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Prefaţă

Romii – între „ciocanul” 
declarațiilor victimizante şi 
„nicovala” nepăsării guvernanţilor
România are cea mai mare comunitate romă din regiune. Această minoritate etnică e caracterizată 
de un nivel foarte scăzut al educaţiei şi al ratei ocupării, şomaj ridicat, discriminare, excluziune 
socială şi sărăcie extremă. Un astfel de citat se regăseşte, obsesiv, în toate studiile sociologice, 
rapoartele organizaţiilor internaţionale, documentele de politici publice, anchetele sociologice din 
ultimii 20 de ani referitoare la romii din România. Este „şic” pentru orice autor care-i pune pe romi 
sub lupă să citeze o astfel de concluzie şi, practic, segmentul de populaţie de etnie romă este 
confundat deja cu aceste caracteristici. Sunt reduşi la statutul de cifre din statistici şi asociaţi cu 
termenul „problemă” de guvernanţi şi societate. Dacă ar fi să le asociem o figură acestor „cifre”, 
în funcţie de gradul de toleranţă ori empatie propriu, am putea avea o plajă largă de opţiuni, de la 
manelişti de succes, posesori de limuzine şi locuinţe spaţioase (exemplele preferate de populația 
majoritară), până la romii aflaţi la periferia societăţii, cei care se nasc, trăiesc, respiră şi mănâncă 
printre, din, în gunoaie, oameni fără chip, a căror privire o evităm adesea, dar care sunt “subiectul 
multor măsuri ale politicilor publice”.

„Problema romilor”, aşadar, e binecunoscută tuturor. O cunosc şi afirmă reprezentanţii guvernamentali 
în multe dintre dezbaterile, simpozioanele, conferinţele, reuniunile, consfătuirile şi întrunirile organizate 
de decenii. Miliarde de cuvinte irosite, tipărite, fotocopiate şi distribuite, în tot acest răstimp, despre 
„problematica romilor”. Sute, mii, zeci de mii de ore de dezbateri pe tematica romilor, între ONG-işti, 
practicieni, guvernanţi, politicieni, cu toții parcă angrenați într-un uriaş efort de terapie de grup, 
într-o perpetuă „preocupare” de rezolvare a „problemei romilor”, efort al cărui rezultate se lasă 
mult aşteptate. Însă „problema romilor” nu este doar a lor, ci a întregii societăţi româneşti. Faptul 
că problemele cu care romii se confruntă, după 20 de ani de încercări, se găsesc cam în acelaşi 
punct, denotă o lipsă de consecvență din partea spectrului politic care are la îndemână toate 
instrumentele necesare, însă este impotent la capitolul voinţă politică...

Există strategii, documente de poziție, planuri de acțiune, intenții de buget, însă reala problemă a 
minoritarilor romi este reprezentată de cangrena discriminării sistemice la care sunt supuşi. Ținte 
preferate ale stereotipurilor şi prejudecăților societăţii româneşti neexpuse la diversitate în perioada 
comunistă, romii s-au aflat, se afă şi vor continua să se găsească între ciocan şi nicovală, între 
respingerea populației majoritare şi nepăsarea guvernanților a căror agendă, cel mai adesea, este 
una paralelă cu cea a cetățeanului, fie el rom sau nu. Este uşor pentru demnitari şi politicieni să 
adreseze îndemnuri romilor de a merge la şcoală pentru a scăpa de sărăcia extremă în care se 
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găsesc, în condiţiile în care reprezentanții aleşi ai statului sunt prea puţin preocupați de creare de 
locuri de muncă, de creare de oportunități pentru dezvoltarea de afaceri, de stimularea spiritului 
antreprenorial – motoare ale dezvoltări reale ale economiei, cu beneficii pentru toți cetățenii, fie ei 
romi sau nu. Este, de asemeni, uşor pentru guvernanți să întoarcă responsabilitatea cu care au 
fost ei înşişi învestiți la urnă pe umerii unei minorități nepopulare şi lipsită de orice pârghii, captivă a 
condiţiei de „beneficiar de ajutor social”. Nu în ultimul rând, este extrem de simplu pentru guvernanţi 
să creeze strategii naţionale pe 10 ani, planuri de acțiune şi măsuri oarecare pentru romi – doar „pe 
hârtie” –, în condițiile în care acestea sunt finanţate doar cu... declaraţii publice.

Decidenții politici trebuie să realizeze că, fără o investiție reală în potențialul pe care romii îl 
reprezintă, „problema romilor” nu se va rezolva de la sine... De aceea, este momentul ca măcar 
acum, la jumătatea Deceniului de Incluziune a Romilor 2005-2015, guvernanţi şi politicieni aleşi 
prin vot uninominal deopotrivă, să facă dovada responsabilității faţă de cetăţenii care i-au ales 
şi pe care au ales să îi reprezinte: să înceapă să vorbească mai puţin şi să facă mai mult pentru 
aceştia.

