

LOCALÃ

Structuri administrative

2.1.1 Biroul Judeþean pentru Romi (BJR)
În Brãila, Biroul Judeþean pentru Romi (BJR în acest text) a fost înfiinþat în septembrie
2003. Biroul Judeþean pentru Romi are în componenþa sa trei membri: Consilierul
Prefectului pentru Problemele Romilor (Consilierul în acest text), Directorul Direcþiei
Programe din cadrul Prefecturii Brãila ºi Directorul Direcþiei Servicii Descentralizate
din cadrul Prefecturii Brãila.
BJR-ul comunicã cu structurile locale guvernamentale pentru a facilita accesul romilor
la serviciile publice, contacteazã organizaþiile romilor ºi le informeazã cu privire la
sursele de finanþare ºi comunicã cu direcþiile din cadrul Prefecturii ºi cu consilierii locali.
Printre principalele realizãri ale BJR-ului din Brãila se numãrã realizarea unei structuri
la nivel judeþean capabilã sã rãspundã nevoilor comunitãþii; în acest sens, înfiinþarea
unei organizaþii judeþene cu patru filiale legal înregistrate ºi alte 36 de persoane active
în localitãþile din judeþ este semnificativã.2
Conform afirmaþiilor Consilierului, principalele probleme care au îngreunat
implementarea Strategiei în Brãila includ lipsa de surse de finanþare directã pentru
implementarea mãsurilor Strategiei la nivel judeþean ºi gradul foarte scãzut de implicare
a instituþiilor locale în implementarea Strategiei. Existã de asemenea o lipsã a
sancþiunilor pentru cazul în care obiectivele Strategiei nu sunt atinse ºi o lipsã de
instrucþiuni clare privind înfiinþarea la nivel judeþean a Grupului de Lucru Mixt ºi a
responsabilitãþilor acestuia.3 Mai mult decât atât, BJR-ul ar fi mult mai eficient dacã ar
fi angajate în mod curent trei sau patru persoane, care sã elaboreze, coordoneze ºi
monitorizeze implementarea Strategiei. De asemenea, dacã BJR-ul ar fi inclus în
structura Consiliului Judeþean ar avea un mai mare acces la programe de finanþare.4

2

Interviu din data de 01. 07.2003 cu domnul Sãndel Grosu, Consilierul Prefectului pentru
problemele romilor.

3

Interviu din data de 01. 07.2003 cu domnul Sãndel Grosu ,Consilierul Prefectului pentru
problemele romilor.

4

Interviu din data de 01. 07.2003 cu domnul Sãndel Grosu ,Consilierul Prefectului pentru
problemele romilor.
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2.1.2 Experþi locali pentru problemele romi
În judeþul Brãila existã cinci experþi locali pentru problemele romilor, din care patru au
fost angajaþi în Primãriile din comunele Suþeºti, Viziru, Galben ºi Bãrãgan, ca urmare a
implementãrii unui proiect Phare intitulat „Raporturi de egalitate”. Acest proiect a
inclus, de asemenea, formarea a 40 de persoane de etnie romã ca lucrãtori comunitari
care acum sunt voluntari în tot judeþul.5 Cel de-al cincilea expert local pentru
problemele romilor a fost angajat la nivelul municipiului Brãila. Experþii locali au fost
desemnaþi de cãtre Alianþa pentru Unitatea Romilor Brãila (AUR în acest text), cea mai
importantã organizaþie neguvernamentalã a romilor din judeþ. Experþii locali menþin
permanent legãtura cu Biroul Judeþean pentru Romi ºi se întâlnesc în cadrul unor
ºedinþe sãptãmânale ale Alianþei pentru Unitatea Romilor. În general, experþii locali
sunt solicitaþi sã se ocupe de probleme sociale, în special de cele legate de ajutorul de
ºomaj ºi de acte de identitate.6

2.1.3 Grupul de Lucru Mixt
Cu toate cã Strategia prevede constituirea la nivel judeþean a unor Grupuri de Lucru
Mixte, la nivelul judeþului Brãila acest lucru nu a fost încã realizat. Biroul Judeþean
pentru Romi a realizat o listã cu persoanele ºi instituþiile ce ar urma sã fie reprezentate
în Grupul de Lucru. Crearea Grupului de Lucru ar fi trebuit sã aibã loc pânã la sfârºitul
lui noiembrie 2003, prin hotãrâre a Consiliului Judeþean.
La iniþiativa BJR-ului, Grupuri de Lucru Mixte au fost constituite la nivel local în
primãvara lui 2003 în comunele ªuþeºti, Bãrãganul, Grãdiºtea, Râmnicelu, Chiºcani ºi
Victoria. Aceste grupuri au în componenþã un numãr de cinci pânã la ºase persoane, de
regulã primarul, vice-primarul, directorul ºcolii, preotul, ºeful de post ºi lucrãtorul
comunitar care reprezintã comunitatea romilor. Din pãcate însã, aceste Grupuri de
Lucru nu funcþioneazã încã la nivel optim.7 Încã nu au fost constituite Grupuri de
Lucru în comunele Ciocile ºi Mircea-Vodã, deoarece administraþiile din aceste comune
au indicat cã nu existã populaþie de etnie romã în zonele lor ºi, prin urmare, considerã
cã nu este necesarã constituirea unor asemenea grupuri.8
5

Proiect finanþat în cadrul programului Phare RO 0004.02.02, Fondul pentru Îmbunãtãþirea
Situaþiei Romilor, numit „Raporturi de egalitate”, realizat de Prefectura Brãila în parteneriat
cu AUR, cu Serviciul pentru evidenþã informatizatã a populaþiei ºi cu Primãria Brãila.

6

Interviu din data de 23. 06.2003 cu domnul Isofache Georgian, expert pe problemele romilor.

7

Interviu din data de 01. 07.2003 cu domnul Sãndel Grosu, Consilierul Prefectului pentru
problemele romilor.

8

Adresa nr. 601/4.04.2003 de la Mircea-Vodã; Adresa nr. 402/18.03.2003 din partea primãriei
comunei Ciocile cãtre BJR.
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2.2

Construcþii de locuinþe

În judeþul Brãila au fost puþine activitãþi legate de mãsurile Strategiei cu privire la
situaþia locuinþelor. Cu sprijinul Alianþei pentru Unitatea Romilor, 11 familii rome vor
beneficia de legalizarea situaþiei proprietãþii.9 Mai mult decât atât, activitãþi de
reabilitare pentru „Colonia Km 10”, o comunitate cu o majoritate de 80% etnici romi,
au început în luna august 2003 ºi sunt încã în desfãºurare. Aceste activitãþi au fost
realizate de cãtre Direcþia Serviciilor Publice din cadrul Primãriei Brãila.10 Condiþiile în
care se trãieºte ºi se locuieºte sunt o problemã serioasã a comunitãþilor de romi din
judeþul Brãila; multe familii trãiesc fãrã energie electricã ºi fãrã apã potabilã.11

2.3

Protecþie socialã

Prin înfiinþarea ºi prin activitãþile Direcþiei Judeþene de Asistenþã Socialã, numãrul
persoanelor de etnie romã beneficiare ale venitului minim garantat a crescut
considerabil. Direcþia a instruit administraþiile din judeþ sã renunþe la obiceiul de a
reduce din beneficii pe perioada verii, pe baza presupunerii cã beneficiarii au alte surse
de venit rezultate în urma muncilor de sezon; în schimb, beneficiarii trebuie sã declare
oricare alte surse de venit.
O Comisie de Mediere Socialã va lua fiinþã în anul 2004 în cadrul Direcþiei Judeþene
pentru Dialog, Familie ºi Solidaritate Socialã ºi care ar trebui sã se ocupe de plângerile
legate de serviciile sociale. Personalul sãu va avea în componenþa sa reprezentanþi ai
Direcþiei pentru Dialog, Familie ºi Solidaritate Socialã, ai Serviciului Public de Asistenþã
Socialã, ai Direcþiei Judeþene pentru Protecþia Drepturilor Copilului, ai Direcþiei pentru
Servicii Publice ºi un reprezentant al societãþii civile.12
Proiectul finanþat de Phare numit „Raporturi de Egalitate“ a dus la creºterea accesului
romilor la serviciile publice prin formarea unui numãr de 40 lucrãtori comunitari din

9

Interviu cu vice-primarul Radu Muºat.

10

Interviu realizat în data de 02.07.2003 cu domnul Ion George – Fondul Locativ.

11

Interviu realizat în data de 02.07.2003 cu domnul Stanciu Florin, contabil-ºef al D.S.P.

12

O.U.G. nr. 118/1999 privind înfiinþarea ºi utilizarea Fondului Naþional de Solidaritate. Legea
nr. 366/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 118/1999, art. 5, al. 1, lit. E.

13

Proiect finanþat în cadrul programului Phare RO 0004.02.02, Fondul pentru Îmbunãtãþirea
Situaþiei Romilor. Celelalte judeþe sunt Tulcea, Buzãu, Constanþa, Vrancea ºi Cãlãraºi.
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judeþul Brãila ºi din alte cinci judeþe învecinate.13 Proiectul a sprijinit de asemenea etnici
romi în obþinerea actelor de identitate. La nivel judeþean, tot romii sunt beneficiarii
unui alt proiect finanþat din fonduri europene, intitulat „Un pas spre viitor”.14 Acest
program îºi propune formarea unui numãr de 16 operatori PC ºi înfiinþarea unui centru
internet în care copii romi sã foloseascã computerul ºi sã beneficieze de meditaþii.
La iniþiativa Biroului Judeþean pentru Romi, Direcþia Dialog, Familie ºi Solidaritate
Socialã, Casa de Asigurãri de Sãnãtate ºi Agenþia Judeþeanã pentru ocuparea Forþei de
Muncã au vizitat comunitãþile locale de romi pentru a informa populaþia romã despre
drepturile ºi obligaþiile ce decurg din legea asigurãrii pentru ºomaj, despre legislaþia
privind ocuparea profesionalã, despre venitul minim garantat ºi despre reglementãrile
privind incluziunea socialã.15
Trimestrial, Direcþia pentru Dialog, Familie ºi Solidaritate Socialã trimite rapoarte
Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei cu privire la implementarea
Strategiei. Planul Naþional Anti-sãrãcie ºi Promovare a Incluziunii Sociale este
monitorizat de cãtre Consiliul Judeþean printr-o Comisie Anti-sãrãcie. Cu toate acestea,
nu existã reprezentanþi romi în Comisie, deºi 75% din populaþia de etnie romã este
foarte sãracã.

2.4

Sãnãtate

Alianþa pentru Unitatea Romilor (AUR) Brãila ºi Direcþia de Sãnãtate Publicã Brãila, cu
sprijinul Prefecturii ºi al Primãriei, au înfiinþat un cabinet medical în cadrul unei
policlinici locale pentru a îmbunãtãþi accesul comunitãþii rome la servicii medicale.
Romii care nu sunt înscriºi la medicul de familie beneficiazã astfel de servicii medicale
prin intermediul acestui cabinet.
Un sistem de îngrijire la domiciliu a fost creat ca parte a „Programului Naþional nr. 3”,
program iniþiat de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei. În cadrul acestui program, au fost
instruiþi timp de trei luni trei membri ai Alianþei pentru Unitatea Romilor ca mediatori
socio-sanitari ºi apoi au fost angajaþi în cadrul Direcþiei de Sãnãtate Publicã.16 Deoarece
este nevoie de mai mulþi mediatori socio-sanitari care sã lucreze în comunitãþile de romi,

14

Proiect finanþat în cadrul programului Phare RO 0004.02.02, Fondul pentru Îmbunãtãþirea
Situaþiei Romilor.

15

Interviu cu d-na Preda Racoviþã Anica, Director interimar al Serviciului Asistenþã Socialã.

16

Program de pregãtire realizat de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei în colaborare cu Romani
CRISS.
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s-a propus organizaþiei Romani CRISS sã formeze încã douã persoane ca mediatori
sanitari.
Mediatorii sanitari informeazã ºi educã populaþia de etnie romã cu privire la vaccinare,
metode contraceptive, depistarea virusului TBC ºi alte boli. Aproximativ 150 de copii
cu vârsta sub trei ani au beneficiat de campaniile de vaccinare ºi au fost depistate ºi
tratate zece persoane bolnave de tuberculozã. Mediatorul sanitar împreunã cu medicul
de familie supravegheazã tratamentul copiilor ºi oferã consultanþã de planing familial în
cadrul Spitalului de Obstreticã-Ginecologie.17 Activitatea mediatorilor sanitari este în
general bine primitã, atât de cãtre comunitãþile de romi, cât ºi de cãtre sistemul medical.
Medicii apreciazã faptul cã în locurile unde personalul medical are acces limitat,
mediatorii socio-sanitari pot sã aibã rezultate.18
BJR a sprijinit, de asemenea, implementarea cercetãrii situaþiei sãnãtãþii în douã
comunitãþi de romi, cu finanþarea Ambasadei Marii Britanii.19

2.5

Iniþiative economice

În Brãila, implementarea mãsurilor Strategiei în sfera economicã este modestã, datoritã
faptului cã instituþiile publice relevante nu s-au concentrat asupra acestor obiective, iar
proiectele derulate au avut o abordare mai generalã, neavând ca þintã comunitãþile de
romi.
În mai 2003, a fost organizatã o Bursã a locurilor de muncã pentru persoanele de etnie
romã, unde 12 angajatori au oferit un total de 57 de locuri de muncã vacante. Cu toate
acestea, doar 12 dintre ele au fost ocupate, deºi un numãr mare de romi au fost prezenþi,
acest lucru indicând cã existã un interes sporit pentru angajare.20
Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, în colaborare cu reprezentanþi ai
BJR-ului, ai Direcþiei pentru Dialog, Familie ºi Solidaritate Socialã, ai Alianþei pentru
Unitatea Romilor ºi cu C.A.S. au organizat activitãþi lunare de informare a
comunitãþilor de romi asupra diverselor probleme economice, cum ar fi legislaþia în
vigoare, reconversia profesionalã, asistenþa socialã ºi alte drepturi.21
7
18
19

20

21

Interviu realizat în data de 16.06.2003 cu doctor specialist boli interne Aurel Stanciu.
Interviu realizat în data de 16.06.2003 cu d-na doctor Liliana Venter.
În comunitatea de romi din cartierul Nedelcu Chercea ºi în comunitatea de romi din satul
Lanurile, judeþul Brãila.
„Bursa locurilor de muncã”, articol din ziarul Monitorul de Brãila, apãrut în data de 10 mai
2003.
Interviu din 01.07.2003 cu d-na Marilena Rãileanu, ºef serviciu reconversie profesionalã
A.J.O.F.M.
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2.6

Justiþie ºi ordine publicã

În Brãila, BJR-ul a sprijinit 292 de romi în obþinerea de acte de identitate ºi certificate
de cãsãtorie.22
Nu existã programe de educaþie juridicã ºi de prevenire a delincvenþei în rândul tinerilor
romi. Singurele activitãþi în acest domeniu au constat în campaniile de informare cu
privire la educaþia juridicã, organizate de Alianþa pentru Unitatea Romilor în comunele
din judeþ, la care au participat ºi cadre ale Poliþiei judeþene. Instituþiile publice abilitate
în acest domeniu afirmã cã nu este nevoie de astfel de programe destinate doar romilor,
deoarece nu existã mãsuri discriminatorii împotriva romilor la acest nivel.23 La nivelul
judeþului nu s-au fãcut eforturi pentru angajarea de romi în cadrul forþelor de poliþie ºi
se pare cã existã o percepþie conform cãreia etnicilor romi le lipseºte calificarea pentru
munca în poliþie. 24

2.7

Protecþia copilului

Direcþia Judeþeanã pentru Protecþia Drepturilor Copilului nu deruleazã în acest moment
programe destinate doar copiilor romi, deoarece politica instituþiei este de a nu face nici o
discriminare. Direcþia colaboreazã cu diferite organizaþii neguvernamentale din judeþ, cum
ar fi Fundaþia Lumina, Euro 21, Surorile Clarice Franciscane, pentru a identifica copiii ºi
familiile cu dificultãþi, inclusiv cele de etnie romã ºi propun posibile soluþii.
De mãsurile luate de cãtre Direcþia Judeþeanã pentru Protecþia Drepturilor Copilului
beneficiazã în prezent un numãr de peste 900 de copii, dintre care 500 se aflã în
plasament familial ºi îngrijire. Din restul copiilor instituþionalizaþi, 70% locuiesc în
centre de zi ºi case de tip familial unde copiilor cu disabilitãþi li se oferã servicii de
consiliere ºi de recuperare. Nu au existat iniþiative speciale de recrutare a romilor în
vederea angajãrii în instituþiile de protecþie a copilului, dar existã angajaþi romi în aceste
instituþii.25
22

Proiectul „Relaþii de Egalitate”, finanþat de fondul Phare RO 0004.02.02, Fondul pentru
Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor, derulat de Prefectura Brãila în parteneriat cu AUR, cu
Serviciul pentru Evidenþa Informatizatã a Populaþiei ºi cu Primãria Brãila.

23

Interviu realizat în data de 26.06.2003 cu subcomisarul de poliþie Grosu.

24

Interviu realizat în data de 26.06.2003 cu subcomisarul de poliþie Grosu. La întrebarea dacã
existã eforturi de recrutare a romilor în cadrul forþelor de poliþie ºi jandarmerie, rãspunsul a
fost „Ce mã, sã înveþe dacã vor sã ajungã aici”.

25

Interviu realizat în data de 12.06.2003 cu Directoarea Generalã a DJPDC, Alexandrina
Broascã.
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2.8

Educaþie

În judeþul Brãila, numãrul elevilor romi care studiazã limba romani ca limbã maternã
este în creºtere. Dintr-un numãr estimat de 1200 elevi de etnie romã, 737 studiazã
limba romani ca limbã maternã în ºcoli din mai multe oraºe ºi comune. Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii acordã anual elevilor romi participanþi la Olimpiada Naþionalã
de Limba Literarã Romani locuri gratuite în tabere de varã. De asemenea, o datã pe
semestru se organizeazã „Cercul Pedagogic de Limba Romani”, în care un profesor
susþine o lecþie în limba romani cu elevii romi.
Judeþul Brãila a fost gazda mai multor activitãþi destinate îmbunãtãþirii învãþãmântului
în limba romani, cum ar fi:
• 27-29 Mai 2002 - Seminarul naþional al inspectorilor pentru învãþãmântul
pentru romi. Scopul reuniunii a fost evaluarea mãsurilor concrete iniþiate în
fiecare judeþ în domeniul ºcolarizãrii romilor ºi încercarea de a se armoniza þintele
strategice locale cu reperele strategice Planul de Acþiune al Strategiei.26
• 2-19 Iulie 2002 – Ediþia a IV-a a Cursurilor naþionale de limba romani27, în
cadrul cãrora au fost formaþi 45 de cursanþi în vederea predãrii limbii romani ca
limbã maternã. S-au desfãºurat cursuri de limba romani, de metodicã a predãrii
limbii romanii, elemente de psihologie ºi pedagogie ºi drepturile copilului.
• 1-15 Septembrie - Cursurile naþionale de istoria ºi metodica predãrii istoriei ºi a
tradiþiilor rome - Ediþia I28, unde au participat un numãr de 40 de cursanþi romi
ºi ne-romi calificaþi în acest domeniu. Pe lângã orele de istoria romilor, de
metodica predãrii istoriei ºi a tradiþiilor rome, s-au derulat un numãr de ore de
tradiþiile romilor ºi un curs de istorie socialã a romilor.
• Începutul anului ºcolar 2003-2004 – o ºcoalã din Brãila a devenit „Centrul de
resurse pentru comunitãþile de romi“. O salã de clasã va fi dotatã cu toate
materialele necesare studierii limbii romani ºi culturii romilor.29 În prezent,
aceastã ºcoalã deruleazã un proiect „Socrates Comenius I”30 la care participã
26

Nota nr. 31013 din 03.05.2002 privind desfãºurarea celei de a ºasea ºedinþe a inspectorilor romi.

27

Cursuri organizate de M.E.C. cu finanþare asiguratã de U.N.I.C.E.F. ºi Fundaþia Phoenix
Bucureºti.

28

Cursuri organizate de M.E.C. cu finanþare asiguratã de U.N.I.C.E.F.

29

Interviu realizat cu dl. inspector ºcolar general Viorel Mortu.

30

„Obiectivele generale ale COMENIUS sunt sporirea calitãþii ºi consolidarea dimensiunii
europene a învãþãmântului, în special prin încurajarea cooperãrii transnaþionale între ºcoli,
contribuind la îmbunãtãþirea dezvoltãrii profesionale a personalului implicat direct în sectorul
de învãþãmânt ºi promovând învãþarea limbilor ºi conºtientizarea interculturalitãþii.” Vezi
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/comenius/moreabou_en.h
tml
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reprezentanþi ai instituþiilor ºcolare din Belgia, Italia, Polonia, România; acest
proiect are ca obiectiv îmbunãtãþirea comunicãrii între ºcoli.31
Nu existã module de instruire privind nevoile specifice ale elevilor romi dar, o datã pe
lunã, Inspectorul ºcolar pentru învãþãmântul pentru romi convoacã o ºedinþã cu toþi
profesorii romi în care se pun în discuþie toate problemele elevilor romi întâlnite de ei
ºi se cautã modalitãþi de rezolvare. În anul ºcolar 2001-2002, 20 de copii romi au mers
la o grãdiniþã localã, cu sprijinul Centrului pentru Educaþie ºi Dezvoltare Profesionalã
„Step by step”. Ei au primit mese gratuite din partea Centrului ºi rechizite ºi
îmbrãcãminte de la Primãria Municipiului Brãila. Toþi elevii care frecventeazã ºcoala
beneficiazã de programul guvernamental „Laptele ºi cornul”, program care a dus la
creºterea participãrii copiilor romi la procesul educaþional. Faptul cã niºte suplimente
nutriþionale limitate sunt un stimulent puternic pentru ca familiile de romi sã-ºi trimitã
copiii la ºcoalã este o dovadã a nivelului ridicat de sãrãcie a acestor comunitãþi.
Într-un caz izolat, la intervenþia Biroului Judeþean pentru Romi a fost dispusã revocarea
unei mãsuri arbitrare a unui profesor care hotãrâse ca hainele elevilor romi sã fie aºezate
separat de hainele celorlalþi copii.32
Conform Strategiei, este încurajatã educaþia superioarã pentru tinerii romi ºi, în acest
sens Alianþa pentru Unitatea Romilor a acordat scrisori de recomandare pentru cei care
au dorit sã îºi continue studiile; de asemenea, la mai multe universitãþi existã locuri
speciale pentru etnicii romi.33
Pentru încurajarea prezenþei ºcolare ºi reducerea abandonului ºcolar, atât elevii romi, cât
ºi cei neromi, au primit burse sociale ºi rechizite ºcolare gratuite din partea Primãriei ºi
a Prefecturii Brãila.
Proiectul „Împreunã pentru o comunitate mai bunã”, coordonat de Centrul Educaþia
2000+ ºi finanþat de Consiliul Europei ºi UNICEF se deruleazã în douã ºcoli din
judeþul Brãila. Proiectul are ca scop îmbunãtãþirea comunicãrii dintre comunitãþile de
romi ºi ºcoli ºi include un modul de creare a unui program de meditaþii ºcolare.34
Proiectul are ºi o componentã de pregãtire destinatã profesorilor, în cadrul cãreia
profesorii au fost informaþi despre tradiþiile ºi obiceiurile romilor. Pãrinþii sunt implicaþi
în activitãþi ºcolare ºi extracuriculare. 35
31

32
33
34
35
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Interviu realizat în data de 27.10.2003 cu directorul ºcolii cu clasele I-VIII nr. 9, d-na
Tincuþa Burlacu.
ªcoala cu clasele I-VIII din satul Lanurile.
Interviu realizat cu dl. Sãndel Grosu, preºedintele Alianþei pentru Unitatea Romilor.
Interviu cu Anton Nicu, mediator ºcolar.
Interviu realizat în data de 05.06.2003 cu directorul ºcolii cu clasele I-VIII nr. 9, d-na Tincuþa
Burlacu.
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2.9

Culturã ºi culte

Nu existã programe culturale specifice de afirmare a identitãþii romilor, însã Oficiul
pentru minoritãþi din cadrul Direcþiei de Culturã promoveazã pe toatã perioada anului
cultura minoritãþilor.36 În cadrul manifestãrilor organizate cu ocazia sãrbãtorii Zilei
Internaþionale a Romilor, Alianþa pentru Unitatea Romilor a organizat un marº de
comemorare ºi un spectacol, primind ajutor din partea Prefecturii ºi Primãriei
Municipiului Brãila.37
În acest moment, pe agenda manifestãrilor organizate cu sprijinul Direcþiei Judeþene
pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Naþional nu existã manifestãri care sã fie dedicate
special sprijinirii promovãrii culturii, tradiþiilor ºi folclorului romilor. 38

2.10 Comunicare ºi implicare civicã
Nu se poate vorbi de o cunoaºtere bunã a conþinutului Strategiei de cãtre instituþiile
publice ºi nu exista programe de combatere a discriminãrii în mass-media. Percepþia
unor reprezentanþi ai mass-media localã este cã liderii romilor ar trebui sã facã mai mult
în ceea ce priveºte popularizarea prevederilor Strategiei.39
Cu toate acestea, la nivelul judeþului Brãila, atenþia mass-media a fost îndreptatã ºi
asupra problematicii rome. Ziariºti de la cotidianele „Obiectiv - vocea Brãilei” ºi
„Monitorul de Brãila” 40 au scris, din proprie iniþiativã, articole despre problematica
minoritãþii. Majoritatea domeniilor acoperite de Strategia Guvernamentalã au fost
menþionate în variate articole publicate în aceste ziare.41
36

Interviu din 05.06.2003 cu Monica Popoacã, Director Direcþia Programe Prognoze Finanþare
Externe din cadrul Primãriei Municipiului Brãila.