Iulian Stoian, LL.M.
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DecadeWatch
Introducere

Deceniul de 
Incluziune a 
Romilor
În februarie 2005, şefi i guvernelor din Bulgaria, 
Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Macedo-
nia, Muntenegru, România, Serbia şi Slo-
vacia au lansat Deceniul de incluziune a 
romilor 2005-2015 prin adoptarea următoarei 
declaraţii:

„Dat fi ind entuziasmul generat 
de conferinţa din 2003 pe 
tema ‘Romii într-o Europă în 
extindere: provocări pentru vii-
tor’, ne angajăm că guvernele 
ţărilor noastre vor acţiona în 
vederea eliminării discriminării 
şi a diferenţelor inacceptabile 
care există între romi şi restul 
societăţii, aşa cum am stabilit 
în Planurile de acţiune ale De-

ceniului. Declarăm perioada 2005-2015 ca 
Deceniu de incluziune a romilor şi ne angajăm 
să sprijinim participarea deplină şi implicarea 
comunităţilor naţionale de romi în realizarea 
obiectivelor Deceniului şi să dovedim pro-
gresele înregistrate în eforturile noastre prin 
măsurarea rezultatelor obţinute şi evaluarea 
experienţelor în implementarea Planurilor de 
acţiune ale Deceniului. Invităm şi alte state să 
se alăture eforturilor noastre.”

În plus, fi ecare ţară participantă a pregătit Pla-
nuri de acţiune pentru durata Deceniului în 
domeniile prioritare ale educaţiei, ocupării 
forţei de muncă, sănătăţii şi locuirii şi a sta-

bilit mecanisme instituţionale pentru punerea 
în aplicare a angajamentelor asumate în cadrul 
Deceniului. Deceniul promovează participarea 
societăţii civile rome în elaborarea şi imple-
mentarea planurilor de acţiune, inclusiv în 
monitorizarea modului în care acestea au fost 
puse în practică.

DecadeWatch
Pornind de la principiul participării romilor 
la Deceniu, DecadeWatch este o iniţiativă a 
unui grup de activişti şi cercetători romi, care 
vizează evaluarea progresului înregistrat în 
cadrul Deceniului de incluziune a romilor 2005-
2015, de la lansarea sa, în februarie 2005. 
DecadeWatch este sprijinită de Institutul pen-
tru o Societate Deschisă şi de Banca Mondială. 
Acest sprijin a inclus formarea şi mentoratul 
echipelor de cercetare, precum şi sprijin pentru 
elaborarea metodologiei de lucru pentru edi-
tarea şi tipărirea prezentei serii de rapoarte.
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Ce este 
DecadeWatch?
DecadeWatch este o evaluare a acţiunilor gu-
vernelor privind implementarea angajamentelor 
asumate în cadrul Deceniului de Incluziune a 
Romilor 2005-2015. Cum Deceniul are ca scop 
să asigure posibilitatea romilor de a-şi exprima 
opiniile privind incluziunea lor, această evaluare 
a fost realizată de coaliţii de ONG-uri rome 
şi de activişti din toate ţările participante la 
Deceniu. DecadeWatch reprezintă o contribuţie 
constructivă a activiştilor romi în scopul asigurării 
succesului Deceniului. 

Prima ediţie a DecadeWatch, publicată în iunie 
2007, a trecut în revistă perioada scursă între 
lansarea Deceniului, la începutul anului 2005 
şi finele anului 2006.  Cea de-a doua ediţie 
a raportului DecadeWatch, lansat în 2008, a 
constituit o actualizare la nivelul anului 2007 
a progreselor pe care guvernele statelor par-
ticipante la Deceniu le-a inregistrat.

Prezenta ediţie a raportului DecadeWatch 
acoperă perioada 2005-2010 şi doreşte să 
evidenţieze percepţia practicienilor implicaţi 
direct în punerea în aplicare a măsurilor pentru 
romi, la nivel local, judeţean sau naţional şi să 
treacă în revistă schimbările sau iniţiative intro-
duse de guvern de la lansarea Deceniului până 
în acest an.

DecadeWatch evaluează acţiunea guver-
nului, iar nu schimbările efective ale situaţiei 
romilor. Dată fiind absenţa unor date şi indi-
catori substanţiali şi sistematici cu privire la re-
zultate, acest exerciţiu pune accent numai pe 
contribuţii: Ce a făcut guvernul României în 
ultimii 5 ani de la lansarea Deceniului? Care 
este percepţia, reprezentanţilor societăţii 
civile, a experţilor, politicienilor locali, a 
reprezentanţilor administraţiei publice locale, 
a serviciilor deconcentrate şi descentralizate şi 

ai societăţii civile cu privire la progresul înregis-
trat în cadrul Deceniului? DecadeWatch trece în 
revistă o serie de aspecte generale evidenţiind: 
(i) existenţa şi calitatea unor Planuri de acţiune 
pentru Deceniu, inclusiv modul cum aces-
tea sunt puse în practică, disponibilitatea date-
lor necesare pentru a putea realiza rapoarte 
privind progresele înregistrate; (ii) capacitatea 
structurilor instituţionale pentru punerea în apli-
care a obiectivelor Deceniului; (iii) adoptarea 
de măsuri în cele patru domenii prioritare ale 
Deceniului. Ca şi primele două rapoarte, 
această ediţie a raportului DecadeWatch 
nu are ca scop măsurarea impactului şi a 
schimbărilor reale survenite în viaţa de zi 
cu zi a romilor. Monitorizarea sistematică a 
rezultatelor concrete – în special, prin realiza-
rea de comparaţii între state – este, la această 
dată, imposibil de făcut din cauza unor la-
cune în ceea ce priveşte datele disponibile. 
Un alt obstacol este lipsa de voinţă politică 
a reprezentanţilor guvernamentali în ceea ce 
priveşte colectarea datelor cu caracter etnic, 
care să respecte drepturile fundamentale ale 
cetăţenilor, colectare care ar îmbunătăţi fun-
damentul pentru politicile publice pentru romi 
elaborate şi aplicate. 

Prin identificarea acţiunilor guvernamentale 
din fiecare ţară în parte, inclusiv în România, 
raportul DecadeWatch încearcă să identifice 
şi o serie de experienţe pozitive care să re-
flecte unele acele realizări care pot fi modele 
pentru alte ţări.
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MONITORIZAREA PUNERII IN APLICARE A 
DECENIULUI DE INCLUZIUNE A ROMILOR
EVALUAREA INTERMEDIARĂ (2005-2010)

Cadru General
Decade Watch (Monitorizarea Deceniului de 
Incluziune a Romilor) este evaluarea coaliţiilor 
de organizaţii ale societăţii civile rome din 12 
state participante la iniţiativa internaţională 
Deceniul de Incluziune a Romilor 2005-2015. 

Echipa DecadeWatch Romania este 
reprezentată de reţeaua de advocacy Alianţa 
Civică a Romilor din România (ACRR), 
organizaţie independentă şi apolitică. Misi-
unea Decade Watch este de a sprijini imple-
mentarea măsurilor socio-economice vizând 
integrarea socială a romilor din ţările partici-
pante la Deceniu, prin monitorizarea susţinută 
a politicilor si a legislaţiei dezvoltate de gu-
vernele care şi-au asumat angajamentul să 
dezvolte politici în beneficiul cetăţenilor romi din 
ţările lor. Reţeaua de advocacy a ONG-urilor 
rome Asociaţia Alianţa Civică a Romilor din 
România / DecadeWatch Romania are ca scop 
central îmbunătăţirea politicilor publice care-i 
vizează pe romi şi împuternicirea societăţii 
civile rome din România.

DecadeWatch monitorizează în prezent gu-
vernul şi desfăşoară alte activităţi menite să 
îmbunătăţească integrarea romilor în 12 ţări 
participante la Deceniu. În acest scop, reţeaua 
DecadeWatch efectuează un studiu prin in-
termediul a 300 de experţi romi ţările partici-
pante la Deceniu, pentru a evalua percepţiile 
experţilor din administraţia publică locală sau 
centrală asupra stadiul implementării măsurilor 
pentru romi din ţările lor. Având în vedere di-
mensiunea redusă a eşantionului, studiul nu 
trebuie să fie privit ca unul ştiinţific per se, ci 
ca un instrument de advocacy prin intermediul 
căruia societatea civilă romă poate monitoriza 

responsabilitatea guvernelor în concordanţă 
cu angajamentele asumate de statele partici-
pante la iniţiativa internaţională „Deceniului 
de Incluziune a Romilor 2005-2010”.

Spre deosebire de cele două rapoarte anterioare, 
prezentul raportul analizează opiniile practicienilor 
de la nivel local şi este completat de un ele-
ment de cercetare de birou. Această cercetare 
de birou urmează un format standardizat în 
diferite ţări, având scopul de a ilustra evoluţia 
tangibilă din procesul de integrare a romilor şi 
de acces al romilor la luarea deciziilor.

Începand cu anul 2010, Decade Watch 
România intenţionează să realizeze studii de 
politici publice, analize la nivel local şi studii 
tematice, care să constituie instrumente utile 
pentru decidenţi şi specialişti în politici publice.
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I. Metodologie

Metodologia realizarii Raportului Decade-
Watch 2010 – Evaluarea intermediară a De-
ceniului de Incluziune a Romilor - se bazează 
în principal pe analiza unui esantion de 82 
experţi sau decidenţi, romi sau neromi, din 
instituţiile administraţiei publice locale şi 
centrale din România, precum şi din sectorul 
neguvernamental rom, cercetatori, politicieni 
şi alţi actori relevanţi, activ implicati in proiecte 
derulate la nivel local, vizand reducerea de-
calajelor de ordin social cu care minoritarii 
romi din România se confruntă cotidian. 

1. Tipul cercetării: anchetă sociologică.

2. Metode de cercetare: chestionar şi analiza 
secundară a datelor. 

3. Universul cercetării: organizaţii neguverna-
mentale rome active la nivel local; ministerele 
de resort; institutii ale administratiei publice 
locale din România, lideri municipali şi politici 
locali; cercetători cu experienţă în problematica 
romilor.

4. Mărimea eşantionului: 82 de respondenţi 
din 15 judeţe, 7 regiuni de dezvoltare din 
România. Respondenţii vizaţi pentru a participa 
la sondaj fac parte din cinci grupuri diferite:
√ 20 lideri municipali: reprezentanţi ai 

administraţiei publice (din eşalonul superior, 
primari,   viceprimari etc.), reprezentând 
localităţi cu populaţie locală considerabilă 
de origine romă;

√ 14 cercetători cu experienţă în proble-
matica romilor: din institutele de cercetare, 
departamente universitare de sociologie, 
ştiinţe politice etc.;

√ 14 experţi în problematica romilor din 
partidele politice parlamentare;

√ 17 lideri civici romi: Lideri şi lidere de 

ONG-uri rome nemembre ale Alianţei Civicie 
a Romilor din România;

√ 17 reprezentanţi guvernamentali (minis-
tere, agenţii, prefecturi): funcţionari din 
aparatul guvernamental care se ocupă de 
politicile generale referitoare la romi sau 
coordonatorul Deceniului.