37

Interviu din data de 01. 07.2003 cu domnul Sãndel Grosu, Consilierul Prefectului pentru
problemele romilor.

38

Interviu cu consilierul pentru minoritãþi Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi
Patrimoniu Naþional.

39

Interviu din data de 06.07.2003 cu d-na Silvia Preda, director al ziarului Obiectiv - vocea
Brãilei.

40

Interviu din data de 06.07.2003 cu dl. Sava Gabriel, redactor-ºef al ziarului „Monitorul de
Brãila”.

41

Ziarele Monitorul de Brãila ºi Obiectiv - vocea Brãilei au publicat articole cum ar fi: „Mãsuri
pentru ºcolarizarea romilor”, „Mai multe locuri pentru romi în universitãþi”, „Bursa locurilor
de muncã”, „Romii vor sã munceascã”, „Romii au birou în Prefecturã”, „Coºmarul de la KM
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2.11 Participare publicã
Numãrul de reprezentanþi romi în Consiliile Locale ºi în Consiliul Judeþean este foarte
scãzut, deºi etnici romi au fost incluºi pe listele electorale la alegerile din 2000. Cinci
romi sunt angajaþi în administraþiile locale publice locale; patru în comunele din judeþ42
ºi doi în municipiul Brãila.43 La nivelul judeþului Brãila nu existã un partid politic al
romilor. Existã un numãr de organizaþii neguvernamentale, cea mai activã fiind Alianþa
pentru Unitatea Romilor. 44

10 continuã”, „Cel mai rãu lucru pentru þigani este autodiscriminarea”, „Romii-minoritate în
curs de modernizare”, etc.
42

Cei patru lucrãtori comunitari pregãtiþi în cadrul programului „Raporturi de egalitate”,
angajaþi în comunele Suþeºti, Viziru, Bãrãganu ºi Galbenu.

43

Consilierul Prefectului pentru problemele romilor Sãndel Grosu ºi expertul local pentru
problemele romilor Isofache Georgicã.

44

Interviu din data de 01. 07.2003 cu domnul Sãndel Grosu, Consilierul Prefectului pentru
problemele romilor.

60

Monitorizarea implementãrii la
nivel local a Strategiei de
Îmbunãtãþire a Situaþiei Romilor
în judeþul Cluj

MONITORIZAREA IMPLEMENTARII LA NIVEL LOCAL A STRATEGIEI - ROMÂNIA

GENERALITÃÞI
Judeþul Cluj este localizat în Transilvania, în nord-vestul României. Populaþia judeþului
Cluj se cifreazã la 703.269 locuitori1, distribuiþi pe o suprafaþã de 6674 kilometri
pãtraþi. La recensãmântul populaþiei din anul 2002, un numãr de 20.052 rezidenþi sau declarat ca aparþinând etniei romilor, adicã 2,9% din totalul populaþiei.2 Acest lucru
ar însemna o creºtere de 20% a populaþiei de romi faþã de 1992, interval în care
numãrul locuitorilor judeþului Cluj a scãzut cu aproximativ 36.000. Cu toate acestea,
estimãrile neoficiale susþin existenþa unui numãr de aproximativ 35.000 pânã la 45.000
de romi care locuiesc pe teritoriul judeþului Cluj.

1. REZUMAT
În judeþul Cluj, la trei ani de la adaptarea Strategiei, implementarea nu a adus dupã sine
schimbarea doritã a vieþii populaþiei de romi. Cu toate acestea, un Birou Judeþean
pentru Romi (BJR în acest text) ºi un Grup de Lucru Mixt au fost înfiinþate la nivel
local ºi judeþean, iar experþi locali pentru problemele romilor au fost desemnaþi. În ciuda
acestor aspecte pozitive, gradul de implicare a Grupului de Lucru Mixt este scãzut ºi nu
sunt alocate aproape de loc resurse pentru implementarea prevederilor Strategiei.
La data când aceste pagini au fost scrise, judeþul Cluj nu dezvoltase încã o Strategie
Judeþeanã pentru implementarea Strategiei, dar în februarie 2004 Prefectura a aprobat
un Plan Judeþean de Acþiune bazat pe Strategie, care conþine mãsuri pentru toate cele
zece domenii pe care le acoperã Strategia.3
Prezenþa unui grup activ de organizaþii neguvernamentale ale romilor pare sã fie
insuficientã pentru a îmbunãtãþi participarea romilor la viaþa publicã, iar o lipsã
constantã de cooperare cu instituþiile publice continuã sã existe. Un exemplu grãitor este
proiectul implementat de Inspectoratul ªcolar Judeþean în mai multe ºcoli ºi localitãþi
cu populaþii numeroase de romi, unde însã nu existã nici un parteneriat cu organizaþiile
importante ale romilor.4
1

Conform datelor Recensãmântului populaþiei din 2002, capitolul despre structura etnodemograficã a populaþiei.

2

Conform datelor Recensãmântului populaþiei din 2002, capitolul despre structura etnodemograficã a populaþiei.

3

Interviu realizat cu dl. Titi Marius, Consilier al Prefectului pentru Problemele Romilor, ClujNapoca, 10 aprilie 2004.

4

Inspectoratul ªcolar Judeþean implementeazã un proiect finanþat în cadrul programului Phare
RO-0104.02: „Accesul la educaþie pentru grupuri dezavantajate, cu focalizare pe romi”. Nu
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BJR-ul, împreunã cu experþii locali pentru problemele romilor, au înregistrat unele
progrese în implementarea obiectivelor Strategiei. Cu toate acestea, lipsa autoritãþii de a
lua decizii ºi lipsa de finanþare au fost identificate ca fiind principalii factori care
îngreuneazã activitãþile BJR-ului în judeþul Cluj. Doar un mic progres în principalele
domenii ale Strategiei poate fi înregistrat, printre care se aflã sãnãtatea, construcþia de
locuinþe, ocuparea forþei de muncã ºi serviciile sociale.

2. IMPLEMENTARE
2.1

LOCALA

Structuri administrative

2.1.1 B i r o u l J u d e þ e a n p e n t r u R o m i ( B J R )
Conform Strategiei5, Biroul Judeþean pentru Romi (BJR în acest text) s-a înfiinþat în
judeþul Cluj în Aprilie 2002. Prefectul Clujului este Preºedintele BJR-ului care este
finanþat prin bugetul Prefecturii Cluj. BJR-ul are cinci membri, dintre care unul este
rom. Membrii BJR-ului au ºi alte sarcini pe lângã responsabilitãþile curente ale biroului.
Între membrii BJR se numãrã ºi Consilierul Prefectului pentru Problemele Romilor
(Consilierul în acest text) care a fost angajat în Prefectura Cluj ca urmare a unui concurs
de dosare. Consilierul a studiat în cadrul secþiei de Asistenþã Socialã a Universitãþii
„Babeº-Bolyai” ºi a fost anterior membru al Asociaþiei Studenþilor Romi „Romano
Suno” din Cluj-Napoca. Consilierul este în prezent vicepreºedinte al P.R.S.D. ClujNapoca. Cei patru membri ne-romi ai BJR-ului lucreazã în cadrul Direcþiei pentru
Integrare Europeanã ºi Relaþii Externe, Direcþiei pentru Strategii Guvernamentale ºi
Relaþia cu Sindicatele, Departamentului Juridic ºi Relaþiilor Publice din cadrul
Prefecturii Cluj pentru o perioadã mai lungã de opt ani.
La începutul activitãþii sale, Consilierul a fost confruntat cu diverse probleme, de la cele
organizaþionale la cele de relaþionare, printre acestea aflându-se lipsa de cunoaºtere de
cãtre membrii BJR a rolului BJR-ului ºi a contextului sãu în cadrul Strategiei.
Consilierul are la dispoziþie resurse foarte limitate ºi o scãzutã capacitate de a lua decizii.
Toate deciziile trec prin filtrul aprobãrii nivelurilor ierarhice superioare din cadrul
Prefecturii, ºi astfel devine imposibilã adoptarea unor reacþii imediate sau eficiente în
situaþii de crizã.
existã ONG-uri rome ca parteneri formali în proiect, deºi ele ºi-au exprimat disponibilitatea
de participare.
5

HG 430/2001, Strategia Guvernului României privind Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor
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Activitãþile BJR se desfãºoarã dupã un program propus o datã la trei luni de cãtre
Consilier ºi aprobat de Prefect. 6 Orarul include program cu publicul la birou ºi
deplasãri pe teren. Programul de lucru cu publicul, aºa-numitele audienþe, se desfãºoarã
de douã ori pe sãptãmânã. Deplasãri lunare pe teren la diferite primãrii ale judeþului
Cluj au fost organizate pentru consilierea experþilor locali pentru romi ºi pentru
îmbunãtãþirea relaþiei dintre comunitãþile de romi ºi autoritãþile locale. Consilierul
viziteazã, de asemenea, serviciile publice descentralizate, ONG-uri, comunitãþi de romi
ºi alte instituþii din Cluj-Napoca, conform prevederilor Strategiei.
Dotarea biroului Consilierului este constituitã din calculator ºi imprimantã, precum ºi
acces la telefon ºi fax ºi acces limitat la Internet. Totuºi, alocarea unui spaþiu suplimentar
pentru birou în cadrul Prefecturii numai pentru activitatea BJR ar facilita activitãþile
acestuia. Consilierul poate utiliza mijloacele de transport ale Prefecturii, dar numai cu
o aprobare prealabilã. Atunci când deplasarea trebuie sã se efectueze de urgenþã ºi nu
mai este timp fizic pentru o programare prealabilã, Consilierul apeleazã la organizaþiile
neguvernamentale ale romilor ºi la P.R.S.D.
În implementarea Strategiei la nivelul judeþului Cluj, principalele dificultãþi identificate
au fost slaba implicare a autoritãþilor locale din anumite Primãrii în implementarea
Strategiei ºi alocarea insuficientã de fonduri de la bugetul local pentru activitãþile
prevãzute în Planul de Mãsuri pentru aplicarea Strategiei.7 Mai mult decât atât,
Consilierul nu are capacitate de decizie, ci doar posibilitatea de a face propuneri cãtre
primãriile din judeþ ºi de a solicita informãri.8
Consilierul considerã colaborarea cu instituþiile locale care participã în Grupul de Lucru
ca fiind de succes. Diverse proiecte au fost derulate în parteneriat cu Poliþia, cu Direcþia
de Culturã ºi Culte ºi cu Inspectoratul ºcolar Judeþean.
Relaþia BJR-ului cu ONG-urile rome din judeþ a fost, de asemenea, productivã ºi a avut
ca rezultat depunerea de proiecte în parteneriat ºi o abordare comunã a rezolvãrii de
probleme. P.R.S.D. este un partener constructiv, atât la nivel local cât ºi judeþean.
Reprezentantul Partidei Romilor pe oraºul Cluj-Napoca face parte din Grupul Mixt de
Lucru ºi participã la rezolvarea comunã a problemelor comunitãþilor de romi.
Percepþia organizaþiilor neguvernamentale ale romilor asupra activitãþii ºi a rezultatelor
Consilierului este împãrþitã. Multe grupuri atrag atenþia asupra nerealizãrilor
Interviu realizat cu dl. Titi Marius, Consilier al Prefectului pentru Problemele Romilor, ClujNapoca, 13 octombrie 2003.
7

Interviu realizat cu dl. Titi Marius, Consilier al Prefectului pentru Problemele Romilor, ClujNapoca, 15 aprilie 2004.

8

Conform L 215 a Administraþiei Publice Locale. Interviu realizat cu dl. Titi Marius, Consilier
al Prefectului pentru Problemele Romilor, Cluj-Napoca, 13 octombrie 2003.
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Consilierului, deºi recunosc cã lipsa resurselor materiale ºi capacitatea extrem de limitatã
în luarea de decizii restricþioneazã posibilitatea Consilierului de a lucra eficient.

2.1.2 Experþi locali pentru problemele romilor
La nivelul Primãriilor din judeþul Cluj au fost angajaþi 43 de experþi locali. Dintre
aceºtia, 38 lucrau deja în cadrul Primãriilor ºi au primit noi responsabilitãþi, iar restul
de doi sunt voluntari. Totuºi, doar cinci dintre aceºti experþi locali sunt de etnie romã,
ºi doar unul dintre ei a fost angajat oficial ca expert pentru problemele romilor, în timp
ce ceilalþi îndeplineau aceleaºi sarcini dar aveau alte funcþii sau erau voluntari.
În cele mai multe cazuri, experþi locali pentru problemele romilor au primit aceastã
funcþie pe lângã cea pe care o aveau deja în Primãrie. În majoritatea cazurilor, ei nu sunt
familiarizaþi cu problemele romilor, deºi mulþi au lucrat ca asistenþi sociali, poziþie care
solicitã o interacþiune substanþialã cu comunitãþile de romi. Mulþi dintre experþii locali
nu au motivaþia sã munceascã pentru o schimbare realã deoarece ei considerã acest lucru
doar o sarcinã în plus ºi nu primesc un salariu adiþional care sã compenseze aceastã
muncã suplimentarã.9
La data realizãrii raportului, în cadrul Primãriei municipiului Cluj-Napoca nu era
angajat un expert local pentru problemele romilor, deoarece nu fusese stabilit un nou
post în organigrama personalului administrativ. Primarul municipiului Cluj-Napoca a
semnat un document prin care se angajeazã sã modifice organigrama pentru ca un
expert local sã fie angajat.
Munca ºi responsabilitãþile experþilor locali sunt foarte diferite. Unii au o fiºã a
postului10, alþii au fiºã de post doar pentru celelalte funcþii pe care le deþin.11 Existã un
numãr semnificativ de experþi locali care nu ºtiu dacã au sau nu o fiºã de post.12 Mulþi

9

Interviuri cu Liliana Ecedi, expert local pentru problemele romilor Gilãu, Cluj, 10 septembrie
2003; Takacs Tunde, Primãria Buza, Cluj, 10 septembrie 2003; Nagy Ana, expert local pentru
problemele romilor Suatu, Cluj, 10 septembrie 2003; Sebastian Hoda, expert local pentru
problemele romilor, Feleac, Cluj, 10 septembrie 2003; Simona Fizeºan, expert local pentru
problemele romilor Floreºti, Cluj, 10 septembrie 2003.

10

Interviu cu Simona Fizeºan, expert local pentru problemele romilor Floreºti, Cluj, 10
septembrie 2003.

11

Interviu cu Sebastian Hoda, expert local pentru problemele romilor Feleac, Cluj, 10
septembrie 2003.

12

Interviuri cu Liliana Ecedi, expert local pentru problemele romilor Gilãu, Cluj, 10 septembrie
2003; Takacs Tunde, expert local pentru problemele romilor Buza, Cluj, 10
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dintre cei care au primit funcþia de expert local ºi deþin ºi alte funcþii au declarat cã nu
au timp sã se ocupe de rezolvarea problemelor comunitãþilor de romi, ci interacþioneazã
cu persoanele de etnie romã ca urmare a celorlalte activitãþi pe care le îndeplinesc.
În unele cazuri, experþii locali au declarat cã au întâlniri periodice, de regulã
sãptãmânale, cu reprezentanþii romilor din zona respectivã ºi discutã problemele curente
cu care se confruntã comunitatea localã.13 Comunicarea dintre experþii locali ºi
Consilierul Prefectului pentru Problemele Romilor este calificatã de cãtre experþii locali
ca fiind bunã, având o frecvenþã de aproximativ o datã pe sãptãmânã prin telefon ºi fax,
ºi chiar mai des atunci când acest lucru este necesar.
Realizãrile percepute ca fiind cele mai importante de cãtre experþii locali pentru
problemele romilor sunt:
• dezvoltarea unei relaþii bazate pe încredere cu etnicii romi;
• organizarea la nivel local a comunitãþii de romi astfel încât sã existe unul sau mai
mulþi lideri ai romilor care sã reprezinte comunitatea în relaþie cu autoritãþile
locale; este vorba de cele mai multe ori de lideri informali, respectaþi în
comunitãþile din care provin ºi acceptaþi de cãtre autoritãþile locale ca atare;
• convingerea unor grupuri de romi sã-ºi execute orele de muncã necesare pentru
a primi venitul minim garantat;
• pietruirea drumului de acces pânã într-una dintre comunitãþile de romi,
activitate la care romii au contribuit în mod direct.
Experþii locali pentru problemele romilor considerã cã activitatea lor ar avea rezultate
mai bune dacã ar exista:
• un spaþiu pentru birou destinat exclusiv întâlnirilor cu comunitãþile de romi;
• angajarea în posturile de experþi locali pentru problemele romilor a unor
reprezentanþi ai comunitãþii, asigurându-se astfel o mai mare apropiere de
comunitate ºi o mai bunã înþelegere a problematicii respective;
• angajarea suplimentarã de personal sau reducerea celorlalte responsabilitãþi ale
experþilor locali, volumul de muncã fiind foarte mare;
• dezvoltarea unei atmosfere de cooperare între romi, conºtientizarea faptului cã
rezolvarea problemelor lor nu depinde numai de primar, ci ºi de alte structuri, ºi
septembrie 2003; Nagy Ana, expert local pentru problemele romilor Suatu, Cluj, 10
septembrie 2003.
13
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Interviu cu Szatmari Levente, expert local pentru problemele romilor voluntar Unguraº,
Cluj, 10 septembrie 2003.
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cã implicarea lor înºiºi este esenþialã;
• existenþa, în urma participãrii la procesul electoral, a unor reprezentanþi aleºi ai
comunitãþilor de romi în structurile de decizie de la nivel local.
Problemele pentru care cetãþenii de etnie romã se adreseazã cel mai frecvent experþilor
locali pentru problemele romilor14 sunt lipsa utilitãþilor pentru locuinþe, respectiv
conectarea la reþeaua electricã, apã, canalizare ºi gaz. De asemenea, existã probleme
legate de întocmirea dosarelor pentru obþinerea venitului minim garantat, pentru
înscrierea locuinþelor în cartea funciarã, lipsa terenurilor pentru construcþie, lipsa
locurilor de muncã etc.

2.1.3 Grupul de Lucru Mixt
La nivelul judeþului Cluj, Grupul de Lucru Mixt a fost format în anul 2001, cu câteva
luni înainte de emiterea Ordinului Ministerului Administraþiei Publice15 pentru
înfiinþarea Grupului de Lucru Mixt. Grupul de Lucru a fost format prin consens,16 la
iniþiativa Consilierului Prefectului pentru Problemele Romilor, care a convocat
reprezentanþii instituþiilor descentralizate ºi ONG-urile romilor pe baza Strategiei
Guvernului. Mai târziu, Grupul de Lucru a fost oficializat prin ordin al Prefectului (nr.
518/29.08.2002).
Membrii Grupului de Lucru de la nivel judeþean sunt atât reprezentanþi ai instituþiilor
descentralizate, cât ºi ai organizaþiilor neguvernamentale ale romilor. Activitatea
Grupului de Lucru s-a desfãºurat fãrã fonduri bugetare special alocate.
Responsabilitãþile Grupului sunt în acord cu cele precizate în Strategie17 ºi sunt esenþial
legate de evaluarea principalelor nevoi ale comunitãþii de romi conform Planului
General de Mãsuri pentru aplicarea Strategiei.18
14

Interviuri cu Liliana Ecedi, expert local pentru problemele romilor Gilãu, Cluj, 10 septembrie
2003; Sebastian Hoda, expert local pentru problemele romilor Feleac, Cluj, 10 septembrie
2003; Simona Fizeºan, expert local pentru problemele romilor Floreºti, Cluj, 10 septembrie
2003.

15

Cu Ordinul Prefectului nr. 328/18.04.2002.

16

Interviu cu dl. Titi Marius, Consilier al Prefectului pentru Problemele Romilor, Cluj-Napoca,
13 octombrie 2003.

17

Interviu cu dl. Titi Marius, Consilier al Prefectului pentru Problemele Romilor, Cluj-Napoca,
13 octombrie 2003.

18

Strategia, capitolul XI, Planul General de Mãsuri pentru Aplicarea Strategiei pentru
Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor.
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Din pãcate, încã nu se poate vorbi de realizãri semnificative ale Grupului de Lucru
Mixt, deºi a existat sprijin din partea diferitelor instituþii pentru realizãrile obþinute de
BJR. Din toamna anului 2002, întâlnirile Grupului de Lucru se deruleazã o datã la douã
luni, cu o participare destul de bunã deºi, de foarte multe ori, persoanele care reprezintã
instituþiile publice nu au capacitatea de a lua anumite decizii, fiind simpli delegaþi ai
instituþiilor respective. Eficienþa Grupului de Lucru Mixt s-ar putea îmbunãtãþi printro mai bunã organizare ºi îndrumare a ºedinþelor sale ºi prin întocmirea unor planificãri
ºi ordini de zi clare pentru efectuarea acestora.
Grupul de Lucru Mixt are nevoie de fonduri pentru derularea activitãþilor proprii ºi
pentru activitãþile specifice pe care instituþiile trebuie sã le desfãºoare conform Strategiei.
Pânã în acest moment, toate activitãþile au fost realizate fãrã fonduri alocate de la nivel
instituþional, dar printr-o bunã colaborare.19 Îmbunãtãþirea colaborãrii cu ONG-urile
rome ar ajuta, de asemenea, la creºterea eficienþei Grupului de Lucru, deoarece multe
ONG-uri au expertizã ºi experienþã care ar trebui folosite. Clarificarea
responsabilitãþilor fiecãruia dintre parteneri este esenþialã, iar parteneriatul real dintre
instituþiile publice ºi societatea civilã trebuie sã devinã, dintr-un un concept abstract, o
realitate comunã.

2.1.4 Alte mãsuri administrative
La nivelul Consiliului Judeþean a fost angajat un tânãr rom absolvent de învãþãmânt
superior ca ºi Consilier Asistent în cadrul Serviciului Instituþii Publice al Direcþiei
Generale de Administraþie Publicã ºi Juridicã.20
Mai mult decât atât, sunt organizate cursuri de instruire în scrierea propunerilor de
finanþare, drepturile omului ºi dezvoltare comunitarã pentru experþii locali pentru
problemele romilor ºi pentru alþi membri ai Grupului de Lucru. Aceste cursuri au fost
organizate la iniþiativa Consilierului Prefectului pentru Problemele Romilor, în
colaborare cu Fundaþia Ramses din Dej ºi Centrul de Resurse pentru Comunitãþile de
Romi. Prin acest proiect, 30 de persoane au beneficiat de instruire pânã la ora actualã.