Cei 82 de respondenţi au fost selectaţi pentru 
a răspunde la chestionar pe baza experienţei 
personale asupra integrării romilor din 
România. Respondenţii au fost încurajaţi să 
răspundă în calitate de experţi cunoscători ai 
problematicii, iar nu să enunţe un punct de 
vedere oficial al instituţiei. Modalitatea de apli-
care: prin interviu fata in fata cu respondenţi 
reprezentanţi a 5 tipuri de organizatii la nivel 
local din 15 judeţe din România: 

Analiza secundară de date 
√ s-au analizat şi interpretat informaţiile 

din chestionarele aplicate respondenţilor, 
corespunzătoare percepţiei celor 5 tipuri 
de practicieni din domeniul incluziunii so-
ciale a romilor,

√ s-au analizat datele furnizate de alte 
rapoarte realizate pe tema incluziunii so-
ciale a romilor din România şi o trecere 
în revistă a cadrului juridic naţional şi 
internaţional specific.
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I.1. METODOLOGIE 
ŞI OBIECTIVE

Componenta cantitativă a presupus apli-
carea a 82 chestionare cu reprezentanţi ai 
organizaţiilor neguvernamentale nemembre 
ale reţelei ACRR (17), ai administraţiei publice 
locale (20), ai partidelor politice parlamentare 
(14), cercetători sau specialişti în politici publice 
(14), precum şi reprezentanţi guvernamentali 
– prefecturi (17). 

Selecţia localităţilor din care provin 
respondenţii a fost făcută în judeţele şi 
localităţile unde organizaţiile membre ale 
reţelei ACRR desfăşoară proiecte în parteneriat 
cu alte ONG-uri sau autorităţi publice.

Componenta calitativă (cercetarea de birou) 
presupune screening-ul masurilor normative 
adoptate de guvern, precum si corelarea cu 
măsurile asociate şi implementate de acesta. 

Studiul vizează identificarea schimbărilor în 
politicile privind incluziunea romilor practicate 
de administraţia centrală, dar şi percepţia 
asupra impactului acestora la nivel local, 
precum şi practicile şi mecanismele de im-
plicare în decizia publică/politici publice a 
ONG-urilor specializate ale romilor. 

Cu acest sondaj am urmărit să reflectăm percepţia 
practicienilor care lucrează în proiecte pentru 
romi, sau care implementează politici publice 
naţionale sau locale în beneficiul romilor. Am 
avut în vedere, preferenţial, respondenţii de 
origine romă şi femeile. Interviurile au fost 
conduse faţă-în-faţă, în locaţia aleasă de in-
tervievat.

Chestionarul aplicat reprezentă un instrument 
simplu (prezent în anexă) cu ajutorul căruia 
pot fi măsurate interpretările experţilor asupra 
progresului implementării Deceniului de Inclu-
ziune a Romilor. Planurile prevăd ca ancheta 
să fie repetată cel puţin încă o dată înainte de 
finalizarea Deceniului, în anul 2015. 

Studiul nostru este realizat pe un eşantion 
de actori sociali implicaţi direct în proiecte, 
programe şi politici pentru romi şi îşi propune 
să ia pulsul percepţiei acestora referitoare 
la situaţiile reale din comunităţile în care îşi 
desfăşoară activitatea.
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II. Cadrul general al 
politicilor publice 
pentru romi
În lungul proces al tranziţiei către o societate 
democratică şi către economia de piaţă de tip 
capitalist, România postcomunistă a trebuit 
să facă faţă multor provocări, în special inter-
minabilului proces de educare a şi internalizare 
de către populaţie a spiritului, civic, democratic, 
respectul pentru proprietate şi faţă de drepturile 
omului – valori care se regăsesc în majoritatea 
statelor capitaliste la care românul mediu se 
raportează. Două decenii de tranziţie, în care so-
cietatea românescă încă îşi descoperă diversi-
tatea, ca pe un organ nou dezvoltat şi învaţă 
– cam lent – să o accepte şi să trăiască cu 
ea. Un secol de transformări majore în men-
talul societăţii româneşti: monarhie, războaie 
mondiale, un sistem comunist represiv, culti-
vator de teamă, cu o maşină de propagandă 
eficientă în depersonalizarea şi deetniciza-
rea cetăţenilor săi, plaga naţionalismului dus 
la paroxism, revoluţie „live”, mişcări sociale 
minereşti şi sindicale, lupta pentru acceptarea 
pluripartitismului, a valorilor democratice şi a 
drepturilor omului, Consiliul Europei, Alianţa 
Nord-Atlantică, Uniunea Europenă... Acesta 
ar fi, în linii mari, „bornele” pe care România 
le-a avut de parcurs pe calea occidentalizării.