19

20

Interviu realizat cu dl. Titi Marius, Consilier al Prefectului pentru Problemele Romilor, ClujNapoca, 13 octombrie 2003.
Interviu cu dl. Lakatos Marius, Consilier Asistent în cadrul Serviciului Inst

ituþii Publice al Direcþiei Generale de Administraþie Publicã ºi Juridicã, Consiliul Judeþean Cluj,
Cluj-Napoca, 21 noiembrie 2003.
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2.2

Construcþii de locuinþe

În judeþul Cluj, o strategie la nivel local este necesarã pentru a garanta cã autoritãþile
locale alocã din timp resursele financiare necesare, asigurând accesul persoanelor
defavorizate, inclusiv al celor aparþinând etniei romilor, la locuinþe sociale decente.
În toamna lui 2003, Consilierul Prefectului pentru Problemele Romilor (Consilierul în
acest text) nu avea cunoºtinþã de cazuri de împroprietãrire a romilor cu terenuri pentru
agriculturã sau construcþii de locuinþe. ONG-urile romilor, Consilierul ºi Partida
Romilor Social Democratã au fãcut demersuri cãtre Primãria Cluj pentru îmbunãtãþirea
situaþiei romilor din cartierul Byron care nu aveau contracte de închiriere pentru spaþiile
în care locuiau. Ca rezultat, toate cele 24 de familii, aproximativ 170 de persoane,
locuiesc acum în condiþii legale, având contracte de închiriere.
Pânã în luna ianuarie a anului 2003, conform Planului General de Mãsuri pentru
Aplicarea Strategiei de Îmbunãtãþire a Situaþiei Romilor21, în domeniul construcþiilor de
locuinþe trebuia elaborat un program naþional de reabilitare a locuinþelor ºi a mediului
înconjurãtor, inclusiv a zonelor locuite romi. BJR-ul a strâns informaþii, dar încã nu este
nici un semn cã ar exista un asemenea program naþional. La sfârºitul lui 2003,
Consilierul a primit ºi a trimis Ministerului Administraþiei Publice ºi Afacerilor Interne
o situaþie la zi a nevoilor de reabilitare de locuinþe ºi a numãrului de case din zonele
locuite de romi; aceste informaþii au fost primite de cãtre Primãriile din judeþ.
Cu fonduri guvernamentale, Primãria din Cãtina a implementat un proiect de
reabilitare a locuinþelor, iar Primãria din Cãlãþele a reabilitat un drum de acces pentru
comunitatea de romi. Valoarea celor douã proiecte este de aproximativ trei miliarde de
lei (aproximativ 75.0000 de euro).
Proiecte de construcþii de locuinþe au fost elaborate ºi depuse spre aprobare. Aceste
proiecte au ca obiective construirea de locuinþe pentru comunitãþile de romi din Pata
Rît ºi Negreni ºi reabilitarea locuinþelor din romilor din cartierul Byron. Consilierul,
împreunã cu Consilierul Asistent din cadrul Consiliului Judeþean, cu membri ai
organizaþiilor neguvernamentale ale romilor ºi cu funcþionari publici au elaborat aceste
proiecte. La ora realizãrii interviului nu fusese primit un rãspuns referitor la cererile de
finanþare înaintate.
Mutarea unor familii de romi ºi a altor cetãþeni fãrã locuinþe din diferite zone ale
oraºului a dus la constituirea a încã douã zone, Pata Rît 2 ºi Pata Rît 3. Aceastã mutare
nu a fost însoþitã de mãsuri de sprijinire a familiilor respective care suferã de frig ºi de
lipsa apei. Încercarea de a muta responsabilitatea pentru aceste familii cãtre societatea
civilã nu a dus la rezolvarea situaþiei, organizaþiile neguvernamentale ale romilor
21

Strategia, capitolul IX, Planul General de Mãsuri nr. 24
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neavând resurse financiare pentru construirea de locuinþe. Ca urmare a demersurilor
efectuate cãtre Consiliul Local Cluj-Napoca de cãtre Consilier, Consilierul Asistent,
organizaþia Amare Phrala ºi P.R.S.D., au fost alocate sumele de 50 milioane de lei pentru
lemne de foc ºi alimente cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã pentru romii din colonia Pata
Rât 2 ºi suma de 800 milioane de lei pentru realizarea reþelei de curent electric pentru
aceeaºi colonie.

2.3

Protecþie socialã

Primãria Cluj-Napoca a desfãºurat, în perioada octombrie 2002 – septembrie 2003, în
parteneriat cu Asociaþia Studenþilor Romi „Romano Suno”, proiectul “Creºterea
accesului romilor la serviciile oferite de Primãria Cluj-Napoca”, cu finanþare Phare.22 La
încheierea proiectului se cheltuise doar jumãtate din buget, deºi cele mai multe dintre
activitãþi au fost îndeplinite. Aceste activitãþi au cuprins deschiderea în cadrul Primãriei
a unui birou de informare ºi consultanþã pentru persoanele de etnie romã, angajarea
unei persoane rome în cadrul personalului ºi crearea unei baze de date din care sã rezulte
nevoile comunitãþilor de romi. Un pliant cuprinzând informaþii referitoare la serviciile
oferite a fost editat ºi distribuit, iar aproximativ 850 de persoane de etnie romã au fost
informate prin intermediul campaniilor de conºtientizare ale biroului.
În ceea ce priveºte situaþia actelor de identitate, nu a existat nici un proiect axat numai
pe acest obiectiv, deºi instituþiile locale ºi ONG-urile au încercat, în cadrul proiectelor
derulate, sã contribuie ºi la rezolvarea acestei probleme. În cursul anului 2002, Asociaþia
pentru Emanciparea Femeilor Rome a oferit informaþii în legãturã cu obþinerea actelor
de identitate, întocmirea dosarelor în vederea obþinerii venitului minim garantat,
obþinerea alocaþiilor de stat pentru copii, cantina de ajutor social ºi indemnizaþia pentru
îngrijirea persoanelor cu handicap. Acest proiect s-a numit „Informaþia la tine în
comunitate” ºi a asigurat, de asemenea, consultanþã în completarea cererilor cãtre
respectivele instituþii. Tot în cadrul acestui proiect s-a colaborat ºi cu Inspectoratul
Judeþean de Poliþie, care a furnizat o evidenþã a persoanelor care necesitã acte de
identitate. Procesul s-a oprit însã în aceastã fazã, deoarece Asociaþia nu a avut suficiente
resurse pentru a acoperi taxele necesare pentru eliberarea respectivelor documente. 23

22

Phare RO 0004.02.02, Dezvoltarea Societãþii Civile, Fondul de Îmbunãtãþire a Situaþiei
Romilor; proiectul a primit 67.000 de euro de la fondul Phare. Interviu cu dl. Radu Sabãu,
Inspector în cadrul Direcþie Control, Primãria Cluj-Napoca, coordonatorul proiectului
„Creºterea accesului romilor la serviciile oferite de Primãria Cluj-Napoca”, Cluj-Napoca, 25
noiembrie 2003.

23

Interviu cu Ioana Francisca Etves, Preºedinte AEFR, Cluj-Napoca.
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În cadrul unui proiect Phare numit „Copiii mai întâi”, Direcþia Generalã Judeþeanã
pentru Protecþia Drepturilor Copilului Cluj, prin intermediul Centrului de Zi pentru
preºcolari „Þara minunilor” a sprijinit 50 de copii romi ºi 35 de persoane adulte din
comunitatea Pata Rât în obþinerea actelor de identitate.24 De asemenea, Fundaþiile
Wassdas 25, Ecce Homo 26 ºi Ajutorul Familiei 27 au sprijinit mai multe persoane de
etnie romã în obþinerea actelor de identitate, dar nici aceastã activitate nu s-a desfãºurat
în cadrul unui proiect, ci din resurse proprii.

2.4

Sãnãtate

Identificarea soluþiilor pentru includerea tuturor romilor în sistemul asigurãrilor de
sãnãtate, pentru înscrierea la medicul de familie ºi medicaþie compensatã este probabil
cea mai importantã problemã din domeniul Sãnãtãþii al Strategiei. În a doua jumãtate
a anului 2003, ONG-urile care lucreazã cu comunitãþile de romi din Cluj cãutau încã
soluþii concrete pentru rezolvarea acestei probleme. Cu toate acestea, ca urmare a
demersurilor Direcþiei Generale Judeþene pentru Protecþia Drepturilor Copilului ºi a
Centrul de Zi „Þara minunilor”, un numãr de 35 de copii romi au fost înscriºi la
medicul de familie.
În cadrul unui program iniþiat de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei este prevãzutã
dezvoltarea sistemului de mediatori socio-sanitari din cadrul comunitãþilor de romi. În
judeþul Cluj, deºi patru mediatori sanitari au fost pregãtiþi ºi calificaþi, doar unul a fost
angajat de cãtre Direcþia de Sãnãtate Publicã în cadrul Spitalului de Copii ClujNapoca.28 Cadrele medicale considerã cã activitatea mediatorului este beneficã dar nu
suficientã, datoritã faptului cã existã un singur mediator sanitar activ.29 Doi dintre
mediatorii sanitari pregãtiþi sunt studenþi ºi este încã posibil sã fie angajaþi pentru a lucra
cu comunitãþile de romi.30
24

Interviu cu dl. Claudiu Caulea, Director al Centrului de Zi pentru preºcolari „Þara
minunilor”, Cluj-Napoca, 10 septembrie 2003.

25

Interviu cu dl. Geza Otvos, Preºedinte al Fundaþiei Wassdas, Cluj-Napoca, 18 septembrie 2003.

26

Interviu cu d-na Flavia Irimie, Ecce Homo, asistent social, Cluj-Napoca, 9 decembrie 2003.

27

Interviu cu d-na Ioana Szanday, Ajutorul Familiei, asistent social, Cluj-Napoca, 9 decembrie 2003.

28

Programul de pregãtire a mediatorilor socio-sanitari realizat de Romani CRISS în parteneriat
cu Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei.

29

Interviu cu dl. Filip Tarni, reprezentant al Direcþiei de Sãnãtate Publicã în Grupul de Lucru
Mixt, Cluj-Napoca, 18 iulie 2003.

30

Interviu cu dl. Titi Marius, Consilier al Prefectului pentru Problemele Romilor, Cluj-Napoca,
9 decembrie 2003.
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În Cluj-Napoca, Asociaþia pentru Emanciparea Femeilor Rome, în parteneriat cu
Direcþia de Sãnãtate Publicã ºi cu filiala clujeanã a SECS a implementat un proiect
numit „Femeile rome aleg sãnãtatea” care avea ca scop îmbunãtãþirea accesului la
informaþii de planing familial al femeilor rome din judeþul Cluj. SECS a instruit 23 de
femei din comunitãþile rome din Cluj-Napoca, Rãscruci, Bonþida ºi Gilãu ca ºi consilier
în planing familial.31 Consilierele au informat tinere femei din judeþul Cluj despre
resursele disponibile în centrele de planing familial ºi au contribuit la diseminarea de
pliante conþinând informaþii despre metode contraceptive, accesul la serviciile publice
de sãnãtate ºi planing familial. Au fost distribuite gratuit contraceptive împreunã cu
instrucþiunile de folosire.32
În judeþul Cluj, un parteneriat între Asociaþia pentru Emanciparea Femeilor Rome,
Societatea Românã de Cancer ºi Institutul Oncologic „Ion Chiricuþã” a fost iniþiat
pentru implementarea unui proiect care avea ca scop efectuarea screening-ului pentru
depistarea cancerului cervical la femeile de etnie romã din judeþul Cluj ºi împrejurimi.
Proiectul a format 11 mediatoare sanitare din rândul populaþiei rome ºi s-au efectuat
1500 de teste Papanicolau pentru femeile rome din judeþul Cluj. În urma acestor
consultaþii, femeile identificate cu diferite probleme de sãnãtate au fost ajutate sã se
înscrie la medicii de familie pentru a beneficia de tratament gratuit.
În judeþul Cluj nu au fost întreprinse acþiuni pentru crearea unui sistem de îngrijire la
domiciliu adresat comunitãþilor de romi. Nu existã programe de informare cu privire la
îngrijirea maternalã croite pe nevoile specifice ale comunitãþilor de romi.
Direcþia de Sãnãtate Publicã a iniþiat campanii de vaccinare împotriva gripei ºi a
hepatitei B, în special în comunitatea de romi din Pata Rât; Fundaþia Wassdas a activat
ca mediator, asigurând intrarea în comunitate a echipelor medicale. În luna decembrie
a anului 2003, Consilierul Prefectului pentru Problemele Romilor, împreunã cu
Consilierul Asistent, au iniþiat o campanie de vaccinare în comunitatea de romi din Pata
Rât; Direcþia de Sãnãtate Publicã a asigurat vaccinurile ºi personalul medical. Spaþiul
pentru consultaþii ºi vaccinãri a fost asigurat de Fundaþia Ajutorul Familiei, iar
mediatizarea campaniei în comunitate a fost realizatã de Consilierul Asistent pentru
Problemele Romilor din cadrul Consiliului Judeþean, organizaþia Amare Phrala ºi
P.R.S.D.33

31

Proiect cu finanþare Phare, RO 9803.01.011, Fondul de Parteneriat pentru Romi.

32

Interviu d-na Claudia Kovacs, Coordonator al proiectului „Femeile rome aleg sãnãtatea”,
Cluj-Napoca, 7 octombrie 2003.

33

Interviu telefonic cu dl. Titi Marius, Consilier al Prefectului pentru Problemele Romilor, ClujNapoca, 12 decembrie 2003.
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2.5

Iniþiative economice

În anul 2002, Organizaþia Amare Phrala a derulat proiectul „Cursuri de calificare”, cu
finanþare obþinutã în cadrul Fondului de Parteneriat pentru Romi. Beneficiari ai acestui
proiect au fost 83 de tineri romi care au beneficiat de cursuri de calificare în 14 meserii,
printre care croitor, operator PC, chelner, barman ºi frizer pentru o perioadã de ºase
luni. Proiectul a fost unul de succes ºi datoritã faptului cã a fost al treilea de acest fel al
ONG-ului, iar experienþa s-a dovedit utilã. Buna colaborare cu ªcoala Profesionalã
„Spiru Haret” a contribuit la scãderea costului cursului, iar o soluþie inovatoare pentru
prevenirea abandonul - semnarea unui contract cu pãrinþii cursanþilor care îi obliga sã
plãteascã contravaloarea pregãtirii dacã acel cursant renunþa – a ajutat la menþinerea
prezenþei la cursuri.34 Asociaþia Amare Phrala a încercat sã colaboreze cu Agenþia
Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã pe durata proiectului, dar disponibilitatea
de cooperare din partea AJOFM a fost redusã, astfel încât crearea unui parteneriat s-a
dovedit imposibilã.35 La nivelul municipiului Cluj-Napoca, proiectul a fost
implementat de Asociaþia pentru Emanciparea Femeilor Rome în parteneriat cu
AJOFM Cluj, scopul proiectului fiind de a oferi suport pentru integrarea pe piaþa
muncii a etnicilor romi. În urma absolvirii cursurilor de calificare, 50 de romi au
obþinut diplome de calificare în meserii cerute pe piaþa muncii.36
Prima ediþie a Bursei Locurilor de Muncã pentru persoanele de etnie romã a fost
organizatã la nivel judeþean de cãtre AJOFM Cluj, în data de 9 mai 2003 ºi iniþiatã de
Agenþia de Dezvoltare Comunitarã „Împreunã”. Þapte persoane de etnie romã au gãsit
cu aceastã ocazie locuri de muncã.
Ca urmare a colaborãrii dintre AJOFM ºi Prefectura Cluj au fost obþinute 250 de locuri
de muncã pentru romi la nivelul Consiliului Local Turda, pe baza Legii 76/2002 privind
stimularea forþei de muncã.
Nu existã iniþiative de instruire a personalului din cadrul AJOFM Cluj cu privire la
angajarea romilor, oferta Agenþiei fiind aceeaºi pentru toþi clienþii.37 La nivelul judeþului
Cluj nu existã programe de susþinere a absolvenþilor de învãþãmânt superior romi în
gãsirea unei slujbe.
34

Proiect finanþat în cadrul programului Phare RO 0004.02.02, Fondul de Îmbunãtãþire a
Situaþiei Romilor.

35

Interviu cu dl. Doghi Pavel, Preºedinte „Amare Phrala”, Cluj-Napoca, 21 noiembrie 2003.

36

Interviu cu d-na Etves Francisca – AEFR, coordonator local pentru municipiul Cluj în cadrul
proiectului „Facilitarea accesului romilor pe piaþa muncii”, Cluj-Napoca, 20 noiembrie 2003.

37

Interviu cu dl. Don Daniel, Director AJOFM Cluj, membru al Grupului de Lucru Mixt,
Cluj-Napoca, 18 iulie 2003.
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Implementarea scopului Strategiei de a stimula meseriile tradiþionale este contingent cu
faptul cã persoana care le practicã trebuie sã întruneascã nivelul de studii cerut de lege
pentru aceasta.38 Persoanele care nu au calificarea necesarã nu sunt eligibile sã participe
la cursurile oferite de AJOFM. ONG-urile, împreunã cu AJOFM, ar trebui sã colecteze
date despre persoanele aflate în aceastã situaþie ºi apoi, pe baza acestor date, sã
organizeze cursuri de calificare în colaborare Inspectoratul ªcolar Judeþean.39

2.6

Justiþie ºi ordine publicã

Programele de educaþie juridicã ºi de prevenire a delicvenþei derulate de instituþii ale
statului sau ONG-uri nu sunt focalizate pe romi. Singurele acþiuni în acest sens sunt
întâlniri ale reprezentanþilor Inspectoratului Judeþean de Poliþie cu lideri ai romilor din
judeþ. Liderii locali ºi ONG-urile disemineazã informaþiile asimilate în cadrul acestor
întâlniri în comunitãþile de romi. Accesul în justiþie al etnicilor romi este îngreunat de
lipsa de informare în domeniu ºi de sãrãcie. BJR-ul, în colaborare cu Poliþia, i-a ajutat
pe romii din Pata Rît sã obþinã acte de identitate.
Centrul de Resurse pentru Comunitãþile de Romi a fãcut eforturi de informare a
romilor privind conþinutul unor acte normative în cadrul programului „Apãrã-þi
drepturile” finanþat prin fonduri Phare.40 Romani CRISS Bucureºti a desfãºurat, în
perioada noiembrie 2001 - martie 2003, prin contractarea unui monitor local pe
drepturile omului, o activitate de monitorizare, prevenire ºi combatere a oricãror forme
de discriminare la care sunt supuºi romii din judeþ.
Centrul de Resurse pentru Comunitãþile de Romi a implementat, în perioada martie –
septembrie 2003, un proiect de consiliere finanþat de Centrul European Roma Rights.
Proiectul a oferit consiliere juridicã persoanelor de etnie romã cãrora le+au fost încãlcate
drepturile; unul dintre cazurile de care s-a ocupat proiectul a fost adus în atenþia
Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii. 41
ONG-urile rome ºi-au arãtat interesul faþã de o eventualã recrutare a romilor în cadrul

38

Strategia Guvernului, Planul General de Mãsuri, nr. 56.

39

Interviu cu dl. Don Daniel, Director AJOFM Cluj, membru al Grupului de Lucru Mixt,
Cluj-Napoca, 18 iulie 2003.

40

Interviu cu d-na Claudia Macaria, Coordonator al proiectului „Apãrã-þi drepturile”, ClujNapoca, 10 decembrie 2003.

41

Interviu cu d-na Ursu Maria, Coordonator al proiectului „Monitorizarea respectãrii
drepturilor romilor”, 10 decembrie 2003.
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forþelor de ordine ºi al poliþiei, iar în acest sens li s-a cerut sã recomande persoane
eligibile de etnie romã care sã fie luate în considerare. 42
În judeþul Cluj nu existã programe privind probaþiunea, recuperarea ºi reabilitarea
socialã care sã fie, particularizate deþinuþilor de etnie romã, iar Ministerul Justiþiei nu a
solicitat nici o propunere în acest sens. Existã persoane de etnie romã care sunt consiliate
în cadrul Biroului de Reintegrare Socialã de pe lângã Tribunalul Cluj.

2.7

Protecþia copilului

Direcþia Judeþeanã pentru Protecþia Drepturilor Copilului nu deruleazã în acest
moment nici un program destinat doar copiilor romi, deoarece politica instituþiei este
de a nu face nici o discriminare pe criterii etnice.
Direcþia Generalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului a înfiinþat Centrul de Zi
„Þara minunilor” pentru copiii preºcolari din cartierul Someºeni ºi comunitatea Pata
Rât. Anul ºcolar 2001-2002 a fost primul an de funcþionare ºi zece copii de etnie romã
din Pata Rât au terminat primul an de grãdiniþã, în care s-a încercat comasarea
programei astfel încât sã fie pregãtiþi pentru clasa I. Trei dintre aceºti copii au fost
evaluaþi ca având nevoi educaþionale speciale ºi au fost îndrumaþi cãtre clase speciale, în
timp ce ceilalþi au fost plasaþi în învãþãmântul de masã. Cu toate acestea, cei mai mulþi
copii din Pata Rât nu au reuºit sã se înscrie la ºcolile cele mai apropiate de casa lor, astfel
cã unii dintre ei frecventeazã cursurile unui colegiu tehnic din centrul oraºului, iar
ceilalþi sunt înscriºi în clase speciale. 43.

2.8

Educaþie

Conform datelor Inspectoratului ªcolar Judeþean, în anul ºcolar 2001-2002 au fost
cuprinºi în învãþãmântul de masã un numãr de 4150 de elevi romi, iar limba romani a
fost introdusã ca disciplinã opþionalã, la cererea pãrinþilor, în patru unitãþi ºcolare.
Un protocol de colaborare cu Universitatea Babeº-Bolyai, cu reprezentanþi ai ONGurilor rome ºi cu BJR-ul a fost semnat, iar ca rezultat au fost alocate 28 de locuri pentru
studenþi romi, comparativ cu cele 20 propuse iniþial.
Inspectoratul ªcolar Judeþean este beneficiarul unei finanþãri Phare pentru un proiect
intitulat „Sprijin educaþional ºi de integrare specific pentru comunitãþi cu romi” 44, cu
42

Interviu cu dl. Doghi Pavel, Preºedinte „Amare Phrala”, Cluj-Napoca, 21 noiembrie 2003.

43

Interviu cu dl. Claudiu Caulea, coordonator al Centrului de Zi pentru preºcolari, „Þara
minunilor”, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2003.
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un total de 423.225 de euro, din care 45.347 contribuþie proprie. Scopurile proiectului
sunt îmbunãtãþirea includerii romilor în sistemul educaþional prin îmbunãtãþirea
coordonãrii instituþiilor relevante ºi crearea unui mediu educaþional mai deschis.
Proiectul vizeazã opt ºcoli din mediile rural ºi urban ºi va cuprinde atât activitãþi
educaþionale cât ºi activitãþi de reabilitare a infrastructurii.
O atenþie deosebitã va fi acordatã situaþiilor de segregare educaþionalã din sistemul
ºcolar, cum ar fi cazul ªcolii nr. 12 din cartierul Someºeni, în cadrul cãreia funcþioneazã
un Centru de Zi pentru elevii romi care are o programã specificã ºcolilor speciale. În
2003 nu s-a reuºit intrarea copiilor de clasa I în clasele normale ºi, într-adevãr, strategia
Inspectoratului ªcolar Judeþean menþioneazã cã „ºcolile segregate par a fi formulele
instituþionale în care schimbarea este cel mai puþin probabil sã se producã”. 45
Un alt element important ce poate fi menþionat este faptul cã deºi prioritãþile ºi
principiile strategiei ISJ vorbesc de participarea comunitãþii, proiectul menþionat mai
sus nu cuprinde participarea ca partener a nici unei organizaþii neguvernamentale a
romilor din judeþ, aceasta ºi în contextul existenþei unui numãr mare de ONG-uri romi
cu experienþã în munca în comunitãþile de romi care fac obiectul proiectului.
Grupul ªcolar de Chimie Industrialã, în parteneriat cu Uniunea Liber Democraticã a
Romilor Turda, a derulat un proiect care a creat un cadru de internat care sã-i încurajeze
pe romi sã urmeze studii liceale ºi universitare.46 Proiectul a fost iniþial finanþat cu
fonduri Phare ºi a continuat deoarece costurile pentru plata profesorilor au fost
acoperite din bugetul Inspectoratului ªcolar Judeþean.
Asociaþia Gaborilor cu Pãlãrie din România a derulat un proiect de alfabetizare ºi
integrare în grãdiniþã, finanþat prin fondul Phare.47 Obiectivul proiectului a fost
combaterea analfabetismului în rândul copiilor romi ºi integrarea copiilor romi în
grãdiniþe. Inspectoratul ªcolar Judeþean a asigurat salariile celor douã educatoare ºi a
cãutat un spaþiu în care activitãþile grãdiniþei sã fie continuate dupã încheierea
proiectului.

44

Phare RO-0104.02: „Accesul la educaþie pentru grupuri dezavantajate, cu focalizare pe romi”.

45

ISJ, „Strategie de asigurare a accesului la educaþie pentru grupuri dezavantajate, cu focalizare
pe romi”, pagina 33.

46

Phare RO 0004.02.02, Fondul de Îmbunãtãþire a Situaþiei Romilor.

47

Phare RO 0004.02.02, Fondul de Îmbunãtãþire a Situaþiei Romilor.
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2.9

Culturã ºi culte

Singurul program de promovare a culturii romani ºi de formare a unei imagini pozitive
a romilor la nivelul judeþului Cluj este „Amari Emisiunea”, o emisiune TV lunarã emisã
de Studioul TVR Cluj. La iniþiativa Studioului, doi studenþi romi lucreazã la aceastã
emisiune din decembrie 2001. În 2002, Centrul de Resurse pentru Comunitãþile de
Romi a asigurat suportul financiar pentru program, plãtind salariile pentru fotoreporter
ºi realizator, costurile de deplasare ºi cele pentru filmare ºi materiale. Emisiunea este
recepþionatã în zece judeþe din Transilvania ºi are o duratã de 15-20 minute.48
Comisia Ministerialã pentru Romi a Ministerului Culturii ºi Cultelor, în colaborare cu
Centrul de Politici Sociale pentru Romi „Aven Amentza”, cu Direcþia Judeþeanã de
Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional Cluj, ºi cu sprijinul reprezentanþilor
Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii a organizat, în februarie 2002 ºi
aprilie 2003, „Caravana pentru educaþie interculturalã ºi revalorizare a patrimoniului
cultural rom”. Pe plan local, aceastã acþiune a beneficiat de sprijinul Asociaþiei
Studenþilor Romi „Romano Suno”. Evenimentul s-a focalizat pe identificarea soluþiilor
de colaborare pe plan local a organizaþiilor romilor cu structurile descentralizate ale
ministerelor în implementarea Strategiei.