Însă în acest proces lent, încă persistă la nivelul 
mentalităţii majorităţii populaţiei teama de 
diversitate şi confortul refugiului în majoritate: 
„Nu, nu ştiam că Principatele Române i-a folosit 
pe romi drept sclavi până în 1856!”, „Nu e 
adevărat că Antonescu i-a deportat pe romi şi 
pe evrei naziştilor”, „Suntem un popor tolerant, 
domnule!” Sunt convingeri ferme ale multor 
cetăţeni care refuză să accepte un adevăr istoric 
care le-a fost interzis o jumătate de secol, o 
dată cu refuzul expunerii la diversitate, care 
astăzi produce „roadele” enunţate.

În tot acest „peisaj” din ultimele două decenii, 
romii au încercat să-şi reafirme identitatea care 
le-a fost refuzată timp de o jumătate de secol. 
Alergători într-o cursă inegală, aflaţi într-un de-
calaj major faţă de restul populaţiei, în termeni 
de educaţie, proprietăţi, condiţii de locuire, 
dar şi victime ale prejudecăţilor şi stereotipiilor 
existente în societate, aceştia au pierdut startul 
în raport cu restul societăţii, rămânând captivii 
unei situaţii de marginalizare, împinşi către 
periferia societăţii. Cu sprijinul organizaţiilor 
caritabile şi al finanţatorilor privaţi, cum ar fi 
Fundaţia Soros, Open Society Institute, al pro-
gramelor pentru dezvoltare ale reprezentanţelor 
misiunilor diplomatice prezente în România, al 
organizaţiilor internaţionale active în domeniul 
protecţiei drepturilor omului şi al dezvoltării 
(UNICEF, UNHCR, UNDP, ILO, OIM, OSCE, 
WB), cu sprijinul financiar al Comunităţilor 
Europene, problemele romilor au încercat a fi 
soluţionate. O dată cu demararea procesului 
de aderare a României la Uniunea Europeană, 
guvernul României a ratat şansa de a demon-
stra iniţiativă în derularea de programe 
naţionale şi politici publice care să abordeze 
şi problematica romilor şi a drepturilor omului 
în general, ci a fost în mod constant „impul-
sionat” de rapoartele de aderare anuale ale 
Comisiei Europene care puneau la risc ţinta de 
aderare propusă. În aceste condiţii, începând 
cu 2001, Guvernul României a adoptat, cu par-
ticiparea unor organizaţii civice ale romilor şi a 
unor experţi romi, o strategie naţională pentru 
îmbunătăţirea situaţiei romilor din România, 
primul document de politică publică naţională 
asumat de guvern în beneficiul minorităţii 
rome.
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II.1. Strategia pentru 
îmbunătăţirea situaţiei 
romilor
Strategia Guvernului privind îmbunătăţirea situaţiei 
romilor 2001-2010 (Strategia) a reprezentat un 
angajament politic asumat de Executiv ca 
premisă a deschiderii procesului de negociere 
a aderării României la Uniunea Europeană. 
România, asemeni celorlalte state candi-
date la aderare, trebuia să îndeplinească 
aşa-numitele Criterii de la Copenhaga: cri-
teriul politic, cel referitor la existenţa unei 
economii de piaţă funcţionale şi asumarea 
responsabilităţilor care decurg din statutul de 
Stat Membru. 

Ca parte a criteriului politic de aderare, 
care reprezenta, în linii mari, o armoni-
zare legislativă în materia drepturilor omu-
lui şi ameliorarea situaţiei minorităţilor din 
România, recomandările Comisiei Euro-
pene referitoare la necesitatea îmbunătăţirii 
situaţiei romilor a persistat pe întreg proce-
sul de aderare, reprezentând un indicator al 
progresului limitat în ceea ce priveşte reducerea 
decalajelor dintre populaţia majoritară şi 
cea romă, extrem de săracă, discriminată şi 
exclusă din viaţa socială, pe care guvernul 
României l-a înregistrat în ultimul deceniu. Ca 
o caracteristică generală, o dată cu momentul 
aderării, nemaiexistând presiunea Uniunii Eu-
ropene care să ameninţe întârzierea acestuia, 
organizaţiile neguvernamentale active în ma-
teria drepturilor omului au prevăzut şi sesizat 
o anumită „relaxare” din partea instituţiilor 
publice în această privinţă. Această situaţie a 
avut un caracter general în majoritatea noilor 
State Membre care au aderat în 2004. Deşi 
atenţia Executivului român era concentrată 
pe măsuri de creştere economică, acesta a 
ignorat problematica romilor, plasând-o într-o 
zonă marginală, fără o abordare sistemică, 
nefinanţată, ori abandonată în sfera proiectelor 
pilot, fără continuitate, situaţie în care se află 
şi astăzi, la 5 ani de la asumarea Deceniului şi 
la 10 de ani de la adoptarea Strategiei.

Scopul strategiei guvernamentale era de a 
creşte participarea romilor în viaţa economică, 
socială, educaţională, culturală şi politică a 
societăţii româneşti, prin implicarea etnicilor 
romi în programe de asistenţă şi dezvoltare 
comunitară în mai multe sectoare. Strategia era 
prevăzută a fi pusă în aplicare pentru o perioadă 
de 10 ani (2001-2010), prevedea un plan de 
măsuri pe termen scurt, iar sectoarele acoper-
ite de aceasta erau următoarele: administraţie 
publică şi dezvoltare comunitară, locuire, se-
curitate socială, sănătate, economie, justiţie 
şi ordine publică, protecţia copilului, educaţie, 
cultură şi culte, comunicare şi implicare civică.

Începând cu 2002, Strategia s-a concentrat pe 
5 domenii prioritare: educaţie, sănătate, ocu-
parea forţei de muncă, locuire, administraţie 
publică şi dezvoltare comunitară. Lupta îm-
potriva discriminării şi cea împotriva sărăciei 
erau de asemenea incluse ca obiective ale 
Strategiei.

Agenţia Naţională pentru Romi a fost 
desemnată de guvernul României să acţioneze 
în calitate de coordonator al Comitetului Mixt 
pentru Implementarea şi Monitorizarea Strategiei.

II.2. Planul Naţional 
pentru Combaterea 
Sărăciei şi Promovarea 
Incluziunii Sociale
Supranumit Planul Antisărăcie, este prevăzut 
a se desfăşura în perioada 2002-2012 şi a fost 
adoptat la puţină vreme de la adoptarea Strate-
giei, in 2002. În perioada 2001 şi 2004 a existat 
o deplasare a atenţiei politicilor sociale, atât în 
România, cât şi în Uniunea Europeană, trecân-
du-se de la o abordare singulară, naţională în 
lupta împotriva sărăciei, către un proces mai 
larg al incluziunii sociale şi al dezvoltării. 
Această nouă orientare a dus la înfiinţarea Co-
mitetului Anti-Sărăcie şi pentru Promovarea 
Incluziunii Sociale (CASPIS), aprobată prin 
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hotărâre de guvern in 2002, iar principalul in-
strument pentru coordonarea politicilor de in-
cluziune socială a fost Planul Naţional pentru 
Combaterea Sărăciei şi Promovarea Incluzi-
unii Sociale (Planul Antisărăcie), adoptat prin 
H.G. 829/2002. 
Planul Antisărăcie a fost elaborat în 
concordanţă cu modelul furnizat de Consiliul 
European din 2000 pentru planurile naţionale 
ale Statelor Membre; acesta stabileşte o serie de 
principii directoare pentru politicile antisărăcie, 
un set de obiective strategice pentru perioada 
2002-2004.

Planul îşi propune să consolideze implicarea 
comunităţilor în viaţa economică, socială, 
educaţională şi politică a societăţii româneşti 
şi să îmbunătăţească accesul lor la serviciile 
de sănătate publică. Ca şi în cazul strategiei 
guvernamentale, filosofia planului antisărăcie 
este bazată pe activarea şi responsabilizarea 
membrilor comunităţilor de romi. Structurat 
pe 8 obiective, printre acestea se regăseşte 
prioritatea de a elibera acte de identitate şi 
soluţionarea neclarităţilor din titlurile de pro-
prietate asupra terenurilor şi locuinţelor, alături 
de măsuri din domeniul educaţiei, sănătăţii, 
economiei şi locuirii. Consolidarea imaginii de 
sine şi a imaginii publice a populaţiei rome, 
lupta împotriva discriminării rasiale şi pro-
movarea atitudinii de sprijin comunitar sunt 
domenii transversale în cadrul acestui docu-
ment. Coordonatorul naţional al Planului Anti-
Sărăcie este CASPIS, iar Agenţia Naţională 
pentru Romi este responsabil cu implimenta-
rea şi coordonarea măsurilor din plan.

II.3. Memorandum-ul 
Comun de Incluziune 
Socială 2005-2010
O nouă abordare faţă de sărăcie este lupta 
împotriva excluziunii sociale şi a sărăciei, 
care combină obiectivele comune şi planurile 
naţionale de acţiuni cu planul de acţiune al Comisiei 
Europene menit să încurajeze cooperarea în acest 
domeniu.

Memorandum-ul Comun de Incluziune (JIM – 
Joint Inclusion Memorandum) stabileşte liniile 
strategice şi obiectivele majore pentru care 
trebuie creionate măsuri specifice în Planul 
Naţional pentru Lupta împotriva Sărăciei şi Pro-
movarea Incluziunii Sociale, care a fost reevaluat 
în contextul aderării României la Uniunea 
Europeană.

Potrivit Parteneriatului pentru Aderare, Guvernul 
României şi Direcţia Generală Ocupare şi 
Afaceri Sociale au pregătit Memorandum-ul 
Comun de Incluziune Socială, care pregătea 
participarea deplină a României în perioada 
post-aderare la Metoda Deschisă de Coor-
donare a incluziunii sociale.

Acest document stabileşte principalele provocări 
la abordarea sărăciei şi a excluziunii sociale şi 
prezintă principalele măsuri luate de România 
pe baza acordurilor pentru a transpune obiec-
tivele comune ale Uniunii Europene în politici 
naţionale; de asemeni, identifică metodele 
principale pentru a fi folosite în monitorizarea şi 
amendarea viitoare a politicii publice in dome-
niu.