2.10 Participare publicã
Spre deosebire de alte judeþe, în judeþul Cluj existã un numãr mare de organizaþii rome
active.49 Printre acestea se aflã Fundaþia de Sprijin Socio-Educaþional a Romilor „Wassdas”
din Cluj-Napoca; Asociaþia „Amare Phrala” din Cluj-Napoca; Asociaþia Studenþilor Romi
„Romano Suno” din Cluj-Napoca; Fundaþia pentru Dezvoltarea Socialã a Romilor
„Ramses” din Dej; Asociaþia Gaborilor cu Pãlãrie din Cluj-Napoca; Centrul de Resurse
pentru Comunitãþile de Romi, organizaþie membrã a Soros Open Network.
La nivelul judeþului Cluj existã nouã consilieri romi, cinci dintre ei fiind aleºi din partea
Partidei Romilor Social Democrate, iar patru din partea filialei Cluj a Alianþei pentru
Unitatea Romilor, acestea douã fiind organizaþiile active în domeniul politic la nivelul
judeþului Cluj. 50
48

Interviu cu Zita Moldovan, realizatoarea emisiunii, Cluj-Napoca, 5 noiembrie 2003.

49

Interviu cu Florin Moisã, Centrul de Resurse pentru Comunitãþile de Romi, Cluj-Napoca, 15
septembrie 2003.

50

Interviuri cu dl. Titi Marius, Consilier al Prefectului pentru Problemele Romilor, ClujNapoca, 13 octombrie 2003; Doghi Pavel, Preºedinte „Amare Phrala”, Cluj-Napoca, 21
noiembrie 2003.
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Filiala din Cluj Partidei Romilor Social Democrate nu este înregistratã juridic, ceea ce,
dat fiind nivelul ridicat al centralizãrii deciziilor, contribuie la lipsa de transparenþã.
conflicte permanente au existat între liderii locali ai P.R.S.D.-ului ºi reprezentanþii locali
ai celorlalte organizaþii orientate politic ale romilor. Acest lucru împiedicã rezolvarea
problemelor cu care se confruntã comunitãþile de romi ºi nu contribuie la îmbunãtãþirea
imaginii acestora.

2.11 Comunicare ºi implicare civicã
Reprezentanþii locali ai ONG-urilor rome nu au cunoºtinþã de existenþa unor programe
de combatere a discriminãrii în mass-media sau de combatere a discriminãrii în cadrul
sectorului de angajare.51 Cele mai multe cazuri de discriminare la care au fost supuºi
romii au fost aduse atenþiei publicului de cãtre mass-media.
Cu toate cã reprezentarea romilor în mass-media este una predominant negativã, au fost
dese cazurile de reflectare mai obiectivã a unor situaþii tensionate din comunitãþile
locale. 52
La iniþiativa Fundaþiei de Sprijin Socio-Educaþional a Romilor „Wasdas”, organizaþiile
neguvernamentale ale romilor au început sã aibã întâlniri sãptãmânale pentru a discuta
problemele curente ºi a adopta cele mai bune soluþii. Fundaþia „Ramses” din Dej
deruleazã un proiect de promovare a comunicãrii dintre comunitãþile de romi ºi
administraþia publicã localã.53 În cadrul acestui proiect se desfãºoarã activitãþi de
îmbunãtãþire a comunicãrii cu instituþiile publice ºi de instruire pentru Grupurile Mixte
de Lucru din judeþele Cluj, Bistriþa-Nãsãud, Sãlaj, Maramureº ºi Bihor.

51

Interviuri cu dl. Titi Marius, Consilier al Prefectului pentru Problemele Romilor, d-na Etves
Francisca – preºedintã AEFR Cluj-Napoca, 20 noiembrie 2003, dl. Geza Otvos, Preºedinte
al Fundaþiei Wassdas, Cluj-Napoca, 18 septembrie 2003, Doghi Pavel, Preºedinte „Amare
Phrala”, Cluj-Napoca, 21 noiembrie 2003.

52

Interviu cu Doghi Pavel, Preºedinte „Amare Phrala”, Cluj-Napoca, 21 noiembrie 2003.

53

Proiect finanþat în cadrul programului Phare RO 0004.02.01, Dezvoltarea Societãþii Civile
2000.
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GENERALITÃÞI
Judeþul Dolj se situeazã în partea de sud-vest a României aproape de fluviul Dunãrea
care formeazã frontiera cu Bulgaria. Judeþul Dolj este alcãtuit din 3 municipii, 2 oraºe
ºi 95 de comune cu 380 de sate care ocupã o suprafaþã de 7414 km pãtraþi. Potrivit
rezultatelor Recensãmântului Populaþiei din 2002, judeþul Dolj are un numãr de
734.231 locuitori, din care 31.544 (4,3%) s-au declarat romi.1 Estimãrile fãcute de
Partida Romilor Social Democratã (P.R.S.D. în acest text) Dolj vorbesc însã de un
numãr de peste 40.000 de etnici romi, iar cele ale Comunitãþii Etniei Romilor de peste
70.000.2

1. Rezumat
Prefectura Dolj a elaborat o Strategie Judeþeanã pentru Aplicarea Strategiei Guvernului3
care cuprinde un numãr de 43 de mãsuri, din care 19 în domeniul educaþiei. Cu toate
acestea, trebuie menþionat faptul cã Strategia Judeþeanã a fost elaboratã cu întârziere ºi
fãrã consultarea ONG-urilor rome. Nu sunt specificate termenele de finalizare ºi nici
instituþiile responsabile de implementarea mãsurilor.
Strategia Guvernului pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor (Strategia în acest text) nu
a fost îndeajuns promovatã la nivelul judeþului Dolj. Deºi instituþiile responsabile cu
implementarea la nivel local a Strategiei ºtiu de existenþa acesteia, puþine sunt cele care
cunosc în detaliu prevederile ºi modul de aplicare a mãsurilor prevãzute. De asemenea,
eforturile autoritãþilor locale de informare a comunitãþii rome asupra conþinutului
Strategiei au fost minime, eforturi în acest sens fãcând doar BJR-ul ºi unele ONG-urile
rome.

1

Conform recensãmântul populaþiei 2002, structura etno-demograficã a populaþiei.

2

Organizaþiile rome au identificat mai multe cauze ale acestei situaþii: multor romi le este jenã
de originea lor din cauza „asocierii cuvântului <rom> cu cuvântul <infractor>”(Masã rotundã,
Craiova, 28 decembrie 2003, Velcu Vasile Nãzdrãvan, Preºedintele Uniunii Romilor din
Craiova ºi Prim-vicepreºedinte al Comunitãþii Etniei Romilor din România; cel puþin 50%
din populaþia romã se aflã în strãinãtate (Masã rotundã, Craiova, 28 decembrie 2003, Silvian
Filoti Ilie – preºedinte executiv Comunitatea Etniei Romilor din România); ºi comisiile de
recensãmânt nu au avut membri romi. (Masã rotundã, Craiova, 28 decembrie 2003, Aurel
Raicu vicepreºedinte filiala Segarcea a Comunitãþii Etniei Romilor din România).

3

Documentul a fost elaborat în februarie 2003 (fãrã a avea un numãr de înregistrare) de cãtre
Prefecturã în colaborare cu Biroul Judeþean pentru Romi (BJR în acest text) ºi cu
Inspectoratul ªcolar pentru Minoritãþi din cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean.
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Instituþiile implicate în aplicarea la nivel local a Strategiei s-au consultat, în puþinele
acþiuni întreprinse, doar cu una din organizaþiile romilor din judeþ (P.R.S.D.), deºi
existã disponibilitate de colaborare în implementarea Strategiei ºi din partea altor
ONG-uri rome. Rezultatul presiunilor exercitate de celelalte ONG-uri la nivelul BJR ºi
Prefecturii s-a concretizat în angajarea a trei experþi locali reprezentând aceste ONG-uri.
Cu toate acestea, aceºti experþi întâmpinã dificultãþi deoarece nu sunt membrii ai
P.R.S.D.4
Deºi existã personal calificat la nivelul judeþului Dolj, acesta nu este respectat ºi, datoritã
resurselor financiare insuficiente, eficienþa B.J.R ºi a celorlalte instituþii responsabile de
implementarea Strategiei este slabã.

2. IMPLEMENTAREA
2.1

STRUCTURI

LOCALÃ

ADMINISTRATIVE

2.1.1 Biroul judeþean pentru romi
Biroul Judeþean pentru Romi (BJR în acest text) s-a constituit în noiembrie 2001. BJR
are în componenþã trei membri: Consilierul Prefectului pentru Problemele Romilor
(Consilierul în acest text), angajat al Prefecturii, un consilier în cadrul Direcþiei
Coordonarea Serviciilor Publice Descentralizate ºi directorul economic adjunct al
Consiliului Judeþean Dolj.
Membrul BJR de etnie romã a fost desemnat pe post la propunerea P.R.S.D. Consilierul
este absolvent al Colegiului de ªtiinþe Economice ºi are experienþã în domeniul
financiar - contabil. Contribuþia celorlalþi doi membri este doar formalã, ei fiind
angajaþi ai Prefecturii ºi având alte responsabilitãþi curente. Pentru funcþia de membru
al BJR nu existã o fiºã a postului, „programul ºi prioritãþile fiind stabilite de cãtre
Prefect”5. Nu au fost alocate resurse financiare pentru BJR.

4

Interviu din 18.06.2003 cu ªtefan Buzdugan, expert local din partea Comunitãþii Etniei
Romilor în cadrul Primãriei Segarcea.

5

Masã Rotundã, Craiova, 28.12.2003, Florin Andronache, membru al BJR ºi Consilier al
Prefectului pentru problemele romilor
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BJR-ului îi lipseºte personalul administrativ ºi mijloacele de transport pentru munca pe
teren. Potrivit ONG-urilor rome, gradul de implicare a BJR-ului în rezolvarea
problemelor importante nu este adecvat. Pãrerea lor este cã activitatea BJR este
influenþatã în mare parte de liderul filialei judeþene a P.R.S.D.6 Aceastã opinie este
împãrtãºitã ºi de reprezentanþii altor instituþii.7

2.1.2 Experþi locali pe problemele romilor
Din toamna lui 2003, 36 de experþi locali pentru problemele romilor au fost numiþi în
Primãriile din judeþ la propunerea P.R.S.D. ºi doi la propunerea Comunitãþii Etniei
Romilor ºi unul din partea Uniunii Romilor din Craiova; toþi cei 39 de experþi locali
sunt romi. ONG-urile rome locale considerã cã numãrul mare de experþi proveniþi de
la P.R.S.D. se datoreazã adreselor fãcute de Prefecturã în teritoriu.8 Romii au solicitat ca
experþii sã fie desemnaþi de comunitãþile locale pe baza anumitor criterii.9 Doar 14
dintre experþii locali sunt remuneraþi pentru activitatea desfãºuratã, datoritã lipsei
fondurilor.
Experþii locali nominalizaþi de cãtre P.R.S.D. comunicã cu BJR–ul în cadrul ºedinþelor
sãptãmânale ale P.R.S.D., precum ºi în cazul unor evenimente.
Activitatea experþilor locali se rezumã în general la sprijinirea romilor în întocmirea
dosarelor privind acordarea venitului minim garantat, obþinerea actelor de identitate,
înscrierea în sistemul asigurãrilor de sãnãtate ºi obþinerea de terenuri pentru construcþia
de locuinþe. 10

6

Interviu din 20.06.2003 cu Velcu Vasile Nãzdrãvan, Preºedintele Uniunii Romilor din
Craiova ºi Prim-vicepreºedinte al Comunitãþii Etniei Romilor din România.

7

Masã Rotundã, Craiova, 28.12.2003.

8

Interviu din 20.06.2003 cu Velcu Vasile Nãzdrãvan, Preºedintele Uniunii Romilor din
Craiova ºi Prim-vicepreºedinte al Comunitãþii Etniei Romilor din România Rotundã,
Craiova, 28.12.2003, Aurel Raicu vicepreºedinte filiala Segarcea a Comunitãþii Etniei
Romilor Masã Rotundã, Craiova, 28.12.2003, Silvian Filoti Ilie – preºedinte executiv
Comunitatea Etniei Romilor

9

Masã Rotundã, Craiova, 28.12.2003, Felix Costache, membru R.E.D.

10

Interviuri cu Zaharia Ionel, preºedintele filialei Uniunii Romilor - filiala Amãrãºtii de Jos;
Oiþã Gheorghe, expert local – comuna Sadova.
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2.1.3 Grupul de Lucru Mixt
Deºi Strategia prevede înfiinþarea la nivel judeþean a Grupurilor de Lucru Mixte, în
judeþul Dolj acest lucru nu s-a întâmplat din toamna lui 2003. În prezent existã o listã
cu 20 de propuneri, întocmitã la iniþiativa Consiliului Judeþean, a Prefecturii ºi a
Biroului Judeþean pentru Romi.
Deºi Strategia prevede ca în componenþa Grupului de Lucru Mixt sã se regãseascã
reprezentanþi ai ONG-urilor locale ºi reprezentanþi aleºi ai comunitãþii de romi,
majoritatea celor propuºi sunt fie membri ai filialei locale a P.R.S.D., fie angajaþi ai
administraþiei publice; BJR-ul nu s-a consultat cu nici un alt ONG în momentul
întocmirii listei11. Pânã în prezent nu s-a emis o hotãrâre a Consiliului Judeþean care sã
valideze înfiinþarea Grupului de Lucru.
Eforturi au fost fãcute pentru îmbunãtãþirea colaborãrii dintre structurile administraþiei
publice ºi comunitãþile de romi. Consiliul Judeþean ºi Prefectura organizeazã periodic
întâlniri cu liderii formali ºi informali ai romilor din mai multe localitãþi doljene.12 Cu
toate acestea, romii ºi-au exprimat îngrijorarea referitor la lipsa de interes a unor
Primãrii în ceea ce priveºte Strategia.13

2.2

Construcþii de locuinþe

La nivelul judeþului existã foarte puþine cazuri de împroprietãrire a romilor cu teren
destinat construcþiei de locuinþe. 40 de familii de romi din comuna Amãrãºtii de Jos, sat
Ocolna, au primit din partea Primãriei câte 0,5 ha pentru construcþia de locuinþe.14
Primãria intenþioneazã sã continue alocarea de teren în funcþie de numãrul de solicitãri
ºi suprafaþa de teren disponibilã.15 În comuna Ostroveni, opt familii de romi au primit,
de asemenea, terenuri pentru construcþia de locuinþe prin Hotãrâri ale Consiliilor
11

Interviuri cu Velcu Vasile Nãzdrãvan, Preºedintele Uniunii Romilor din Craiova ºi Primvicepreºedinte al Comunitãþii Etniei Romilor din România, 20 iunie 2003; Sorina Popa,
consilier în cadrul Direcþiei pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional Dolj Masã Rotundã, Craiova, 28.12.2003.

12

Interviu din 25.06.2003 cu Ion Voiculescu, Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj - Masã
Rotundã, Craiova, 28.12.2003.

13

Masã Rotundã, Craiova, 28.12.2003.

14

Interviu din 22.06.2003 cu Zaharia Ionel, preºedintele filialei Uniunii Romilor - Amãrãºtii de
Jos.

15

Interviu telefonic cu Sever Pisicã - viceprimar al comunei Amãrãºtii de Jos.
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Locale.16 Aceste împroprietãriri au fost legalizate în cadrul unor acþiuni adresate exclusiv
romilor. Cu toate acestea, în mai multe zone existã îngrijorãri legate de dezinteresul
unor consilii locale în ceea ce priveºte intrarea în legalitate a locuinþelor construite de
romi fãrã autorizaþie eliberatã de organele competente.17
În ceea ce priveºte reabilitarea locuinþelor ºi a mediului în cartierele de romi, se cunosc
iniþiativele Biroului de Asistenþã Socialã al Episcopiei Craiovei, care, în colaborare cu
Asociaþia Tinerilor ºi Studenþilor Romi „Romano-Euro Drom” (R.E.D în acest text) a
iniþiat un proiect pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de locuit ale romilor din cartierul
craiovean Lãpuº-Barãci18. Aceeaºi comunitate a primit din partea Primãriei oraºului
materiale de construcþii pentru reabilitarea a 4 dintre cele mai afectate imobile.
Municipalitatea intenþioneazã sã achiziþioneze aceste imobile, care se aflã în prezent în
proprietatea Bãncii „Ion Þiriac”, cu scopul de a le transforma în locuinþe sociale pentru
romii din acest cartier. Valoarea acestei achiziþii se ridicã la aproximativ 300 milioane de
lei.19
În decursul anului 2002, Primãria Craiovei a transformat un cãmin de nefamiliºti în
locuinþe sociale pentru 50 de familii, dintre care 13 locuiau în barãcile din incinta
Târgului de animale.

2.3

Protecþie socialã

Direcþia Judeþeanã de Asistenþã Socialã a fost înfiinþatã în anul 2003 cu scopul de a mãri
accesul la mãsurile de asistenþã socialã al persoanelor aflate în dificultate, inclusiv cele de
etnie romã. În prezent, Direcþia Judeþeanã de Asistenþã Socialã a preluat doar atribuþiile
Inspectoratului Teritorial de Stat pentru Persoanele cu Handicap.20
În prezent nu existã mãsuri de asistenþã socialã focalizate exclusiv pe romi. Majoritatea
romilor din judeþul Dolj beneficiazã de venitul minim garantat (Legea 416/2001):
dintr-un total de 4741 de beneficiari din judeþul Dolj, 83% sunt etnici romi.21 Unele
16

Interviu din 28.06.2003 cu Gheorghe Oprescu , primarul comunei Ostroveni.

17

Masã Rotundã, 28.12.2003, Craiova; Costel Matache, lider al romilor din comuna Malu Mare.

18

Interviu din 03.07.2003 cu sora Viruþa Maxim, asistent social în cadrul Biroului de Asistenþã
Socialã al Arhiepiscopiei Craiovei.

19

Interviu din 30.06.2003 cu Vasile Bulucea, primar al Craiovei.

20

Interviu din 24.06.2003 cu George Vilã, director al Direcþiei Judeþene de Asistenþã Socialã.

21

Nota informativã nr. 124.225/29.07.2003 a Serviciului de Asistenþã Socialã din cadrul
Primãriei municipiului Craiova.
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plângeri privind accesul dificil la servicii sociale au fost fãcute: existã posibilitatea ca
funcþionarii publici sã supra-estimeze veniturile familiilor de romi când depun cererea22,
iar transportul la locul de muncã nu este asigurat 23, ceea ce îi face pe unii dintre romi
sã piardã dreptul la aceste beneficii.
Discriminarea rãmâne o problemã care are legãturã cu accesul la servicii publice.
Majoritatea cazurilor de discriminare raportate sunt legate de accesul tinerilor romi în
baruri ºi discoteci din Craiova.24 Datoritã faptului cã abia în iulie 2002 s-a constituit
Colegiul Director al Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii,
reclamaþiile ºi sesizãrile Uniunii Romilor din Craiova (U.R.C. în acest text) au fost
depuse la Poliþie, Prefecturã ºi Primãria municipiului; “acestea nu au fost soluþionate ºi
nici nu s-a întreprins vreo altã mãsurã în acest sens”.25 Poliþia considerã cã nu a existat
o discriminare a romilor în aceste cazuri, acestora fiindu-le refuzat accesul în discoteci
datoritã “unui comportament anterior violent”.26
Un alt sector în care romii se considerã discriminaþi este cel al locuinþelor sociale; au
existat numeroase proteste, inclusiv o grevã a foamei în faþa Primãriei municipiului
Craiova. 27

2.4

Sãnãtate

Implementarea mãsurii Strategiei de a dezvolta un sistem de mediatori sanitari a început
cu întârziere, în septembrie-octombrie 2002, deoarece se pare cã filiala Dolj a P.R.S.D.
nu a înaintat în timp util propunerile pentru aceste posturi.28 În urma propunerilor,

22

Interviu din 18.06.2003 cu ªtefan Buzdugan, expert local din partea Comunitãþii Etniei
Romilor în cadrul Primãriei oraºului Segarcea

23

Interviu din 22.06.2003 cu Zaharia Ionel, preºedintele filialei Uniunii Romilor - Amãrãºtii de Jos.

24

Interviu din 20.06 2003 cu Velcu Vasile Nãzdrãvan, Preºedintele Uniunii Romilor din
Craiova ºi Prim-vicepreºedintele Comunitãþii Etniei Romilor din România; vezi ºi ziarele
locale Gazeta de Sud ºi Ediþie Specialã de Oltenia din 4 decembrie 2002.

25

Interviu din 20.06.2003 cu Velcu Vasile Nãzdrãvan, Preºedintele Uniunii Romilor din
Craiova ºi Prim-vicepreºedinte al Comunitãþii Etniei Romilor din România.

26

Interviu din 27.06.2003 cu Constantin Petrescu, prim-adjunct al ºefului Inspectoratului
Judeþean de Poliþie - Dolj.

27

Vezi ziarul local Gazeta de Sud din 19 martie 2003.

28

Interviu cu dr. Beneduc Ionuþ Adrian, inspector de specialitate în Biroul de Asistenþã a Mamei
ºi Copilului din cadrul Direcþiei Judeþene de Sãnãtate Publicã Dolj.
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patru mediatori sanitari au fost selecþionaþi, toþi cu domiciliul în localitãþile în care îºi
desfãºoarã activitatea.29 Doar trei dintre aceºtia au participat însã la cursul de pregãtire
organizat de Romani CRISS. Ei sunt angajaþi pe perioada de un an cu posibilitate de
prelungire ºi se aflã în subordinea spitalului municipal „Filantropia” din Craiova.
În prezent, doar trei mediatori îºi desfãºoarã activitatea, unul dintre ei demisionând.
Mediatorii faciliteazã comunicarea între membrii comunitãþii ºi personalul medicosanitar, cultivã încrederea reciprocã între autoritãþile publice locale ºi comunitatea din
care fac parte, mobilizeazã membrii comunitãþii la campanii de vaccinare, de informare
ºi de educare. Aproximativ 2500 de persoane au beneficiat de serviciile mediatorilor de
începutul programului, cererile depãºind posibilitãþile acestora.
Acþiunile mediatorilor sanitari se concentreazã, în principal, pe informarea ºi educarea
populaþiei de etnie romã pe diferite teme: planing familial, creºterea adresabilitãþii
comunitãþii la controalele medicale periodice, depistarea precoce a TBC ºi tratamentul
în caz de boalã.30 Mediatorii întocmesc rapoarte sãptãmânale cãtre medicul supervizor
ºi lunare cãtre Direcþia de Sãnãtate Publicã.
Intervenþia mediatorilor sanitari în comunitãþile de romi a avut o influenþã pozitivã
asupra serviciilor medicale oferite, populaþia având un grad de receptivitate ridicat.
Medicii de familie au sesizat ºi ei o creºtere a adresabilitãþii comunitãþii rome la serviciile
medicale în zonele unde lucreazã mediatori sanitari. În general, mediatorii au contribuit
la îmbunãtãþirea serviciilor medicale ºi la creºterea nivelului de informare sanitarã a
beneficiarilor romi.31
În judeþul Dolj existã multe localitãþi în care se resimte nevoia unor mediatori sanitari
care sã disemineze informaþii pe teme medicale în comunitãþile de romi; prin urmare,
Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj a fãcut demersuri pentru angajarea a încã zece
mediatori sanitari.32
Societatea civilã a fost, de asemenea, activã în domeniul sãnãtãþii; Asociaþia Tinerilor ºi
Studenþilor Romi “Romano-Euro Drom” a derulat în acest sens douã proiecte, unul
vizând informarea igienico-sanitarã a elevilor, iar celãlalt informarea despre HIV-SIDA.
Asociaþia A.R.A.S. - Oltenia a derulat un proiect ce viza educaþia pentru sãnãtatea
reproducerii33, iar Alianþa pentru Unitatea Romilor deruleazã un proiect de educaþie
29

Au fost angajaþi mediatori sanitari în Craiova ºi în comunele Vârtop, Caraula ºi Lipov.

30

„Plan de activitate pe luna mai 2003" al mediatorului sanitar din comuna Vârtop.

31

Interviu telefonic cu Nedelea Vanda Luiza - medic de familie comuna Vârtop.

32

Interviu cu Dr. Beneduc Ionuþ Adrian, inspector de specialitate în Biroul de Asistenþã a
Mamei ºi Copilului din cadrul Direcþiei Judeþene de Sãnãtate Publicã Dolj.

33

Proiectul este finanþat de F.R.D.S.C. cu un buget de 8000 USD. Interviu cu Oana Mateescu,
coordonator programe A.R.A.S. Oltenia.
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sanitarã în ºcoli ºi comunitãþi din Bãileºti, cu un buget de 15.000 Euro.34 Deºi Direcþia
de Sãnãtate Publicã ºi ONG-urile locale au desfãºurat campanii de informare-educare
despre sãnãtate, se resimte nevoia extinderii acestor programe.

2.5

Iniþiative economice

În sfera ocupãrii forþei de muncã, instituþiile locale nu au realizat pânã în prezent
obiectivele stabilite de Strategie. Mãsurile de îmbunãtãþire a exercitãrii ºi revalorizãrii
unor meserii tradiþionale ale romilor nu au putut fi aplicate datoritã lipsei unor solicitãri
în acest sens. Acelaºi lucru se poate spune ºi în cazul conceperii ºi implementãrii unor
programe specifice de finanþare a unor activitãþi generatoare de venit ºi mici afaceri
pentru familii/comunitãþi de romi, inclusiv pentru femeile rome.35
Singura iniþiativã în domeniul calificãrii/recalificãrii romilor la nivel local aparþine
Agenþiei de Dezvoltare Comunitarã „Împreunã”, care a desfãºurat un proiect în cadrul
programului Phare. Proiectul se deruleazã în cinci municipii ale þãrii, inclusiv în
Craiova; la nivelul municipiului Craiova, proiectul este implementat de Asociaþia
Tinerilor ºi Studenþilor Romi „ROMANO-EURO DROM”, în parteneriat cu Agenþia
Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj. Scopul proiectului este de a oferi
suport pentru integrarea pe piaþa muncii a etnicilor romi. În urma absolvirii cursurilor
de calificare în august 2003, 20 de romi vor obþine diploma de operator PC, 20 pe cea
de zidar-zugrav, iar alþi zece pe cea de frizer. A.J.O.F.M. Dolj a acordat consilierea
profesionalã ºi a atestat diplomele.
Prima ediþie a Bursei Locurilor de Muncã pentru persoanele de etnie romã a fost
organizatã la nivel judeþean în mai 2003 la sediul Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Dolj. BJR ºi de Agenþia de Dezvoltare Comunitarã „Împreunã” au
contribuit la organizarea Bursei; totuþi, filiala P.R.S.D. nu a oferit sprijinul solicitat.36
Bursa a oferit 190 de locuri de muncã, dintre care 159 pentru persoanele marginalizate
social. Gradul de satisfacere a ofertei de locuri de muncã a fost de 23,7%, “determinat,
în principal, de întârzierile provocate de întocmirea formelor de angajare la primãriile
locale”.37

34

Interviu din 24.06.2003 cu Lucian Cherata, inspector ºcolar pentru minoritãþi în cadrul I.S.J.
Dolj.

35

Interviu din 23.06.2003 cu Adriana Breazu, Director executiv A.J.O.F.M. Dolj.

36

Adresa A.J.O.F.M. Dolj Nr. 6147/05.05.2003 cãtre A.N.O.F.M.

37

Informare a A.J.O.F.M. Dolj - Iunie 2003.
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Slaba participare a romilor la Bursã a fost determinatã ºi de insuficienta informare a
comunitãþilor rome cu privire la acest eveniment. Romii participanþi la Bursã apreciazã
ca utilã iniþiativa organizãrii unui astfel de eveniment, considerând cã o a doua ediþie va
avea rezultate mai bune.38 Puþini romi au profitat de sistemul de credit avantajoase,
deoarece aceºtia nu au fost informaþi asupra acestor oportunitãþi.
Nou înfiinþata „Comisie Judeþeanã de Aplicare a H.G. nr. 256/18.03.2003 pentru
aprobarea Programului privind elaborarea actelor normative necesare atribuirii în
proprietate a unor terenuri agricole pentru romi” urmeazã sã stabileascã, pe baza
informaþiilor primite de la comisiile locale, suprafeþele agricole disponibile pentru
împroprietãrirea romilor.39

2.6

Justiþie ºi ordine publicã

Nu existã programe de educaþie juridicã ºi de prevenire a delicvenþei care sã fie derulate
de instituþii ale statului sau ONG-uri; singurele acþiuni în acest sens sunt întâlniri
sporadice ale reprezentanþilor I.P.J. cu lideri ai romilor din judeþ, care apoi disemineazã
informaþiile restului comunitãþii rome.40 ONG-urile au sprijinit diverse programe de
monitorizare a unor cazuri de discriminare ºi de conºtientizare a drepturilor omului în
comunitãþile de romi din Dolj.41
Conflictele sunt în general rezolvate la nivel local între autoritãþi ºi liderii romilor.42 Cu
toate acestea, tinerii romi considerã cã sunt discriminaþi, în special în ceea ce priveºte
accesul în localurile publice.43
Starea conflictualã îndelungatã dintre tinerii romi ºi membrii unei aºa-zise grupãri antirome cunoscutã sub numele de „Frãþia”44 a dus la o adevãratã revoltã a romilor în
38

Interviu din data de 24.06.2003 cu Gheorghe Puþulache - lider informal al romilor din
cartierul Lãpus-Barãci, participant la Bursã.

39

Comisia a fost înfiinþatã prin Ordinul Prefectului nr.61/08.04.2003.

40

Interviu din 25.06.2003 cu Costache Gheorghe, lider informal al romilor din Craiova-Fãcãi,
„judecãtor de pace al romilor” din Oltenia.

41

Interviu din 27.06.2003 cu Marcel Costache, membru al echipei de implementare a
programului „Apãrã-þi drepturile” în judeþul Dolj.

42

Interviu din 27.06.2003 cu Constantin Petrescu, prim-adjunct al ºefului Inspectoratului
Judeþean de Poliþie Dolj.

43

Masã Rotundã, Craiova, 28 decembrie 2003.

44

Interviu cu Velcu Vasile Nãzdrãvan; vezi ºi publicaþia „Aven Amentza” din septembrie 2003.
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septembrie 2003. Pentru a controla mulþimea, poliþia a utilizat gloanþe de cauciuc,
rãnind ºapte din cei aproximativ 50-60 tineri romi participanþi la revoltã. În urma
acestor evenimente, 33 de romi au fost arestaþi sub diverse acuzaþii.45 Aceºtia considerã
ca fiind discriminare faptul cã nu au fost chemaþi la poliþie pentru declaraþii înainte de
a fi arestaþi.46

2.7

Protecþia copilului

Direcþia Judeþeanã pentru Protecþia Drepturilor Copilului monitorizeazã, asistã ºi
ocroteºte, prin mãsuri de protecþie temporarã sau definitivã, inclusiv prin adopþie, un
numãr de 1009 copii aflaþi în dificultate. Dintre aceºtia, majoritatea (80%) sunt copii
romi47, deºi Direcþia nu desfãºoarã programe specifice pentru copiii romi.48
Pentru a preveni abandonul ºi a îmbunãtãþi reintegrarea copiilor în familie, D.J.P.D.C.
a colaborat cu mai multe ONG-uri locale ºi internaþionale, incluzând în acest sens ºi un
reprezentant rom.49
Posibilitãþile femeilor rome de a deveni asistenþi maternali sau de a adopta copii
instituþionalizaþi sunt reduse datoritã gradului scãzut de educaþie ºi nivelului scãzut de
trai din comunitate.50

2.8

Educaþie

Deºi Strategia Judeþeanã are 19 obiective educaþionale, multe dintre acestea rãmân în
stadiul de propunere deoarece nu au existat mãsuri concrete pentru implementare. Nivelul
educaþiei ºi al calificãrii profesionale a romilor din judeþul Dolj este, în general, scãzut.
Structura populaþiei cu vârstã ºcolarã la nivelul judeþului Dolj se prezintã astfel 51:
• Preºcolari: 18.914, dintre care 3% romi;
45

Vezi ziarele Gazeta de Sud ºi Ediþie Specialã de Oltenia din 19, 25 septembrie ºi 23 octombrie.

46

Interviu cu Ion Parnicã - Vilifort – participant la revoltã.

47

Interviu din 26.06.2003 cu Victoria Croitoru, director al D.J.P.D.C. Dolj.

48

Masã Rotundã, Craiova, 28.12.2003, Maria Manolache, director adjunct al DJPDC Dolj.

49

Membru al Comisiei este Dumitru Tatian, preºedinte al P.R.S.D. Dolj.

50

Interviu din 26.06.2003 cu Victoria Croitoru, director al D.J.P.D.C. Dolj.

51

Interviu din 24.06.2003 cu Lucian Cherata, inspector ºcolar pentru minoritãþi în cadrul I.S.J
Dolj.
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• Ciclul primar: 33.272, dintre care 8% romi;
• Ciclul gimnazial: 37.017, dintre care 5% romi.
În judeþ existã un numãr de 265 de ºcoli, dintre care 142 pentru ciclul primar ºi 123
pentru ciclul gimnazial. Procentajul de elevi romi este mai mare de 90% în patru ºcoli.
Pe lângã acþiunile izolate ale unor cadre didactice care se deplaseazã în comunitãþile de
romi pentru a oferi consiliere atât copiilor cât ºi pãrinþilor romi, Inspectoratul ªcolar
Judeþean ºi unitãþi ºcolare fac eforturi pentru a încuraja a prezenþa ºcolarã a elevilor
romi. Acestea includ:
• Numirea unui inspector ºcolar pentru minoritãþi în cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.
• În cadrul programului UE Socrates-Comenius 1, în parteneriat cu ºcoli din
Spania ºi Franþa, douã ºcoli din Craiova cu elevi majoritari romi desfãºoarã
acþiuni ce vizeazã integrarea copiilor romi în sistemul educaþional ºi
îmbunãtãþirea rezultatelor ºcolare ale acestora.
• Fundaþia „Providenþa” Bucureºti desfãºoarã, în perioada 2002-2004, în
colaborare cu I.S.J Dolj, un proiect prin care un numãr de 35 de elevi romi
beneficiazã, dupã terminarea cursurilor, de meditaþii gratuite, fiindu-le asiguratã
ºi o gustare.
• Asociaþia Tinerilor ºi Studenþilor Romi „Romano-Euro Drom” a dus o campanie
permanentã de susþinere a tinerilor romi care vor sã acceadã în învãþãmântul
universitar, oferind informaþii privind locurile speciale pentru romi din cadrul
Universitãþii din Craiova.52
• I.S.J. Dolj, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic ºi cu Facultatea de
Psihologie a Universitãþii din Chieti (Italia), a iniþiat Programul de Cooperare
Transnaþionalã „Virgilio”, având ca obiectiv reducerea abandonului ºcolar în
comunitãþile defavorizate (în special în comunitãþile de romi). Programul se
deruleazã în perioada februarie 2003-2005. 53
• Programul guvernamental „Laptele ºi cornul” ºi distribuirea de rechizite ºcolare
elevilor proveniþi din familii cu o situaþie materialã precarã (între care ºi romi).
Pentru o mai bunã cunoaºtere ºi înþelegere a nevoilor specifice elevilor romi de cãtre
cadrele didactice, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a întocmit adrese cãtre unitãþile de

52

Universitatea din Craiova a alocat pentru anul universitar 2003-2004 un numãr de 17 locuri
speciale pentru romi - Ordinul MEC nr. 4120/09.06.2003.

53

Interviu din 24.06.2003 cu Lucian Cherata, inspector pentru minoritãþi în cadrul I.S.J.
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învãþãmânt, adrese ce cuprind extrase din douã legi importante.54 De asemenea,
Inspectoratul a trimis o adresã prin care li se solicita directorilor de ºcoli cu elevi romi
programa catedrelor de limba romani, precum ºi informaþii cu privire la solicitãrile
privind locurile pentru copii romi în licee ºi ºcoli profesionale, conform mãsurilor luate
de cãtre Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii.55 Aproximativ 30% dintre ºcolile vizate au
rãspuns acestei adrese.56 Pentru anul ºcolar 2003-2004, pe locurile speciale pentru romi
au fost înscriºi un numãr de 25 de elevi în licee, 65 în ºcoli profesionale ºi 14 la
completare de studii liceale. Conform Inspectorului ªcolar, existã în general o bunã
cooperare cu direcþiile ºcolilor, deºi unii directori le-au vorbit pãrinþilor romi despre
„inutilitatea limbii romani”. 57
În cursul anului ºcolar 2002 - 2003 au fost angajaþi 13 profesori suplinitori pentru
predarea limbii romani. În anul ºcolar 2003-2004, numãrul acestora a crescut la 22;
dintre aceºtia, 13 sunt cursanþi C.R.E.D.I.S. Bucureºti, alþi trei absolvind în acest an.
Profesorii de limba romani participã, de asemenea, la un curs de perfecþionare organizat
de Inspectoratul ªcolar Judeþean în colaborare cu Casa Corpului Didactic. În urma
absolvirii acestui curs, cursanþii vor primi diplome avizate de Ministerul Educaþiei.
Totuºi, în unele ºcoli, directorii nu au colaborat la înfiinþarea de catedre de limba
romani.58
În cadrul Universitãþii din Craiova existã 65 de studenþi înscriºi pe locurile speciale
pentru romi. Pentru anul universitar 2003-2004 au fost alocate un numãr de 17 locuri
speciale pentru romi, locuri ce s-au dovedit insuficiente având în vedere numãrul de
cereri existente. Totuºi, existã îngrijorarea cã, dat fiind numãrul mare de cereri, unele
ONG-uri au recomandat studenþi ne-romi pentru aceste locuri. Potrivit unei estimãri,
e posibil ca „90% din locurile pentru romi sã fie ocupate de [etnici] români”.59 Existã
voci care susþin ca recomandãrile sã fie acordate de o comisie formatã din reprezentanþi
ai tuturor ONG-urilor din judeþ, fapt ce ar elimina orice urmã de suspiciune asupra
candidaþilor ºi asupra corectitudinii recomandãrilor acordate. 60

54

Legea 48/2002 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare ºi Legea
nr. 116/2002 privind prevenirea ºi combaterea marginalizãrii sociale. Adresa nr.
2446/13.05.2003 a I.ª.J. Dolj cãtre toate ºcolile cu elevi romi din Dolj.

55

Adresa nr.1328/26.02.2003 a I.ª.J. Dolj cãtre toate ºcolile cu elevi romi.

56

Interviu din 24.06.2003 cu Lucian Cherata, inspector pentru minoritãþi în cadrul I.S.J. Dolj.

57

Interviu din 28.10.2003 cu Lucian Cherata, inspector pentru minoritãþi în cadrul I.S.J. Dolj.

58

Interviu din 28.10.2003 cu Lucian Cherata, inspector pentru minoritãþi în cadrul I.S.J. Dolj.

59

Interviu din 28.06.2003 cu Lucian Cherata, inspector pentru minoritãþi în cadrul I.S.J. Dolj.

60

Interviu din 28.06.2003 cu Lucian Cherata, inspector pentru minoritãþi în cadrul I.S.J. Dolj.
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2.9

Culturã ºi culte

Rolul instituþiilor locale ale statului în implementarea programelor culturale de afirmare
a identitãþii romilor prevãzute în Strategie este minim.
Comisia Ministerialã pentru Romi a Ministerului Culturii ºi Cultelor, în colaborare cu
Centrul de Politici Sociale pentru Romi „Aven Amentza”, Direcþia Judeþeanã de
Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional Dolj ºi cu sprijinul reprezentanþilor
Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii a organizat la Craiova, în
februarie 2002 ºi aprilie 2003, „Caravana pentru educaþie interculturalã ºi revalorizare
a patrimoniului cultural rom”. Pe plan local, aceastã acþiune a beneficiat de sprijinul
Asociaþiei Tinerilor ºi Studenþilor Romi „Romano Euro-Drom”. În cadrul acestei
manifestãri s-a stabilit modul în care pot coopera ONG-urile locale ale romilor ºi
structurile descentralizate ale ministerelor în implementarea Strategiei.
În cadrul manifestãrilor organizate cu ocazia sãrbãtoririi Zilei Minoritãþilor Naþionale
(18 decembrie), Forumul Interetnic Dolj, în colaborare cu Direcþia Judeþeanã de
Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional Dolj a organizat o masã rotundã, în
cadrul cãreia invitaþii romi au fãcut cunoscute celorlalþi participanþi aspecte din istoria
ºi cultura romã.
Începând cu ianuarie 2001, Radio Horion (post local privat) a alocat sãptãmânal o orã
de dezbateri privind problematica romã, cu lideri ai romilor din judeþ; alte ºapte ore au
fost alocate difuzãrii de muzicã din folclorul rom. În perioada mai - septembrie 2003,
participarea la dezbateri a fost condiþionatã financiar de cãtre conducerea postului61. De
asemenea, postul local privat Oltenia TV prevede în grila sa de programe o emisiune
pentru minoritãþi intitulatã „Etnii”. Emisiunea are o duratã de o orã ºi se desfãºoarã
sãptãmânal, având ca invitaþi reprezentanþi ai minoritãþilor din Craiova; reprezentanþii
etniilor sunt invitaþi prin rotaþie.
Spre deosebire de aceste iniþiative private, postul public regional de radio ºi televiziune
nu are în grila sa de programe emisiuni regulate cu specific rom.
Lipsa resurselor financiare limiteazã iniþiativa ONG-urilor locale ale romilor în
activitatea de promovare a culturii ºi tradiþiilor rome. Cu prilejul Zilei Internaþionale a
Romilor (8 Aprilie), Uniunea Romilor din Craiova ºi filiala Dolj a Comunitãþii Etniei
Romilor organizeazã festivalul „Miss Þiganca Oltenia”. Uniunea Romilor din Craiova
ºi Comunitatea Etniei Romilor au pus de curând piatra de temelie a unei biserici ce se
va construi în Ocolna.

61
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Interviu din 20.06 2003 cu Velcu Vasile Nãzdrãvan, Preºedintele Uniunii Romilor din
Craiova ºi Prim-vicepreºedintele Comunitãþii Etniei Romilor din România.
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Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie a Universitãþii din Craiova, în colaborare cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, elaboreazã studiul ºtiinþific „Etno-socio-cartografia
populaþiei rome din zona Olteniei”.

2.10 Participare publicã
Lipsa de unitate a ONG-urilor rome din judeþul Dolj a fãcut imposibilã alegerea pe
listele electorale a vreunui rom la nivel municipal/judeþean62. În cadrul Primãriilor din
judeþ existã un numãr de 13 consilieri romi aleºi pe listele electorale ale P.R.S.D. Dolj.
Organizaþiile civice ale romilor din judeþul Dolj cuprind Partida Romilor Social
Democratã, Uniunea Romilor din Craiova, Comunitatea Etniei Romilor, Uniunea
Democratã a Romilor din judeþul Dolj-Sadova, Partidul Cãrãmizarilor – Segarcea,
Fundaþia „Emanciparea ºi ªcolarizarea Copiilor Romi”-Dioºti.
Lipsa de unitate ºi solidaritate a ONG-urilor rome a fãcut ca preºedintele P.R.S.D. Dolj
sã organizeze ad-hoc o ºedinþã „de partid” la aceeaºi orã la care avea loc ºi masa rotundã
prilejuitã de discutarea raportului preliminar asupra stadiului implementãrii la nivel
local a Strategiei. Prin urmare, membrii P.R.S.D. locali nu au putut participarea la
aceastã masã rotundã.
Din datele pe care le deþinem, la nivelul judeþului nu existã romi angajaþi în
administraþia publicã localã, cu excepþia birourilor create de Strategie.

2.11. Comunicare ºi implicare civicã
În lipsa oricãror altor programe de informare ºi de combatere a discriminãrii romilor,
Prefectura judeþului Dolj prevede în Strategia Judeþeanã un „Proiect pentru combaterea
discriminãrii romilor în mass-media” 63; acest proiect nu a fost încã elaborat.
Cazurile de discriminare la care au fost supuºi romii au fost aduse atenþiei publicului de
cele mai multe ori prin intermediul mass-mediei sau prin sesizãri adresate Primãriei ºi
Prefecturii de cãtre Uniunea Romilor din Craiova.64 Prezentarea problematicii rome din
judeþ a fost facilitatã ºi prin angajarea unui ziarist de etnie romã la unul din cotidianele
locale.
62

Interviu din data de 25.06.2003 cu Ion Voiculescu, Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.

63

Strategia judeþeanã, punctul 37.

64

Interviu din 20.06.2003 cu Velcu Vasile Nãzdrãvan, Preºedintele Uniunii Romilor din
Craiova ºi Prim-vicepreºedinte al Comunitãþii Etniei Romilor din România.

93

Monitorizarea implementãrii
la nivel local a Strategiei de
Îmbunãtãþire a Situaþiei Romilor
în judeþul Iaºi

95

MONITORIZAREA IMPLEMENTARII LA NIVEL LOCAL A STRATEGIEI - ROMÂNIA

GENERALITÃÞI
Judeþul Iaºi, situat în Nord-Estul României, are o populaþie totalã de 800.329 locuitori,
dintre care 9.624 sunt de etnie romã.1 Romii din judeþul Iaºi locuiesc în 15 comunitãþi
rurale ºi urbane.2

1. Rezumat
În judeþul Iaºi implementarea Strategiei nu a contribuit semnificativ la îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþã ale comunitãþilor de romi. Acestea continuã sã se confrunte cu
probleme mult mai acute decât restul populaþiei, în special legate de sãrãcie ºi
discriminare, accesul dificil la educaþia de calitate, lipsa de locuinþe ºi locuri de muncã,
lipsa actelor de identitate ºi proprietate ºi accesul limitat la apã potabilã.
La data scrierii acestui raport, judeþul Iaºi nu elaborase încã o Strategie la nivel judeþean.
Cu toate acestea, Consilierul Prefectului pentru Problemele Romilor a pregãtit pentru
2004 un document ca ºi „strategie judeþeanã”, dar a fãcut acest lucru fãrã a se consulta
cu factorii importanþi de la nivel local.3 Totuºi, un Birou Judeþean pentru Romi (BJR în
acest text) ºi Grupuri de Lucru Mixte au fost înfiinþate în judeþul Iaºi iar ºapte experþi
locali pentru problemele romilor au fost desemnaþi. Pânã acum, activitãþile BJR-ului sau limitat mai mult la discuþii decât la acþiuni concrete, iar unii reprezentanþi romi au
declarat cã doar membrii P.R.S.D. sunt invitaþi la ºedinþele organizate BJR. Pe lângã
acestea, lipsa de resurse ºi de coeziune a ONG-urilor rome a fãcut ca Grupurile de Lucru
Mixte sã aibã doar un impact limitat.
O problemã importantã semnalatã de cãtre cei intervievaþi a fost cã exprimarea
imprecisã ºi inconsistentã a Strategiei a privat implementarea Strategiei de o participare
mai largã a romilor la procesul de luare a deciziilor.
Au existat puþine iniþiative ale autoritãþilor locale de a implementa obiectivele Strategiei
în domeniile cheie, cum ar fi construcþia de locuinþe, protecþia socialã, sãnãtatea ºi paºi
1

Conform recensãmântului din 2002, date obþinute de la Biroul de Statisticã al Consiliului
Judeþean Iaºi; datele filialei locale a P.R.S.D. aratã cã numãrul real de romi este mult mai mare.
Masã Rotundã - Iaºi, 21 nov. 2003.

2

Iaºi (1793 romi – 0,55%), Paºcani (417 – 0,98%), Hârlãu (519 – 4,60%), Tg. - Frumos
(910 – 6,68%), Ciurea (601- 10,19%), Dagâta (495 - 10,19%), Grajduri (259 – 7,94%),
Lungani (1386 - 27,39%), Mironeasa (329 – 7,61%), Miroslãvesti (603 - 8,53%), Moþca
(454 – 8,91%), Podu- Iloaiei (491 – 5,04%), Rãducãneni (256 – 3,32%), Stolniceni Prãjescu (325 – 5,78%), Dolheºti (152 – 5,39%).

3

Masã Rotundã - Iaºi, 21 noiembrie 2003
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în economie. Proiectele de succes, cum ar fi formarea de mediatori socio-sanitari, au fost
iniþiate de ONG-uri rome (Romani CRISS în acest caz). Cel mai important progres a
fost înregistrat în domeniul educaþiei, în special cu privire la educaþia în limba romani
ºi la numãrul de absolvenþi romi.