Modelul de participare este integrat în pro-
cesul de elaborare şi punere în aplicare a 
politicilor, planurilor şi strategiilor de acţiune; 
pregătirea Planului Anti-Sărăcie se bazează 
pe dialog social cu diferitele institutii patronale 
ori sindicate şi organizaţii neguvernamentale.

În vederea punerii în aplicare a obiectivelor JIM, 
Comisia Europeană şi România au convenit 
ca investiţiile în capacitatea administrativă a 
autorităţilor locale, regionale şi naţionale să 
continue de facto. De asemenea, este impor-
tant ca dialogul şi cooperarea dintre instituţiile 
publice să fie îmbunătăţite, precum şi în relaţia 
instituţii publice şi societatea civilă, partenerii 
sociali şi ONG-uri.
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III. Deceniul de Incluziune 
a Romilor 2005 - 2015

Deceniul de Incluziune reprezintă un anga-
jament politic internaţional asumat de gu-
vernele din nouă state din regiune. România 
s-a alăturat altor 8 state Central şi Est Euro-
pene într-o iniţiativă internaţională cunoscută 
ca Deceniul de Incluziune a Romilor 2005-
2015. Începând cu anul 2004, când Planurile 
Naţionale de Acţiune au fost elaborate, cele 
9 guverne, printre care şi România, şi-au reafir-
mat angajamentul de a promova politici active 
pentru incluziunea socială a romilor, concen-
trate pe patru domenii prioritare: educaţie, 
sănătate, ocuparea forţei de muncă şi locuire, 
în paralel cu domeniile transversale lupta îm-
potriva sărăciei, a discriminării şi a inegalităţii 
de gen.

Scopul Deceniului este de a reduce decalajele 
sociale şi economice care-i separă pe romi 
de restul populaţiei într-o perioadă de 10 ani. 
Elaborarea Planurilor Naţionale de Acţiune 
ale Deceniului a fost continuată în 2005 şi 
s-au stabilit indicatori de impact şi de rezultat, 
estimări financiare pentru fiecare măsură si do-
meniu prioritar, s-au indicat instituţiile responsa-
bile cu punerea în aplicare a măsurilor şi cu 
monitorizarea şi, potrivit guvernului, s-au or-
ganizat consultări între ministerele de resort 
şi organizaţiile societăţii civile. Din partea gu-
vernului României, Agenţia Naţională pentru 
Romi a fost însărcinată cu adoptarea Pla-
nurilor de Acţiune ale Deceniului.

În perioada iulie 2005 – iulie 2006, România, 
prin Agenţia Naţională pentru Romi, a 
asigurat preşedinţia rotativă a Deceniu-
lui. Potrivit „Memorandum-ului referitor la 
stabilirea priorităţilor României în perioada 
asumării preşedinţiei Deceniului de Inclu-
ziune a Romilor” şi a programului de acţiuni 
internaţionale, România şi-a propus să clari-

fice anumite concepte cu care să se opereze 
în toate statele participante la Deceniu, la nivel 
naţional şi internaţional.

III.1. Planurile Naţionale 
de Acţiune ale Deceniului: 
Angajament guverna-
mental vs. fuga de 
responsabilitate

În 2007, Guvernul României, prin Agenţia 
Naţională pentru Romi, a elaborat draft-uri 
ale Planurilor Naţionale de Acţiune cores-
punzătoare celor 4 domenii prioritare din 
Deceniu şi le-a lansat în dezbatere publică, 
potrivit obligaţiilor legislaţiei în vigoare.

Potrivit ANR, Planurile au fost armonizate 
cu la fel de ineficienta şi insuficient bugetata 
Strategie Naţională pentru Romi 2001-2010 
şi era de aşteptat ca Parlamentul României 
să adopte dispoziţii normative menite să 
stabilească cadrul legal pentru punerea în 
aplicare a priorităţilor Deceniului şi a asigura 
alocaţiile bugetare necesare. Dintr-o lipsă de 
voinţă politică cronică la nivelul executivului, 
dar şi al legislativului, la 5 ani de la adoptarea 
obiectivelor Deceniului, România se găseşte 
în situaţia de a nu fi făcut primul pas în acest 
sens.

Potrivit poziţiilor publice ale preşedintelui ANR 
de la acea data, dl. Gruia Bumbu, susţinute în 
cadrul întâlnirilor Comitetului Internaţional de 
Coordonare a Deceniului, în anul 2008, tactica 
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adoptată de ANR a fost cea de a trimite Pla-
nurile Naţionale de Acţiune către Parlamentul 
României în speranţa că vreun parlamentar îşi 
va asuma proiectul legislativ şi-l va promova 
pe agenda Parlamentului. Decizia ca PNA-urile 
să nu fie adoptate de guvern, venea pe fon-
dul incertitudinii adoptării acestora, din cauza 
unei lipse de voinţă politică cronice şi motivată 
de sfârşitul mandatului guvernului Tăriceanu. 
Decizia de a transmite PNA-urile în Parlamentul 
României, într-o perioada caracterizată de vola-
tilitate politică, înaintea alegerilor generale, a 
avut drept finalitate „îngroparea” angajamen-
telor guvernului României în sertarele prăfuite 
ale Parlamentului, într-un joc caracterizat de 
mulţi activişti romi drept „fuga de responsabili-
tate faţă de romi” a guvernanţilor.