2. IMPLEMENTAREA
2.1 STRUCTURI

LOCALÃ

ADMINISTRATIVE

2.1.1 Biroul judeþean pentru romi
Biroul Judeþean pentru Romi a fost înfiinþat în cadrul Prefecturii Iaºi în aprilie 2001.
Membrii BJR sunt Prefectul4 judeþului, Consilierul Prefectului pentru Problemele
Romilor, Inspectorul general pentru romi al Inspectoratului ªcolar Judeþean ºi
Directorul Direcþiei de Sãnãtate Publicã.5 În pofida prezenþei funcþionarilor publici de
la nivel înalt în BJR, nu a existat un grad ridicat de sprijin pentru implementarea
Strategiei.
Cu toate cã organizaþiile romilor din Iaºi au salutat constituirea BJR în 2001, ei nu au
fost informaþi ºi nu cunosc componenþa acestei structuri ºi nici atribuþiile sale. Mai
mult, persoane care ar trebui sã interacþioneze regulat cu personalul BJR nu par sã ºtie
despre instituþiile care au reprezentanþi în BJR.6 Când au fost intervievaþi în 2003, doi
dintre membrii BJR nu ºtiau ce responsabilitãþi au în cadrul acestui birou sau, mai mult
decât atât, nu ºtiau sigur dacã fac parte din acest birou.7 Spre sfârºitul lui 2003, membrii
BJR ºi membrii Grupului de Lucru Mixt nu au participat la masa rotundã OSI
organizatã la Prefectura Iaºi. Doar din partea Inspectoratului ªcolar Judeþean a fost
prezent inspectorul ºcolar pentru romi.8
4

Ordinul nr. 397/21. 08. 2003.

5

Interviuri cu dl. ªtefan Roman - Consilier al Prefectului pentru Problemele romilor, din
datele de 24.06.2003 ºi 03.11.2003)

6

Interviuri cu Sava Remus, membru al Grupului de Lucru Mixt, Iaºi, 19 iunie 2003; Ion
ªerban, membru al Grupului de Lucru Mixt, 14 iunie 2003.

7

Interviu cu M. Dumitriu, inspector general al inspectoratului ªcolar Judeþean, membru BJR,
10 iulie 2003; ºi interviu cu ªtefan Georgescu, reprezentant al Direcþiei de Sãnãtate Publicã,
9 iulie 2003.

8

Masã Rotundã, Iaºi, 21 noiembrie 2003.
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În general, instituþia BJR este perceputã ca fiind reprezentatã de o singurã persoanã –
Consilierul Prefectului pe Problemele Romilor (Consilierul în acest text).9 Consilierul
este ºi preºedinte al Partidei Romilor Social Democratã (P.R.S.D. în acest text) - filiala
judeþeanã ºi director adjunct la ªcoala Profesionalã din Târgu-Frumos. El are o
experienþã îndelungatã în câmpul didactic. 10
Consilierul a declarat cã nu este mulþumit de gradul de implicare activã a ONG-urilor
ºi a studenþilor romi, dar cã, în schimb, existã o bunã colaborare cu instituþiile
administraþiei locale ºi cu celelalte structuri cheie.11 Deºi în Strategie nu este prevãzutã
explicit organizarea unor ºedinþe, la Iaºi au loc lunar întâlniri la care participã membrii
BJR, reprezentanþii comunitãþilor de romi ºi ai instituþiilor locale, preºedinþii ONGurilor rome, consilierii locali romi ºi liderii locali ai Partidei Romilor Social
Democrate.12 Aceste ºedinþe au în general ca temã de discuþie probleme de ordin social,
în special cele legate de venitul minim garantat.13 Unul dintre experþii pentru
problemele romilor apreciazã cã aceste ºedinþe au un format rigid, în cadrul cãrora BJR
prezintã rapoarte de activitate focalizate pe numãrul de dosare întocmite pentru ajutor
social.14
Potrivit multor membri ai Grupului de Lucru Mixt, prezenþa la ºedinþele BJR nu este o
prioritate nici pentru persoanele desemnate ºi nici pentru instituþiile pe care acestea le
reprezintã.15 Participarea organizaþiilor neguvernamentale ale romilor este, de asemenea,
redusã ºi, conform declaraþiilor unui reprezentant ONG ºi membru al Grupului de
Lucru Mixt, înscrierea în P.R.S.D. este o condiþie obligatorie pentru a fi invitat la
ºedinþe.16 Astfel de acuzaþii la adresa P.R.S.D. mai existã, dar reprezentanþii acesteia au

9

Interviuri cu Ion ªerban, membru al Grupului de Lucru Mixt, 14 iunie 2003; Acãlugãriþei
Cristina, mediator socio-sanitar în Grajduri, 27 iunie 2003.

10

Interviu cu dl. ªtefan Roman, 24 iunie 2003.

11

Interviu cu dl. ªtefan Roman, 24 iunie 2003.

12

Masã Rotundã, Iaºi, 21 noiembrie 2003.

13

Interviu cu dl. ªtefan Roman, 24 iunie 2003.

14

Interviu cu Mantu Florin - Grupul de Lucru Mixt, 18 iunie 2003.

15

Interviuri cu Pop Mariana, inspector ºcolar pentru romi, Inspectoratul Judeþean ªcolar,
membrã a Grupului de Lucru Mixt, 8 iulie 2003; ªtefan Georgescu, Direcþia de Sãnãtate
Publicã, membru BJR, 9 iulie 2003; Mihai Elena, membrã a Grupului de Lucru Mixt, PoduIloaiei, 21 iunie 2003.

16

Interviu cu dl. Dinu Iulian, preºedinte „Romanitin”, membru al Grupului de Lucru Mixt, 12
iunie 2003.
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infirmat cã ar exista asemenea practici.17
Scopul întâlnirilor este evaluarea principalelor nevoi ale comunitãþilor de romi ºi
aplicarea programelor de sprijinire a acestora. De fapt, reprezentanþii care au participat
la aceste ºedinþe îºi declarã nemulþumirea în legãturã cu neluarea unor decizii concrete
pentru soluþionarea problemelor ºi satisfacerea nevoilor romilor prezentate în cadrul
ºedinþelor. Unii reprezentanþi au declarat cã, în timpul ºedinþelor, sunt analizate
problemele romilor din diversele comunitãþi, dar BJR-ul nu propune soluþii sau mãsuri
concrete pentru rezolvarea lor; toate acestea rãmân la nivel de „discuþii”. Prin urmare,
caracterul mai degrabã formal al întâlnirilor determinã neîncrederea participanþilor în
rolul acestei adunãri.18
Biroul Judeþean pentru Romi întocmeºte rapoarte regulate pentru Oficiul pentru
Problemele Romilor din cadrul Secretariatul General al Guvernului ºi pentru Direcþia
de Strategii ºi Programe a Prefecturii. Din pãcate, aceste rapoarte nu prezintã date foarte
concrete privind activitãþile ºi programele derulate ºi, prin urmare, acestea nu pot fi
verificate sau evaluate.
Deºi una din sarcinile BJR este de a sprijini ONG-urile în dezvoltarea unor proiecte
pentru romi, BJR Iaºi a sprijinit la modul concret doar una dintre organizaþiile romilor
– Asociaþia „ªansa Romani” din Târgu-Frumos.19 La momentul actual sunt în stadiul
de derulare douã proiecte, iar organizaþiile lucreazã la elaborarea unor proiecte pentru
acordarea de urgenþã a unor alimente, un proiect cultural ºi unul privind protecþia
copilului.20 Mai multe organizaþii ale romilor acuzã acest tip de practicã, în care
organizaþii neguvernamentale ne-rome iniþiazã astfel de proiecte pentru care au nevoie
de participarea organizaþiilor rome doar pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.21

17

Masã Rotundã, Iaºi, 21 noiembrie 2003.

18

Interviuri cu Ion ªerban, 24 iunie 2003; Dinu Iulian, 12 iunie 2003; Mihai Elena, 21 iunie
2003; Mantu Florin, 18 iunie 2003.

19

Preºedinte este Daniel Roman, consilier BJR în Primãria Târgu-Frumos, profesor de limba
romani la ªcoala „Ion Creangã”.

20

„Stagiu de formare a mediatorilor interculturali de etnie romã”, finanþat de Comisia
Europeanã. Acest proiect are o duratã de un an ºi parteneri sunt Partida Romilor Social
Democratã, ªcoala Profesionalã din Târgu-Frumos, Prefectura Iaºi prin BJR ºi Asociaþia
„ªansa Romani”. Interviuri cu Roman ªtefan; Cãtãlina Farcaº, preºedinte al Asociaþiei
„Help!”, 21 iunie 2003.

21

Interviu cu dl. Dinu Iulian, preºedinte „Romanitin”, 12 iunie 3003.
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2.1.2 Experþi locali pe problemele romilor
În judeþul Iaºi existã ºapte experþi locali pentru problemele romilor: la Primãria Iaºi, la
Primãria Târgu-Frumos, la Primãria Ciurea, la Primãria Podu-Iloaiei, la Primãria
Lungani, la Primãria Hârlãu ºi la Primãria Holboca.22 Deºi existã o Adresã a Prefecturii
Iaºi cãtre Primãria Paºcani de numire a d-nei Gabriela Prodãnescu în postul de expert
local pentru problemele romilor23 nimeni nu a fost angajat în acest post deoarece
primarul a refuzat sistematic ocuparea acestei funcþii în instituþia sa.24
În fiºa postului experþilor locali, la îndatoriri se menþioneazã ca acesta “are obligaþia de
a se implica activ în relaþia dintre administraþia publicã localã ºi comunitãþile de romi
în vederea aplicãrii Strategiei de Îmbunãtãþire a Situaþiei Romilor”.25 Toþi experþii locali
din judeþul Iaºi sunt angajaþi ca funcþionari publici, neluând însã parte la procesul
decizional din administraþia publicã localã ce îi afecteazã pe romi, activitatea lor
principalã fiind aceea de a întocmi dosare pentru venitul minim garantat, sau pentru
alte forme de ajutor social.26
Teoretic, majoritatea obiectivele generale ale Strategiei sunt în cea mai mare parte a lor
bine stabilite, dar în aplicare existã o lipsã considerabilã a detaliilor. De exemplu,
prevederile referitoare la obiectivul includerii liderilor comunitãþilor de romi în procesul
decizional nu au mecanismul de implementare enunþat explicit.27 Mai mult, din punct
de vedere juridic ºi administrativ, prevederile Strategiei sunt confuze în privinþa
experþilor locali, ceea ce creeazã contradicþii între Strategie ºi alte norme în vigoare, cum
ar fi Legea nr. 215/2001 a Administraþiei Publice Locale.28 Un expert pe probleme
22

Vasiliu Vasile: „Printr-o Hotãrâre a Prefecturii Iaºi am fost trimis la Holboca pentru a ocupa
postul de CLR, însã primarul de acolo nu a fost de acord. Ulterior, am fost trimis la Grajduri,
însã primarul de acolo are o atitudine discriminatorie, secretara sa dându-mã afarã din birou.
Cu toate acestea, am lucrat ca voluntar trei luni, suportând eu însumi toate cheltuielile” –
Masã Rotundã, Iaºi, 21 Noiembrie 2003.

23

Adresa nr. 9601/2.06.2003.

24

Interviu cu dl. ªtefan Roman, 24 iunie 2003.

25

Fiºa postului dlui consilier Sava Remus - Primãria municipiului Iaºi.

26

Mantu Florin, Mihai Elena, Sava Remus, CLR.

27

Interviu cu dl. Iulian Dinu, 12 iunie 2003.

28

Legea nr. 215/2001 a Administraþiei Publice Locale, art. 30 – „(1) calitatea de consilier este
incompatibilã cu: b) calitatea de funcþionar public în aparatul propriu de specialitate al
autoritãþilor administraþiei publice centrale ºi locale…” Cu toate acestea, Strategia
menþioneazã în Secþiunea VIII. 4 cã experþii locali pot avea alte funcþii pe lângã cea de expert
pentru problemele romilor. Interviu cu dl. Romeo Chelaru - director al cabinetului
prefectului, jurist, 24 iunie 2003.
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juridice intervievat în aceastã privinþã a subliniat neclaritãþile datorate textului ambiguu
al Strategiei, în primul rând folosirea inconsistentã ºi interºanjabilã a termenilor
„expert” ºi „consilier”.
Aceste neconcordanþe ale textului Strategiei le oferã autoritãþilor locale posibilitatea de
a interpreta prevederea de angajare a unui expert local în sensul convenabil lor.29 Unde
experþi locali au fost angajaþi, în multe cazuri un funcþionar ne-rom preia pur ºi simplu
noua denumire ºi responsabilitãþile adiþionale pentru a ocupa postul. În alte cazuri,
romii nominalizaþi de BJR sunt angajaþi de Primãrii ca funcþionari publici.30 Totuºi, nici
mãcar în aceste cazuri liderii romi nu sunt total implicaþi în „procesul de luare a
deciziilor politice cu impact asupra vieþii economice ºi sociale a comunitãþilor de
romi”31.

2.1.3 Grupul De Lucru Mixt
Grupul de Lucru Mixt al BJR Iaºi s-a înfiinþat prin Hotãrârea nr. 331, la data de 11
septembrie 2001. Grupul de Lucru Mixt cuprinde reprezentanþi ai ONG-urilor rome32
ºi ai instituþiilor locale33, lideri locali ai P.R.S.D. ºi experþi locali pentru romi.
Rolul societãþii civile a romilor, precum ºi colaborarea acesteia cu instituþiile locale, este
perceput ca fiind determinant în implementarea mãsurilor prevãzute de Strategie.34 În
judeþul Iaºi, o realã problemã în implementarea Strategiei este lipsa coeziunii dintre
diferitele organizaþii neguvernamentale ale romilor, inclusiv P.R.S.D. Datoritã acestei
colaborãri dificile, se resimte lipsa unui punct de vedere unitar în dialogul cu instituþiile
administraþiei publice locale.
Întâlnirile Grupului de Lucru sunt doar un vehicul pentru colaborarea dintre
organizaþiile societãþii civile ºi nu existã nici un proiect comun rezultat în urma unui
29

Vezi cazurile Vasiliu Vasile (primarii din Holboca ºi Grajduri) ºi Prodãnescu Gabriela
(primarul din Paºcani).

30

Interviu cu dl. Romeo Chelaru - director al cabinetului prefectului, jurist, 24 iunie 2003.

31

Interviu cu dl. Romeo Chelaru - director al cabinetului prefectului, jurist, 24 iunie 2003.

32

Ion ªerban - Asociaþia Culturalã „Barbu Lãutaru”, Dinu Iulian - Asociaþia Tinerilor ºi
Studenþilor Romi „Romanitin”, Sava Adolf - Fundaþia „Romani”.

33

Dr. Todosiciuc Vicuþa, Direcþia de Sãnãtate Publicã, inspector ºcolar pentru romi; d-na Pop
Mariana, Inspectoratul ªcolar Judeþean; dl. Penciuc, Direcþia Generalã pentru Protecþia
Drepturilor Copilului; d-na Onuþu, Inspectoratul Judeþean de Poliþie; dl. Bogdan Bârleanu,
Direcþia pentru Culturã.

34

Interviu cu dl. Iulian Dinu, 12 iunie 2003.
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parteneriat între organizaþii ale romilor.35 Numãrul proiectelor ºi programelor iniþiate
de ONG-urile romilor din Iaºi în vederea îmbunãtãþirii situaþiei romilor este foarte
scãzut, dar existã însã parteneriate importante cu organizaþii ne-rome sau cu asociaþii ºi
fundaþii bine dezvoltate din Bucureºti sau Cluj.36
De cele mai multe ori, reprezentanþii romilor justificã aceastã stare de fapt prin lipsa de
resurse financiare, umane, informaþionale ºi logistice.37 Deºi organizaþiile romilor au
posibilitatea de a accesa fonduri de la finanþatori interni ºi externi, accesul le este de fapt
limitat de lipsa informãrii în timp util ºi mai ales de faptul cã nu au persoane pregãtite
în cadrul organizaþiilor pentru a solicita aceste fonduri38. Romii reclamã, de asemenea,
dificultatea procedurilor de aplicare pentru fondurile Phare ºi condiþiile de eligibilitate
considerate restrictive de cãtre asociaþiile mai nou înfiinþate sau de dimensiuni reduse,
aºa cum sunt în general ONG-urile din aceastã zonã a þãrii.39
Nici din partea instituþiilor publice locale nu existã capacitate ridicatã de accesare a
fondurilor Phare, aceeaºi lipsã a resurselor fiind invocatã de toate instituþiile ca fiind un
impediment în implementarea Strategiei.40

2.2 Construcþii de locuinþe
La nivelul judeþului Iaºi nu se poate vorbi de existenþa unei strategii reale privitoare la
îmbunãtãþirea condiþiilor de locuit ale romilor. Zonele locuite de romi se aflã de cele
mai multe ori la marginea oraºelor, unde nu existã infrastructurã: drumurile nu sunt
asfaltate, accesul la apã curentã, gaz, curent electric etc este minim.41 Casele în care
trãiesc romii sunt construite de cele mai multe ori fãrã autorizaþii ºi pe terenuri ce nu le
aparþin; spre exemplu, în localitatea Zanea existã un numãr de 159 de case din care doar
patru au titluri de proprietate pentru teren ºi nici una nu are autorizaþie de
35

Interviu cu dl. Ion ªerban, preºedinte al Asociaþiei Culturale „Barbu Lãutaru”, 14 iunie 2003.

36

Interviu cu dl. Dinu Iulian, preºedinte „Romanitin”, 12 iunie 2003; Ion ªerban, preºedinte
Barbu Lãutaru.

37

Interviu cu dl. Ion ªerban, 14 iunie 2003.

38

Interviu cu dl. Sava Adolf, 12 iulie 2003.

39

Masã Rotundã, Iaºi, 21 noiembrie 2003.

40

Interviuri cu Sava Remus, membru al Grupului de Lucru Mixt, Iaºi, 19 iunie 2003; ªtefan
Georgescu, Direcþia Judeþeanã de Sãnãtate Publicã, 9 iulie 2003; Sava Adolf, preºedinte
P.R.S.D Iaºi, 12 iulie 2003.

41

Interviu cu Liliana Florea, Târgu-Frumos, aprilie 2003.
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construcþie.42 În general, numãrul de persoane care locuiesc sub acelaºi acoperiº este
dublu faþã de medie.43
Existã o bazã de date privind situaþia locuinþelor din comunitãþile de romi, urmând ca
în viitor sã se întreprindã ºi acþiuni concrete. Pânã în prezent, doar un mic numãr de
romi a beneficiat de ajutor oficial; cu toate acestea, autoritãþile locale considerã cã au
progresat.44

2.3

Protecþie socialã

Datoritã numãrului mare de persoane care nu au un loc de muncã ºi nici alte surse de
venit, majoritatea romilor din Iaºi beneficiazã de prevederile legii privind venitul minim
garantat, precum ºi de alte forme de ajutor din partea statului precum alocaþii de stat
pentru copii, ajutoare de urgenþã ºi pensii.45
Referitor la situaþia aplicãrii legii venitului minim garantat, s-a semnalat cã, pe timp de
varã, romilor le este opritã o parte din suma garantatã de stat pe motivaþia fiind cã ar
munci ocazional, deºi nu existã documente cere sã demonstreze cã beneficiarii au alte
surse de venit.46
Existã numeroase situaþii în care romii nu se pot bucura de anumite drepturi din cauza
lipsei actelor de identitate sau actelor de stare civilã.47 Fãrã acte de proprietate pentru
teren, romii nu pot avea adresa de domiciliu care este o condiþie obligatorie pentru
multe forme de ajutor social. Persoanele necãsãtorite oficial ºi minorii fãrã certificate de
naºtere au acces dificil, dacã nu chiar imposibil la anumite forme ajutoare, bunuri ºi servicii,
inclusiv cele medicale.48 Dificultatea procedurilor juridice, timpul ºi costul necesare
obþinerii actelor îi pot descuraja pe romi în urmãrirea drepturilor lor. Aprecierea
Consilierului Prefectului este cã situaþia a fost îmbunãtãþitã prin eforturile de informare a
populaþiei rome cu privire la beneficiile sociale, drepturile ºi obligaþiile sale.49

44

Interviu cu dl. ªtefan Roman, consilier BJR, 24 iunie 2003.

45

Interviu cu Mantu Florin, expert local pentru problemele romilor, Ciurea, asistent social, 18
iunie 2003.

46

Cãtãlina Fãrcaº, Masã rotundã, Iaºi, 21 noiembrie 2003.

47

Interviu cu Daniel Roman, asistent social, membru al Grupului de Lucru Mixt, TârguFrumos, 16 aprilie 2003.

48

Interviu cu Ion ªerban, asistent social la Centrul de Primire Minori în Regim de Urgenþã (14
iunie 2003).

49

Interviu cu dl. ªtefan Roman, consilier BJR, 24 iunie 2003.
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Judeþul Iaºi gãzduieºte un numãr mare de asistenþi sociali romi absolvenþi ai facultãþii de
profil, a cãror expertizã este o sursã preþioasã pentru comunitãþile de romi. Mai mult
decât atât, majoritatea consilierilor romi din Primãrii sunt de profesie asistenþi sociali ºi
sunt pregãtiþi sã furnizeze populaþiei informaþiile necesare pentru a facilita accesul la
drepturile care li se cuvin prin lege.50
Un ONG local, „Alternative Sociale”, a organizat un proiect care avut ºi un obiectiv
referitor la oferirea de asistenþã în obþinerea actelor de identitate pentru romi. Mai mult
de 50 de romi au beneficiat, timp de ºase luni, de sprijin în cadrul acestui proiect.51

2.4 Sãnãtate
Din structura Biroului Judeþean pentru Romi face parte ºi Directorul Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Iaºi, dar, când a fost intervievat, acesta a declarat cã nu cunoaºte ce
responsabilitãþi are ca membru BJR. Potrivit Directorului, nu sunt planificate programe
de sãnãtate pentru romi deoarece „rezolvarea necazurilor tuturor, indiferent de etnie, va
rezolva ºi problema minoritãþilor”.52
Foarte puþine mãsuri au fost iniþiate de autoritãþile locale în domeniul sãnãtãþii53.
Singura mãsurã concretã identificatã la aceastã datã în domeniul sãnãtãþii este proiectul
organizaþiei Romani CRISS din Bucureºti, în parteneriat cu Ministerul Sãnãtãþii ºi
Familiei, privind formarea de mediatori socio-sanitari. În urma derulãrii acestor cursuri,
în Iaºi au fost angajaþi opt mediatori socio-sanitari. Ulterior, numãrul acestora a scãzut,
deºi prezenþa lor în cele 15 comunitãþi de romi este vitalã.54
Conform unui reprezentant al organizaþiei Romani CRISS, la nivel local s-a colaborat
în acest proiect cu Partida Romilor Social Democratã care a identificat ºi recomandat
cursantele, dar acest nivel de colaborare a fost nesatisfãcãtor.55 Lipsa de monitorizare ºi
de persistenþã a Biroului Judeþean pentru Romi a fost de asemenea nesatisfãcãtoare.
50

Interviuri cu Mantu Florin, expert local pentru problemele romilor, Ciurea, 18 iunie 2003;
Sava Remus, membru al Grupului de Lucru Mixt Iaºi, 19 iunie 2003; ªtefan Roman, consilier
BJR, 24 iunie 2003.

51

Proiect finanþat în cadrul Fondului de Parteneriat pentru Romi, în 2001.

52

Interviu cu Dr. Georgescu, director al Direcþiei Judeþene de Sãnãtate Publicã, 8 iulie 2003.

53

Interviu cu Dr. Todosiciuc Vicuþa, Direcþia Judeþeanã de Sãnãtate Publicã, 8 iunie 2003.

54

Interviuri cu Dr. Todosiciuc Vicuþa, Direcþia Judeþeanã de Sãnãtate Publicã, 8 iunie 2003;
Mihai Elena, expert local pentru problemele romilor, Podu-Iloaiei, 21 iunie 2003.

55

Mariana Buceanu, coordonator al departamentului de sãnãtate, Romani CRISS, interviu
telefonic pe 8 iunie 2003.
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Mediatorii socio-sanitari au contribuit la îmbunãtãþirea numãrului de vaccinãri ºi au
realizat o imagine mai detaliatã a situaþiei de sãnãtate din comunitãþile de romi.56 În
urma acestui proiect existã o bazã de date referitoare la persoanele cu HIV, TBC, diabet
ºi cancer. O scurtã perioadã de timp s-a fãcut ºi planing familial, dar s-a renunþat la acest
gen de activitãþi deoarece mediatoarele sanitare se simþeau jenate sã discute despre
metode contraceptive în comunitate.57
Deºi existã mici disfuncþionalitãþi de ordin administrativ, existã speranþa ca mediatorii
sã ajute la clarificarea acestor probleme, mai ales cã, atât populaþia cât ºi autoritãþile
locale au conºtientizat în cele din urmã importanþa prezenþei mediatorilor în
comunitãþile lor.58 De asemenea, este pozitiv faptul cã numãrul mediatorilor sociosanitari angajaþi în judeþul Iaºi este superior celui din alte judeþe ale þãrii.

2.5

Iniþiative economice

În Iaºi, la Bursa Locurilor de Muncã pentru Romi au fost disponibile 469 de locuri de
muncã pentru 512 solicitanþi. Bursa a avut succes: 69 de persoane ºi-au gãsit un loc de
muncã, judeþul Iaºi clasându-se pe locul al treilea în þarã între judeþele care au organizat
asemenea burse.
Agenþia „Împreunã”, în colaborare cu Asociaþia Studenþilor ºi Tinerilor Romi
„Romanitin”, Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, S.C. Romar S.R.L.
ºi Centrul de Calificare a Adulþilor ºi Consultanþã în Legislaþia Muncii au colaborat
pentru a implementa un proiect cu finanþare Phare, „Facilitarea accesului romilor pe
piaþa muncii.” Prin intermediul acestui proiect au fost calificate 41 de persoane în
diverse meserii;59 cu toate acestea, pânã la aceastã datã nici o persoanã beneficiarã a
acestui proiect nu a fost angajatã.60
În anul 2000, organizaþia „Alternative Sociale” a iniþiat un proiect mai complex pentru
romii din cartierul Pãcureni al municipiului Iaºi, finanþat în cadrul Fondului de
Parteneriat pentru Romi. Partenerii proiectului au fost Asociaþia Culturalã „Barbu
Lãutaru”, ªcoala primarã „Elena Cuza”, ªcoala primarã „Alexandru cel Bun” ºi Centrul
de Formare a Adulþilor. Cursuri de reparaþii încãlþãminte ºi deprinderea de abilitãþi de

56

Interviu cu Cristina Acãlugãriþei, mediator socio-sanitar în Grajduri, 27 iunie 2003.

57

Interviu cu Dr. Todosiciuc Vicuþa, Direcþia Judeþeanã de Sãnãtate Publicã, 8 iunie 2003.

58

Interviu cu Dr. Todosiciuc Vicuþa, Direcþia Judeþeanã de Sãnãtate Publicã, 8 iulie 2003.

59

Interviu telefonic cu Roxana Acojocãriþei, monitor, Agenþia „Împreunã”, 4 iulie 2004.

60

Interviu cu Dinu Iulian, preºedinte al Romanitin, partener local, 12 iunie 2003.
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prelucrare a metalului au fost planificate pentru 15 tineri romi, dar, dupã niºte întârzieri,
comunitatea de romi a sugerat cã un curs de producãtori de împletituri ar fi mai de succes pe
piaþã, astfel cã s-a fãcut schimbarea cursului. La sfârºitul celor douã luni de curs ei au fost
pregãtiþi sã obþinã o diplomã. 12 copii au fost instruiþi de cãtre un aurar rom din comunitate
cum sã prelucreze metalul. Pe tot parcursul acestui proiect, colaborarea cu partenerii romi a
fost limitatã doar la implicarea unui profesor rom pentru copii. O mai activã implicare a
partenerului rom ºi a comunitãþii ar fi fost o condiþie esenþialã pentru continuarea acestui
proiect comunitar.61 La doi ani de la finalizarea acestui proiect, nici o persoanã beneficiarã a
acestor cursuri nu a fost angajatã.62
În anul 2000, 20 de tineri romi au obþinut o diplomã de lucrãtor pentru administraþia
publicã în cadrul unui proiect sponsorizat de o fundaþie internaþionalã, însã pânã la
aceastã datã nici unul dintre ei nu a fost angajat la nivelul instituþiilor publice.
În judeþul Iaºi nu existã programe de stimulare a meseriilor tradiþionale, de finanþare
pentru activitãþi economice în comunitãþile de romi, nici programe de creºtere a
accesului romilor la activitãþi de producþie agricolã sau de obþinere de credite pentru
I.M.M.-uri. Deºi s-au solicitat locuri de muncã pentru femeile rome, acestea nu s-au
acordat. Proiectul iniþiat de Asociaþia „Help!” ºi sprijinit de Consiliul Local ºi de
Asociaþia „ªansa Romani” are ca obiectiv angajarea a 20 de femei de etnie romã într-o
secþie de croitorie, valoarea proiectului fiind de 2,7 miliarde lei.63 Acest proiect este
finanþat cu fonduri ale Guvernului României gestionate de Oficiul pentru Problemele
Romilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

2.6

Justiþie ºi ordine publicã

În cursul anului 2002, între Biroul Judeþean pentru Romi ºi Inspectoratul Judeþean de
Poliþie Iaºi a fost semnat un protocol de colaborare.64 Acest protocol prevede realizarea
de întâlniri lunare sau trimestriale între reprezentanþi ai Poliþiei ºi lideri ai comunitãþilor
de romi cu scopul de a preveni infracþionalitatea. În comunitãþile de romi, preºedinþii
locali ai Partidei Romilor Social Democrate conlucreazã cu Poliþia pentru a
preîntâmpina evenimentele neplãcute, iar reprezentantul IPJ în Grupul de Lucru Mixt
participã trimestrial la vizite în comunitãþi pentru activitãþi de educaþie juridicã.65
61

Interviu cu Florin Moisã, preºedinte executiv al CRCR Cluj, 3 noiembrie 2003.

62

Interviu cu Florin Mantu, voluntar în proiect, 9 noiembrie 2003.

63

Interviu cu ªtefan Roman, 3 noiembrie 2003.

64

Protocol Poliþie nr. 4385 / 5.03.2002.

65

Interviu cu ªtefan Roman, 3 noiembrie 2003.
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A fost încheiat, de asemenea, un protocol de colaborare ºi cu Jandarmeria, care
stipuleazã colaborarea dintre aceastã instituþie ºi comunitãþile de romi.66 În privinþa
recrutãrii romilor în cadrul forþelor de poliþie sau jandarmerie nu s-a putut face nimic
concret, dar aceste instituþii au afirmat cã, atunci când vor fi disponibile locuri, vor
angaja romi ºi îi vor trimite la specializãri.67

2.7

Protecþia copilului

Mai multe iniþiative destinate îmbunãtãþirii activitãþilor de protecþie a drepturilor
copilului au fost derulate; printre acestea, angajarea de tineri romi în instituþii de
protecþie a copilului, cum ar fi „Centrul de primire minori în regim de urgenþã” din
cadrul Direcþiei Generale de Protecþie a Drepturilor Copilului Iaºi.68 În 2003, douã
tinere absolvente în domeniul asistenþei sociale, de etnie romã, au fost angajate ca
asistenþi sociali în Direcþiile de Protecþie a Drepturilor Copilului Iaºi ºi Târgu-Frumos.69
Tradiþiile comunitãþilor de romi au ajuns sã fie în atenþia internaþionalã în 2003, când
fiica minorã a unui lider rom s-a cãsãtorit în cadrul unei ceremonii fastuoase. Mulþi
romi din Iaºi sprijinã acest obicei al cãsãtoriei la vârste precoce, deoarece se considerã a
fi beneficã atâta timp cât în rândul comunitãþii lor nu se înregistreazã cazuri de divorþ,
de abandon sau de familii monoparentale.70

2.8

Educaþie

În judeþul Iaºi existã un inspector ºcolar pentru romi angajat cu jumãtate de normã, iar
reprezentantul Inspectoratului ªcolar Judeþean face parte din BJR. Inspectorul ºcolar
pentru romi a þinut sã sublinieze faptul cã, datoritã programului guvernamental
„Laptele ºi cornul”, s-a înregistrat o creºtere a frecvenþei ºcolare în rândul elevilor romi.
La aceasta a contribuit în mare mãsurã ºi distribuirea rechizitelor necesare elevilor
proveniþi din familii defavorizate.71
65

Interviu cu ªtefan Roman, 3 noiembrie 2003.

66

Protocol Jandermerie nr. 281.789 / 24.10.2002

67

Interviu cu ªtefan Roman, 3 noiembrie 2003.

68

Interviu cu Ion ªerban, 14 iunie 2003.

69

Ferariu Geanina în Iaºi, Sângheorghe Veronica în Tg.-Frumos. Interviu cu dl. Roman ªtefan,
3 noiembrie 2003.

70

Interviu cu Mantu Florin, membru al Grupului de Lucru Mixt, asistent social Ciurea, 9
noiebrie 2003.

71

Interviu cu Pop Mariana, inspector ºcolar pentru romi, I.S.J. Cluj, 10 noiembrie 2003.
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Predarea în ºcoalã a limbii romani a avut succes în judeþul Iaºi. Existã 11 profesori de
limba romani în judeþ, absolvenþi ai sistemului de învãþãmânt la distanþã derulat de
Universitatea Bucureºti ºi C.R.E.D.I.S. Aceºti institutori romi predau în zece ºcoli din
mediul rural ºi ºase din mediul urban. În anul curent, 63 de elevi romi din judeþul Iaºi
au participat la Olimpiada naþionalã de limba romani. Existã, de asemenea, un cerc
metodic pentru limba romani care se reuneºte lunar. În octombrie 2003, profesorii de
limba romani au avut o întâlnire cu elevii romi ºi au discutat diferite probleme curente,
inclusiv modul cum au fost primiþi în ºcoli. Printre problemele aduse în discuþie de cãtre
elevi s-au regãsit cu preponderenþã cele de ordin material, respectiv plata taxelor pentru
cãmin ºi cantinã a celor proveniþi din mediul rural.72
În anul ºcolar 2003-2004, au fost alocate pentru elevii romi 46 de locuri în licee ºi 60
în ºcoli de arte ºi meserii. Cu toate acestea, numãrul locurilor ocupate a rãmas mic: doar
25 dintre acestea au fost ocupate de cãtre elevii romi.73
Deºi toatã lumea e de acord cã numãrul de licenþiaþi ºi studenþi romi în facultãþile din
Iaºi a crescut,74 nu existã în prezent o situaþie a numãrului de studenþi sau absolvenþi
romi din centrul universitar ieºean care activeazã în beneficiul comunitãþilor de romi.75

2.9

Culturã ºi culte

Inspectorul pentru culturã din cadrul Direcþiei pentru Culturã ºi Patrimoniu a fãcut
parte iniþial din Grupul de Lucru Mixt, dar datoritã neimplicãrii sale în activitãþi
culturale destinate romilor, nu a mai fost solicitat de cãtre BJR.76
Consilierul Prefectului pentru Problemele romilor a declarat cã în fiecare an de Ziua
Minoritãþilor este sprijinit de Prefecturã ºi Consiliul Judeþean în organizarea
manifestãrilor destinate afirmãrii culturii ºi identitãþii romilor. De altfel, Consilierul
afirmã cã cea mai importantã realizare a BJR este „implicarea în problemele sociale ºi
culturale”. În anii anteriori, patru dintre ONG-urile rome din Iaºi au derulat activitãþi
culturale: „Barbu Lãutaru”, „Romanitin”, Asociaþia „Romani” ºi Partida Romilor Social
72

Interviu cu Pop Mariana, inspector ºcolar pentru romi, I.S.J. Cluj, 10 noiembrie 2003.

73

Situaþia locurilor ocupate de elevii romi în anul 2003: Liceul „Ion Neculce” din TârguFrumos - 5 elevi, ªcoala Profesionalã din Târgu-Frumos - 1 elev, Grup ªcolar „Unirea” din
Paºcani - 3 elevi, Liceul Economic Nr. 1 Iaºi - 2 elevi, Liceul cu Program Sportiv Iaºi - 1 elev,
ªcoala Normalã Iaºi - 6 elevi, Grup ªcolar „Anghel Sallini” Iaºi - 1 elev, Grup ªcolar „Virgil
Madgearu” Iaºi - 6 elevi. Interviu cu d-na Pop Mariana, 10 noiembrie 2003.

74

Interviu cu Ion ªerban, 14 iunie 2003.

75

O bazã de date cu studenþii romi, neactualizatã ºi incompletã însã.

76

Interviu cu ªtefan Roman, 24 iunie 2003.
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Democratã. În 2003, de Ziua Minoritãþilor s-a organizat un spectacol finanþat de
P.R.S.D. ºi o expoziþie la Palatul Culturii”77. De asemenea, s-au organizat spectacole la
care muzica a fost asiguratã de orchestra Asociaþiei Culturale „Barbu Lãutaru”.78
Tematica romã este rareori prezentatã la nivelul posturilor de radio sau TV din Iaºi, cu
toate cã uneori romii sunt invitaþi la diverse emisiuni. Consilierul a avut mai multe
apariþii la televiziune ºi radio. La postul „Radio Iaºi” existã o emisiune intitulatã „Dialog
intercultural”, în cadrul cãreia toate minoritãþile au un spaþiu de emisie, inclusiv
romii.79 Ziarele locale scriu în permanenþã despre romi ºi nu doar lucruri negative. De
curând s-a scris despre apropiata implementare a unui proiect iniþiat de Guvern pentru
instruirea consilierilor romi din prefecturile a opt regiuni din þarã; acest proiect ar urma
sã înceapã în ianuarie 2004 ºi va avea o duratã de doi ani.80

2.10 Participare publicã
La nivelul judeþului Iaºi nu existã nici un reprezentant rom ales într-o funcþie publicã.
În toate posturile ocupate de romi în instituþiile administraþiei locale sunt numite
persoane recomandate de Partida Romilor Social Democratã, singura organizaþie a
romilor cu orientare politicã din judeþ. Dominaþia P.R.S.D. îi nemulþumeºte pe
reprezentanþii societãþii civile, care reclamã faptul cã numirea în funcþii se face pe criterii
politice, prioritar criteriului competenþei.81
Filiala judeþeanã a Partidei Romilor Social Democrate nu este înregistratã juridic,
formaþiunea fiind condusã de la biroul central din Bucureºti. În consecinþã, aceastã
filialã nu poate participa la competiþia în cadrul diverselor programe de finanþare,
inclusiv cele ale Uniunii Europene. De asemenea, nu poate dezvolta expertiza necesarã
ºi resursele umane necesare pentru implementarea Strategiei.

2.11 Comunicare ºi implicare civicã
La referendumul pentru votarea noii Constituþii a României, judeþul Iaºi s-a clasat pe
ultimul loc pe þarã în ceea ce priveºte participarea la vot, cu doar 9,6%. Singura
localitate ieºeanã unde toþi cetãþenii au votat pentru aprobare legii fundamentale a fost
77

Interviu cu Dinu Iulian, preºedinte al Romanitin, 12 iunie 2003.

78

Interviu cu Ion ªerban, 14 iunie 2003.

79

Masã Rotundã, Iaºi, 21 noiembrie 2003.

80

Interviu cu ªtefan Roman, 3 noiembrie 2003.

81

Interviu cu Dinu Iulian, preºedinte al Romanitin, 6 iunie 2003.
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localitatea Zanea, comunitate de romi tradiþionali.82
În general, cele mai multe dintre activitãþile iniþiate de grupuri ale societãþii civile au
avut ca scop creºterea participãrii publice ºi conºtientizarea civicã. În anul 2001, Centrul
de Resurse pentru Comunitãþile de Romi Cluj, în colaborare cu Asociaþia Tinerilor ºi
Studenþilor Romi „Romanitin” a dezvoltat campania de informare „Apãrã-þi
drepturile!” în legãturã cu noua legislaþie anti-discriminare.83 În acelaºi an, Romanitin,
Romani CRISS ºi Minority Rights Group International au desfãºurat „Programul
RIPPLE” care a avut ºi o componentã de monitorizare a respectãrii drepturilor omului
la nivel local.84 Ca urmare a unor sesizãri ale romilor, monitorii locali ºi Romani
CRISS85 au organizat o acþiune de „testare” a posibilelor cazuri de discriminare în
discotecile din municipiu. Studenþilor romi li s-a interzis accesul în trei discoteci dintre
cele cinci testate, iar Romani CRISS ºi Romanitin au înaintat o acþiune în justiþie
împotriva proprietarilor. În prezent, aceºtia sunt implicaþi în douã procese la Tribunalul
Judeþului Iaºi.86
Cu toate cã au existat cazuri de discriminare faþã de romi, oficialii intervievaþi au afirmat
cã „nu existã discriminare în Iaºi”.87 În acelaºi timp, romii din comunitãþi declarã cã ei
nu au întotdeauna acces la serviciile publice, uneori fiindu-le îngrãdit accesul chiar ºi în
instituþii de interes public.88
Populaþia de romi din Iaºi nu-ºi cunoaºte suficient drepturile ºi nici atribuþiile specifice
instituþiilor sau funcþionarilor cãrora li se adreseazã cu diverse probleme.89 Se observã o
lipsã de încredere în aceste instituþii, bazatã pe atitudinea discriminatorie a
funcþionarilor la adresa lor, situaþie cu care s-au confruntat adesea.90

82
83
84

85

86

87

88
89
90

Informaþii din publicaþia electronicã „Info Rom”, nr. 675 / 20. 10. 2003.
Interviu cu Dinu Iulian, preºedinte al Romanitin, 6 iunie 2003.
Monitori în cadrul departamentului Drepturile Omului: Ferariu Luiza, studentã
Administraþie Publicã ºi Laura Constantin, studentã Drept.
Mãdãlin Morteanu, student la Drept, asistent al departamentului Drepturile Omului Romani CRISS.
Detalii în publicaþia „Practici pozitive: jurisprudenþa internaþionalã privind discriminarea
romilor în accesul la locuri publice”, Dezideriu Gergely, 2002 - pag. 33.
Interviuri cu roman ªtefan, consilier BJR, preºedinte al filialei judeþene P.R.S.D., 24 iunie
2003; Sava Adolf, preºedinte al Asociaþiei Romani, preºedinte Municipal al P.R.S.D., 12 iulie
2003.
Interviuri cu Mihai Elena, 21 iunie 2003; Lãzãricã Costicã, vice preºedinte al P.R.S.D. –
Paºcani, 21 iunie 2003.
Interviu cu Mihai Elena, membrã a Grupului de Lucru Mixt Podu-Iloaiei, 21 iunie 2003.
Monitor ERRC/CRCR Laura Constantin, extras din Raportul ERRC/CRCR martie 2003.
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GENERALITÃÞI
Judeþul Timiº este cel mai vestic judeþ al României, se învecineazã la vest cu judeþul
Csongrad (Ungaria) ºi la sud-vest cu provincia Voievodina (Serbia). Judeþele româneºti
vecine cu judeþul Timiº sunt Arad la nord, Hunedoara la est ºi Caraº – Severin la sudest. Timiºul este cel mai mare judeþ al României ºi are o populaþie de 677.926 locuitori.
Este considerat, pe bunã dreptate, un judeþ multi-etnic, cu o majoritate de români
(83,4% - 565.639), cu maghiari (7,4% - 50.556), romi (2,4% - 16.084), germani
(2,09% - 14.174), sârbi (1,9% - 13.273), ucraineni (1,07% - 7321), slovaci (0,28% 1908) ºi alte minoritãþi (bulgari, turci, ruºi, tãtari, lipoveni - 1,3%).1

1. REZUMAT
În judeþul Timiº nu a existat aproape nici un progres în implementarea obiectivelor
Strategiei. La data scrierii acestui raport, judeþul Timiº nu dezvoltase încã o Strategie
Judeþeanã pentru implementarea Strategiei. Deºi Strategia fusese iniþial perceputã ca un
pas important al societãþii româneºti în a-i implica pe romi în rezolvarea propriilor
probleme ºi în a-i privi ca parteneri egali de discuþii, aceste aºteptãri au fost înºelate.
Potrivit unui reprezentant rom, „…nu cred cã se vrea sã se îmbunãtãþeascã situaþia
romilor, Guvernul vrea doar sa arate UE cã se gândeºte ºi la romi.”
Deºi Strategia prevede un grad mare de implicare a romilor în structurile administraþiei
centrale ºi locale, nu s-a fãcut aproape nici un efort de a-i include pe romi în luarea
deciziilor privind problematica romilor din judeþul Timiº. Un Birou Judeþean pentru
Romi (BJR în acest text) a fost înfiinþat, dar la data scrierii raportului nu se crease încã
Grupul de Lucru Mixt solicitat în Strategie ºi în nici unul dintre oraºele judeþului nu
fusese angajat un expert local pentru problemele romilor. Potrivit reprezentanþilor romi,
„Primarii apeleazã la noi numai când sunt probleme sau când fac romii probleme.
Atunci îºi amintesc de noi. Când mergem sã rezolvãm probleme care privesc
comunitatea, nu au timp de noi.” 2
Liderii romi susþin cã „Strategia aratã bine pe hârtie, în realitate aceasta nu se poate
implementa pentru cã nu existã voinþã politicã.” În special, reprezentanþii romi
considerã cã implementarea Strategiei nu a progresat la nivelul judeþului Timiº deoarece
persoanele din Prefecturã nu înþeleg în totalitate scopurile Strategiei. Mai mult decât
atât, lipsa de fonduri a fost un obstacol serios în calea activitãþilor BJR.

1

Recensãmântul populaþiei 2002, structura etno-demograficã a populaþiei.

2

Interviu cu Boþ Ioan, consilier voluntar, Lugoj, 29 iunie 2003.
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2.

IMPLEMENTARE

2.1

Structuri administrative

LOCALA

2.1.1 B i r o u l J u d e þ e a n p e n t r u R o m i ( B J R )
Biroul Judeþean pentru Romi (BJR în acest text) din cadrul Prefecturii Timiº a fost
înfiinþat la data de 17 septembrie 2001. Primul Consilier al Prefectului pentru
Problemele Romilor a fost angajat în aceeaºi zi, dar a demisionat trei luni mai târziu din
motive de sãnãtate. În timpul acestor prime luni de funcþionare, fondurile au fost
insuficiente pentru angajarea personalului BJR, deºi iniþial fusese plãnuit un personal de
trei oameni. Consilierul de la acel moment a raportat cã relaþiile de lucru cu alþi
reprezentanþi de la nivel judeþean erau dificile deoarece comunicarea se fãcea doar
întâmplãtor. 3
Un nou Consilier a fost ales în februarie 2002, în urma derulãrii unui concurs.
Consilierul, membru al minoritãþii rome ºi fost profesor la o ºcoalã ajutãtoare, are
puþinã experienþã de muncã în beneficiul comunitãþilor de romi, dar era singurul
concurent licenþiat, restul fiind încã studenþi. În prezent, în cadrul BJR este angajat cu
jumãtate de normã Consilierul ºi cinci membri „voluntari”. Rolul Prefecturii în
implementarea Strategiei a fost astfel limitat, deoarece capacitatea de planificare,
organizare ºi coordonare a activitãþilor este serios restricþionatã de lipsa de personal.
Toþi membrii voluntari ai BJR-ului fac parte din organizaþia Uniunea Creºtin
Democratã a Romilor din Banat ºi au fost numiþi de cãtre Preºedintele organizaþiei, care
este ºi Preºedinte al Partidei Romilor Social Democrate în judeþul Timiº. Experienþa
membrilor BJR este relativ diferitã, iar responsabilitãþile par a fi împãrþite aleatoriu între
membri. Unul dintre voluntari a fost numit consultant-expert ºi se pare cã el ia
unilateral majoritatea deciziilor. 4
Cu toate cã BJR-ul are un program oficial de lucru, acesta nu este afiºat, drept care
clienþii nu se pot baza pe faptul cã gãsesc pe cineva în birou dupã un program prestabilit.
Potrivit personalului BJR, activitãþile de teren fac imposibilã respectarea orarului de
lucru cu publicul.
O datã la ºase luni, BJR trimite informaþii privind nivelul local de implementare a
Strategiei cãtre Oficiul pentru Problemele Romilor din cadrul Departamentului de
Relaþii Interetnice, parte a Secretariatului General al Guvernului. Aceste rapoarte nu
3
4

Interviu realizat cu dl. Gheorghe Criºan, 17 iunie 2003.
Interviu realizat cu Mihai Nicolae, consultant-expert BJR, 27 iunie 2003.
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prezintã detalii semnificative care sã ateste faptul cã BJR-ul a iniþiat acþiunile incluse pe
listã sau mãsura în care a participat la proiecte mai generale ºi nu existã informaþii
privind rezultatele concrete ale acþiunilor lor. Încercãrile de verificare sau de adunare de
detalii nu au avut nici un succes.5
Existã puþine legãturi între BJR ºi organizaþiile neguvernamentale ale romilor din
judeþul Timiº, iar majoritatea acestor organizaþii au declarat cã nu au fost sprijinite de
BJR în elaborarea de proiecte.6 De fapt, unele ONG-uri ºi-au exprimat îngrijorarea cã
BJR-ul a îngreunat procesul de implementare a unor proiecte prin diseminarea unor
informaþii greºite sau prin nefurnizarea de informaþii ONG-urilor ºi partenerilor
acestora.7 Reprezentanþii ONG-urilor considerã cã personalului BJR îi lipseºte
pregãtirea ºi capacitatea de a implementa eficient Strategia Guvernamentalã.8
Potrivit personalului BJR, principalul obstacol în implementarea Strategiei este lipsa
finanþãrilor. Membrii BJR susþin cã activitãþile lor s-ar îmbunãtãþi dacã Guvernul ºi UE
ar mãri resursele financiare pentru implementarea Strategiei. Într-adevãr, resursele BJRului sunt foarte limitate – chiar ºi mobila din birou a fost adusã de un membru, ºi nu
existã certitudinea cã cheltuielile de deplasare vor fi decontate. O problemã de structurã
poate cã împiedicã, de asemenea, activitãþile BJR, deoarece majoritatea fondurilor sunt
alocate de consiliile judeþene ºi nu de Prefecturã. Potrivit unui reprezentant local al
romilor, „...atâta timp cât BJR funcþioneazã în cadrul Prefecturii ºi nu în Consiliul
Judeþean, nu se va miºca nimic.” 9
În cadrul Prefecturii existã opinii conform cãrora lipsa de sprijin din partea societãþii
civile rome împiedicã activitatea BJR. Unii angajaþi ai Prefecturii au sugerat cã ar trebui
ca aceste comunitãþi de romi sã se uneascã ºi sã delege un lider care sã le reprezinte ºi sã
participe la rezolvarea problemelor romilor.10 Cu toate acestea, de vreme ce aceºti
angajaþi recunosc cã nu au existat discuþii despre Strategie la nivelul întâlnirilor locale,

5

Interviu realizat cu Florin Vlad, consilier BJR, 17 iunie 2003. Consilierul pentru Problemele
Romilor a refuzat sã furnizeze informaþii detaliate despre activitãþile specifice pe motiv cã,
consultant-expertul BJR-ului nu era disponibil.

6

Interviuri realizate cu Laurenþiu Crãciun ºi Ramona Sein, preºedintele Asociaþiei Roma Acces,
respectiv preºedinta Asociaþiei Parudimos, 23 iulie 2003; cu Olimpia Leonte, coordonatoarea
proiectului „Legalitate ºi Drepturi”, Timiºoara, 12 iulie 2003.

7

Interviu realizat cu Ramona Sein, preºedinta Asociaþiei PARUDIMOS, 23 iulie 2003.

8

Interviu realizat cu Ramona Sein, preºedinta Asociaþiei PARUDIMOS, 23 iulie 2003.

9

Interviu realizat cu Mircea Barbu, redactor la emisiunea în limba romani de la Radio
Timiºoara, 12 iulie 2003, Timiºoara.

10

Interviu realizat cu Gheorghe Criºan, consilier prefect, 17 iunie 2003.
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eforturile de transferare a responsabilitãþii de la guvern la societatea civilã apar ca
necinstite.11

2.1.2 Experþi locali pentru problemele romilor
Pânã în prezent, în judeþul Timiº primãriile nu au angajat nici un expert local pentru
problemele romilor. În 22 de localitãþi, autoritãþile au cerut fonduri pentru înfiinþarea
postului de expert local, dar încã nu s-au identificat resursele pentru nici una din aceste
localitãþi.12 Au existat intenþii pentru a fi angajat un expert local pentru problemele
romilor în Jimbolia, dar în final candidatul a fost angajat cu funcþia de mediator social.
În Timiºoara s-a organizat un concurs pentru ocuparea postului de expert local pentru
problemele romilor, la care s-au înscris douã persoane, dar în final nu s-au prezentat la
concurs.13 Postul disponibil ca expert pentru problemele romilor în Timiºoara este în
cadrul Centrului Comunitar de Asistenþã Socialã, iar candidatul va lucra mai degrabã
sub supravegherea Centrului decât a Primarului sau a BJR-ului.14

2.1.3 Grupul de Lucru Mixt
Deºi aproape toþi reprezentanþii sunt de acord cã înfiinþarea unui Grup de Lucru Mixt
în Timiº ar fi un pas important în implementarea Strategiei, acesta nu a fost încã creat.
Acest Grup de Lucru ar trebui sã cuprindã reprezentanþi din instituþiile publice ºi din
organizaþiile neguvernamentale active în domeniile relevante ºi care ar putea contribui
la implementarea Strategiei. În schimb, în decembrie 2002 a fost înfiinþatã o structurã
numitã „Consiliul Judeþean pentru Romi”.15 Deoarece aceastã denumire este foarte
apropiatã de cea a instituþiei principale a administraþiei judeþene, ar putea apãrea
neînþelegeri. Într-adevãr, se pare cã existã deja confuzii referitoare la funcþia acestei
11

Interviu realizat cu Grigore Rus ºi Suciu Nicolae, consilieri în Consiliul Judeþean Timiº,
respectiv Consiliul Local Timiºoara, 16 iulie 2003, Timiºoara.

12

Banloc, Becicherecu Mic, Biled, Cãrpiniº, Cenad, Cenei, Ciacova, Comloºul Mare, Fãget,
Giarmata, Iecea Mare, Jebel, Jimbolia, Lovrin, Lugoj, Moºniþa Nouã, Peciu Nou, Periam,
Recaº, Sãcãlaz, Sânmihaiu Roman ºi Sânnicolau Mare.

13

Interviu realizat cu ºefa Serviciului Resurse Umane din cadrul Primãriei Timiºoara, 22 iulie
2003.

14

Interviu realizat cu Maria Stoianov, ºefa Centrului Comunitar Iosefin, 25 iulie 2003.

15

Procesul verbal de constituire a Consiliului Judeþean pentru Romi, din 7 decembrie 2002,
Timiºoara.
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structuri, deoarece „consultantul-expert pentru problemele romilor” considerã
Consiliul Judeþean pentru Romi ca fiind Grupul de Lucru Mixt.16 Biroul executiv al
Consiliului Judeþean pentru Romi este format din cinci persoane; patru dintre acestea
sunt membre în BJR Timiº.17

2.2

Construcþii de locuinþe

Realizãrile în acest domeniu în judeþul Timiº sunt inconsistente. BJR s-a implicat în
cãutarea de soluþii pentru problema unor case construite fãrã autorizaþii de familii de
romi din Timiºoara, case aflate în pericol de a fi distruse de cãtre autoritãþi. Cu toate
acestea, pânã la acest moment nu au fost obþinute autorizaþiile de construcþie necesare
ºi unele clãdiri au fost deja demolate. Unii romi considerã cã discriminarea joacã un rol
în aceste cazuri: „... cred cã este vorba de rasism ºi invidie la mijloc, pentru cã ºi alþii au
case construite fãrã autorizaþie, dar nu s-au pus sã le demoleze, cum au fãcut la romi”.18
Primãria Giarmata a luat unica mãsurã concretã în vederea rezolvãrii problemelor legate
de dreptul de proprietate asupra terenurilor ºi locuinþelor deþinute de romi. În
parteneriat cu Asociaþia Femeilor Þigãnci „Pentru Copiii Noºtri”, a obþinut o finanþare
Phare în cadrul Fondului de Parteneriat pentru Romi pentru punerea în legalitate a
romilor din comuna Giarmata.19 Un numãr de 27 de cãrþi funciare au fost eliberate, din
care 24 pentru imobile ºi trei pentru teren. Chiar dacã proiectul a fost iniþiat de cãtre
Primãria Giarmata, nu s-a bucurat de sprijinul Consiliului Local, iar cei implicaþi în
proiect au raportat lipsa de sprijin a unor consilieri. 20
Problemele legate de lipsa de documente de proprietate ale comunitãþii de romi sunt
acute în Timiºoara. În decembrie 2003 au fost evacuate 36 de persoane, dintre care 20

16

Florin Vlad, masã rotundã, Prefectura Timiº, 27 noiembrie 2003. Aºa-numitul „consultantexpert al BJR” este Nicolae Mihai, preºedinte al Uniunii Creºtin Democrate a Romilor din
Banat ºi lider al P.R.S.D. Timiº.

17

Procesele verbale de constituire a Consiliului Judeþean pentru Romi, din 7 decembrie 2002,
Timiºoara, ºi raportul Prefecturii Timiº cãtre Guvernul României, 7aprilie 2003.

18

Interviu realizat cu Mircea Barbu, redactor la emisiunea în limba romani de la Radio
Timiºoara, 12 iulie 2003, Timiºoara.

19

Phare RO 9803.01.010, Fondul de Parteneriat pentru Romi, schemã de granturi în valoare
de totalã de 900.000 euro distribuiþi pentru 30 de contracte de finanþare.

20

Interviuri cu Olimpia Leonte, coordonatoarea proiectului „Legalitate ºi Drepturi”, 12 iulie
2003, Timiºoara; Iadranca Beþin, asistent de proiect în cadrul proiectului Legalitate ºi
Drepturi, 11iulie 2003, Timiºoara.
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copii. Aceste familii locuiau în aceste imobile de 60 de ani, iar actualmente locuiesc pe
acelaºi teren într-un cort fãcut din carton ºi acoperit cu folie de plastic.

2.3

Protecþie socialã

Direcþia de Asistenþã Socialã a Judeþului Timiº nu oferã servicii de asistenþã socialã care
sã-i vizeze exclusiv pe romi. Agenþia Judeþeanã de Ocupare a Forþei de Muncã Timiº nu
a organizat nici un curs de formare sau reconversie profesionalã pentru romi, „pentru cã
nu a venit nimeni la noi, de etnie romã, sã cearã aºa ceva”.21
Asociaþia Femeilor Þigãnci „Pentru Copiii Noºtri”, în parteneriat cu Primãria
Timiºoara, implementeazã un proiect care sã ofere orientare profesionalã, consiliere
juridicã ºi psihologicã ºi conºtientizarea drepturilor femeilor pentru aproximativ 50
femei ºi fete de etnie romã.

2.4

Sãnãtate

La nivel naþional, profesia de mediator socio-sanitar a fost inclusã în codul ocupaþiilor
din România, iar Strategia Naþionalã prevede formarea ºi coordonarea unor asemenea
vizitatori medicali în comunitãþile de romi. Deºi la nivelul judeþului Timiº trei romi au
absolvit cursurile de mediator socio-sanitar organizate de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei
în parteneriat cu Romani CRISS Bucureºti, Direcþia de Sãnãtate Publicã nu a angajat
încã nici un mediator sanitar. Pentru angajarea mediatorilor sanitari in comunitãþile de
romi, Asociaþia PARUDIMOS a depus o adresã prin care cerea D.S.P.T. sã organizeze
un curs de instruire ºi sã angajeze mediatori sanitari în ºapte dintre cele mai mari oraºe,
dar D.S.P.T. nu a rãspuns. Potrivit personalului, Direcþia nu are resursele pentru a
implementa asemenea mãsuri.22
Direcþia de Sãnãtate Publicã Timiº a organizat mai multe campanii de depistare ºi
prevenire a bolilor infecþioase în comunitãþile de romi din cartierul Cunþi din
Timiºoara, Banloc ºi Sãcãlaz.

2.5

Iniþiative economice

Direcþia de Muncã ºi Solidaritate Socialã Timiº (D.M.S.S. în acest text) a trimis, în
2002, o propunere de parteneriat la Biroul Judeþean pentru Romi, dar nu a primit pânã
21

Interviu realizat cu Sorin Munteanu, director AJOFM, 26 iulie 2003, Timiºoara.

22

Interviu realizat cu Paul Jurchescu, medic în cadrul D.S.P., Timiºoara, 3 august 2003.
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acum rãspuns.23 D.M.S.S. a încheiat un parteneriat cu Asociaþia PARUDIMOS ºi a pus
la dispoziþia Asociaþiei un spaþiu pentru desfãºurarea activitãþilor sale.
În scopul identificãrii potenþialilor angajatori care sã angajeze cetãþeni de etnie romã,
Agenþia Judeþeanã de Ocupare a Forþei de Muncã Timiº a organizat o Bursã a Locurilor
de Muncã pentru Romi. Nouã din cei 96 de agenþi economici invitaþi sã participe erau
romi, dar nici unul dintre ei nu a participat.24 Numãrul de locuri de muncã puse la
dispoziþia publicului a fost relativ redus ºi majoritatea necesitau un nivel redus de
calificare. Au fost ºi locuri de muncã cu nivel ridicat de pregãtire, cum ar fi agent de
asigurãri. Din cele 227 de persoane care au vizitat bursa, 113 au fost romi; 14 romi, din
care patru femei, ºi-au gãsit locuri de muncã.
Primãria din Jimbolia, în colaborare cu Asociaþia Roma Acces, a oferit, prin intermediul
unui proiect finanþat prin programul Phare, cursuri de pregãtire profesionalã pe durata
a trei luni pentru 34 de persoane.25 21 de bãrbaþi romi au beneficiat de cursuri de
calificare în zidãrie ºi 13 femei rome au urmat cursuri de croitorie; toþi participanþii au
absolvit cursurile. În prezent, majoritatea celor care a terminat cursurile de zidãrie sunt
angajaþi în construcþii în strãinãtate.
În Timiºoara s-a desfãºurat, în perioada noiembrie 2000 – decembrie 2002, proiectul
internaþional RECITRAVE, la care au participat trei þãri membre ale Uniunii Europene
ºi Primãria Timiºoara. Obiectivele acestui proiect au fost reintegrarea socialã a romilor;
reciclarea profesionalã, crearea de locuri de muncã ºi dezvoltarea unei strategii de
dezvoltare socio-economicã a municipiului Timiºoara. Comisia Europeanã, la
propunerea Comercial of London Borough of Bromley a finanþat proiectul.26 Cu toate
acestea, la finalul proiectului nu a fost angajat nici un rom. Mai mult decât atât,
Primãria a refuzat sã ofere partenerilor romi (Asociaþia Socialã Culturalã a Romilor din
Banat) raportul final al proiectului, chiar dacã, în acest sens, o cerere oficialã fusese
fãcutã.27

23

Interviu realizat cu dl. Radu Groza, director general la D.M.S.S., 14 iulie 2003, Timiºoara.

24

Interviu realizat cu Sorin Munteanu, director AJOFMT, 26 iulie 2003, Timiºoara.

25

Phare RO 9803.01.010, Fondul de Parteneriat pentru Romi, schemã de granturi în valoare
de totalã de 900.000 de euro, distribuiþi pentru 30 de contracte de finanþare.

26

Bugetul total al proiectului a fost 312.522 de euro, din care 33.908 au fost contribuþia
Primãriei Timiºoara.

27

Interviu realizat cu Ioan Mirescu, preºedintele Asociaþiei Sociale Culturale a Romilor din
Banat, 23 August 2003.
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2.6

Justiþie ºi ordine publicã

Primãria Giarmata, în parteneriat cu Asociaþia Femeilor Þigãnci, a eliberat 30 de cãrþi
de identitate, 25 de certificate de naºtere ºi cãsãtorie ºi alte documente personale.28
Mai multe ONG-uri rome, printre care Asociaþia Social Culturalã a Romilor din Banat
ºi Asociaþia PARUDIMOS, Serviciul de Reintegrare ºi Supraveghere a infractorilor de
pe lângã Tribunalul Timiº, împreunã cu Inspectoratul Judeþean de Poliþie Timiº
deruleazã proiectul „ªanse Egale“, focalizat pe reinserþia socialã a tinerilor eliberaþi
condiþionat. Proiectul este finanþat de programul Mãsuri de Încredere al Consiliului
Europei.
Asociaþia Umanitarã „Sf. Petru ºi Pavel”, în parteneriat cu Consiliul Judeþean Timiº;
Primãria Municipiului Timiºoara, Inspectoratul ªcolar al Judeþului Timiº, Inspectoratul
de Poliþie, Penitenciarul Timiºoara, Facultatea de Sociologie ºi Psihologie (Universitatea
de Vest Timiºoara), Clinica de Medicinã Legalã ºi Asociaþia Social Culturalã a Romilor
din Banat au derulat proiectul „ªanse egale în justiþie”29. Proiectul a sprijinit 260 de
condamnaþi romi prin programe sociale ºi educaþionale pe perioada detenþiei, pentru o
mai bunã reintegrare ulterioarã.

2.7

Protecþia copilului

Pânã în acest moment nu existã nici un parteneriat între organizaþiile romilor ºi Direcþia
Generalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului Timiº. Cu toate acestea, personalul
Direcþiei are în componenþã ºapte angajaþi de etnie romã.

2.8

Educaþie

În judeþul Timiº existã 28.172 de copii care merg la ºcoalã, 2.332 dintre aceºtia fiind de
etnie romã. În rândul copiilor romi se înregistreazã cele mai multe cazuri de abandon
ºcolar, cu preponderenþã în ciclul primar. Pentru a reduce acest fenomen, în 1999 s-au
înfiinþat clase de recuperare ºcolarã cu frecvenþã zilnicã în ºase ºcoli.30
28

Phare RO 9803.01.010, Fondul de Parteneriat pentru Romi, schemã de granturi în valoare
de totalã de 900.000 de euro distribuiþi pentru 30 de contracte de finanþare.

29

Phare RO 9803.01.010, Fondul de Parteneriat pentru Romi, schemã de granturi în valoare
de totalã de 900.000 de euro distribuiþi pentru 30 de contracte de finanþare.

30

ªcoala cu clase I-VIII nr. 5 Lugoj, ªcoala cu clase I-VIII nr. 4 Timiºoara, ªcoala cu clase IVIII Becicherecu-Mic, ªcoala cu clase I-VIII Dudeºtii -Noi, ªcoala cu clasele I-VIII nr. 1
Jimbolia, Grupul ªcolar Energetic Timiºoara.
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Un inspector pentru învãþãmântul pentru romi se ocupã de problema participãrii
ºcolare a copiilor romi este angajat cu jumãtate de normã în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Timiº. Inspectoratul a elaborat o strategie pentru integrarea copiilor
romi în societate, care dateazã din 2002, cu o propunere de proiect Phare.
O multitudine de ONG-uri ºi instituþii educaþionale au luat mãsuri pentru a
îmbunãtãþi educaþia romilor. Acestea includ:
• Un parteneriat între Inspectoratul ªcolar Timiº ºi Asociaþia Femeilor Þigãnci
„Pentru Copiii Noºtri” în scopul derulãrii unui proiect educativ pentru copii
romi;
• Programul „A doua ºansã”, implementat de cãtre Colegiul Tehnic Timiºoara ºi
Grupul ªcolar Auto; în cadrul programului sunt înscriºi 21 de elevi, în marea lor
majoritate romi;
• Fundaþia Centrul Educaþia 2000+ finanþeazã programul MATRA „ªanse egale
pentru copiii romi prin educaþie” în cinci ºcoli din judeþul Timiº;
• Proiectul „Eurrom” al Institutului Intercultural Timiºoara, finanþat de Comisia
Europeanã, Programul Socrates – Comenius, care a instruit ºi sprijinit profesorii
în derularea de activitãþi pentru lucrul cu copiii romi.

2.9

Culturã ºi culte

Începând cu 2001, Uniunea Creºtin Democratã a Romilor din Banat, în parteneriat cu
Prefectura Timiº, a organizat în fiecare an Ziua Internaþionalã a Romilor, în 8 aprilie.
Începând cu iulie 2003, ca rezultat al iniþiativei membrilor Asociaþiei Studenþilor Romi
PARUDIMOS în parteneriat cu Studioul Radio Timiºoara, este realizatã sãptãmânal o
emisiune radio în limba romani. Cu finanþare Phare, asociaþii ale studenþilor romi din
Timiºoara ºi Cluj au convenit cu studiourile teritoriale TVR ca acestea sã instruiascã o
echipã de tineri romi pentru realizarea unei emisiuni de televiziune la nivelul regiunii.

2.10 Participare publicã
Deºi mai mulþi romi din diferite localitãþi au participat în alegerile locale din 2000, doar
în Lenauheim (Grabãþ) un candidat rom a fost ales în Consiliul Local. În rest, nu au
fost identificaþi la nivelul judeþului funcþionari publici de tenie romã.
Partida Romilor Social Democratã nu are o filialã înregistratã juridic la nivelul
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judeþului, iar Uniunea Creºtin Democratã a Romilor din Banat încearcã sã-i reprezinte
pe romi în sfera politicã.31

2.11. Comunicare ºi implicare civicã
Activitãþi în domeniul comunicãrii ºi implicãrii civice au fost organizate de diferite
ONG-uri ale romilor ºi în mod special de Institutul Intercultural din Timiºoara. Mai
multe mese rotunde cu participarea reprezentanþilor diferitelor autoritãþi locale ºi lideri
din comunitãþile de romi au fost organizate în acest scop. De asemenea, Institutul
Intercultural a implementat, în parteneriat cu Asociaþia Social Culturalã a Romilor din
Banat, proiectul „Împreunã cu romii din Banat: pentru o dezvoltare localã durabilã”,
proiect finanþat de Consiliul Europei.32
Asociaþia Studenþilor Romi PARUDIMOS a implementat un proiect intitulat
„Investiþie pentru viitor”, al cãrui scop era creºterea capacitãþii organizatorice a
comunitãþilor de romi; 14 tineri romi au fost instruiþi în domenii ca dezvoltare
comunitarã, comunicare, legislaþie ºi atragere de fonduri.33

31

Interviu realizat cu Mihai Nicolae, preºedintele UCDR, consultant-expert BJR, 27 iunie
2003.

32

Masã rotundã, Timiºoara, 27 noiembrie 2003. Proiectul a fost implementat în satele Periam
ºi Satchinez.

33

Interviu realizat cu Ramona Sein, preºedinta Asociaþiei PARUDIMOS, 23 iulie 2003.
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ORGANIZAÞIILE

PARTICIPANTE

Centrul de Resurse pentru Comunitãþile de Romi (CRCR)
Cluj-Napoca, România; organizaþie membrã Soros Open Network
Website http://www.romacenter.ro
Centrul de Resurse pentru Comunitãþile de Romi doreºte sã devinã unul dintre cei mai
importanþi parteneri ai organizaþiilor neguvernamentale ale romilor ºi comunitãþilor de
romi din România, prin pregãtirea ºi implementarea unor programe coerente destinate
îmbunãtãþirii situaþiei romilor ºi dezvoltãrii comunitãþilor în care aceºtia trãiesc.
Misiunea CRCR este de a contribui la îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã ale
comunitãþilor de romi din România. Centrul sprijinã iniþiativele comunitãþilor de
rezolvare a problemelor cu care acestea se confruntã ºi contribuie la identificarea ºi
prevenirea diferitelor forme de discriminare faþã de romi. De asemenea, Centrul
contribuie la îmbunãtãþirea comunicãrii dintre romi ºi ne-romi ºi sprijinã dezvoltarea
unei reþele de organizaþii rome capabile sã dezvolte, în parteneriat cu autoritãþile ºi
comunitãþile locale, soluþii concrete la problemele acestora.

Programul de Monitorizare a Procesului de Aderare la Uniunea
Europeanã ºi Advocacy (EUMAP)
Budapesta, Ungaria; un program al Institutului pentru o Societate Deschisã
Website http://www.eumap.org
EUMAP, cunoscut anterior ca Programul de Monitorizare a Procesului de Aderare la
Uniunea Europeanã, monitorizeazã dezvoltarea problematicii drepturilor omului atât în
Uniunea Europeanã cât ºi în þãrile candidate ºi potenþial candidate. Programul
conlucreazã cu experþi naþionali ºi organizaþii neguvernamentale în realizarea de
rapoarte care sunt larg distribuite în Europa ºi la nivel internaþional. Rapoartele sunt
destinate încurajãrii unei participãri largi în procesul de articulare a valorilor
democratice comune ale Uniunii Europene, precum ºi monitorizãrii îndeplinirii
standardelor respectãrii drepturilor omului la nivelul uniunii. În prezent, EUMAP
lucreazã la douã proiecte, unul cu privire la drepturile persoanelor cu disabilitãþi
intelectuale ºi altul cu privire la politicile de media.
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Programul de Participare a Romilor (RPP)
Budapesta, Ungaria, un program al Institutului pentru o Societate Deschisã
Website http://www.soros.org/initiatives/roma/focus_areas/rpp
Programul de participare a romilor este un program de granturi care urmãreºte
sprijinirea activismului rom în Europa Centralã si de Est ºi încurajeazã romii sã îºi
asume responsabilitatea pentru propria viaþã, sã participe la procesul de luare a deciziilor
care îi afecteazã ºi promoveazã drepturile acestora ca cetãþeni în þãrilor lor de origine.
RPP oferã sprijin instituþional ºi training pentru organizaþiile comunitare ale romilor
angajate în activitãþi de advocacy. În plus, RPP sprijinã campanii destinate reformãrii
sistemice ale politicilor publice la nivel naþional prin intermediul finanþãrii unor
proiecte ale organizaþiilor romilor care au capacitatea de a opera cu profesionalism la
nivel naþional sau internaþional. Desegregarea ºcolilor este un prim exemplu curent al
acestui tip de finanþare. Un alt exemplu este cel a pregãtirii în domeniul leadership-lui
politic.
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