Aşa se face că România, dintr-un „model 
pentru ţările din regiune în ce priveşte ges-
tionarea relaţiilor interetnice”, care benficia deja 
de cel mai avansat cadru legislativ, administra-
tiv şi de politici publice în privinţa situaţiei 
romilor, la 5 ani de la asumarea unui (alt) an-
gajament internaţional, Deceniul, se găseşte 
în situaţia predictibilă de a nu-l fi respectat 
nici de această dată. În condiţiile în care în 
toate statele participante la Deceniu Planurile 
Naţionale de Acţiune au fost deja revizuite, 
România, la 5 ani de la lansarea Deceniului 
se găseşte în situaţia unică de a nu fi schiţat 
nici măcar primul pas – adoptarea PNA-urilor. 
Este inutil de amintit că, în aceste condiţii, 
guvernul României nici nu a bugetat măsurile 
stipulate în aceste planuri, iar despre o evalu-
are şi o analiză a oportunităţii revizuirii acestora 
nici nu poate fi vorba.

Printre obiectivele agreate în Comitetele 
Internaţionale de Coordonare a Deceniului, 
s-au emis recomandările potrivit cărora gu-
vernele trebuie să fie capabile să măsoare 
progresul, însă la momentul lansării oficiale 
a Deceniului, un set minim de indicatori nu 
a putut fi stabilit. Potrivit unui oficial ANR, 
Deceniul reprezintă „un forum de discuţii in-
teresant mai ales pentru ţările nemembre 
ale Uniunii Europene, care nu au acces la 
fondurile europene nerambursabile”. Potrivit 
aceluiaşi oficial, „România a avut încă din 2001 

o strategie de îmbunătăţire a situaţiei romilor 
care surclasează din punct de vedere intelectual 
şi practic setul de recomandări ale Deceniului. 
Acestea reprezintă cel mai mic numitor comun 
al unor ţări atât de diferite în ceea ce-i priveşte 
pe romi, precum Slovacia, Bulgaria, Mace-
donia, la un capăt al spectrului, şi Slovenia, 
Bosnia-Herţegovina şi România, la celălalt”.

Cu toate acestea, în perioada 2007-2008 
Agenţia Naţională pentru Romi a beneficiat 
de un program de asistenţă tehnică ca parte 
a programului multianual Phare 2004-2006 
„Accelerarea Implementării Strategiei pentru 
Îmbunătăţirea Condiţiei Romilor”, menit să pro-
moveze incluziunea socială a romilor prin con-
solidarea capacităţii şi deschiderii instituţiilor 
publice naţionale, regionale, judeţene şi lo-
cale de a conlucra cu reprezentanţii romi pen-
tru soluţionarea problemelor specifice cu care 
comunităţile rome se confruntă. Asistenţa 
tehnică pentru acest proiect a fost furnizată 
de un consorţiu condus de Human Dynamics 
şi două organizaţii neguvernamentale, Agenţia 
pentru Dezvoltare Comunitară „Împreună” 
şi Centrul Romilor pentru Intervenţii şi Studii 
„Romani Criss”.

Mecanismul de monitorizare şi evaluare 
acoperă, practic, toate intervenţiile targetate 
sau incluzive pentru romi: Strategia Naţională 
pentru îmbunătăţirea Situaţiei Romilor şi 
Planul General de Măsuri 2006-2008; măsurile 
planificate în cadrul Deceniului de Incluziune 
a Romilor (pentru perioada 2007-2015); alte 
proiecte şi măsuri care îi vizează pe romi, 
planificate şi sau implementate de instituţii 
centrale şi locale neincluse în documentul 
de strategie guvernamentală; măsurile care îi 
vizează pe romi din Memorandum-ul Comun 
de Incluziune (JIM), Planurile naţionale şi re-
gionale pentru ocupare şi incluziune socială; 
proiectele şi programele derulate de ONG-uri.

Deşi guvernul României are la dispoziţie acest 
mecanism sofisticat de monitorizare şi evaluare 
extrem de util încă din 2008, acesta nu l-a folosit 
decât în faza de pilotare, în cadrul proiectului 
Phare.
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III.2. Locuire

Locuirea este un domeniu dintre cele mai im-
portante când vine vorba de incluziune socială 
şi combaterea sărăciei. Accesul la o locuinţă 
este o condiţie de bază pentru integrarea 
socială a cetăţenilor aparţinând oricărui grup 
vulnerabil, iar lipsa unei locuinţe adecvate 
este modalitatea primară de excludere din so-
cietate şi o premisă pentru a rămâne captivii 
sărăciei extreme.

Potrivit studiilor din 
domeniu, majoritatea 
romilor din România 
se confruntă, în prin-
cipal, cu probleme 

legate de standardul de calitate a locuinţelor 
în care trăiesc, infrastructura defi citară a 
zonelor în care locuiesc şi din cauza statutului 
juridic neclar al locuinţelor şi al terenurilor pe 
care aceştia le ocupă.

România are cea mai mare populaţie de romi 
din Europa, estimată între 1,5 şi 2 milioane de 
cetăţeni, iar aproximativ 80% dintre aceştia 
trăiesc în condiţii de sărăcie, multe dintre 
comunităţile de romi trăiesc în condiţii infor-

Potrivit studiilor din 
domeniu, majoritatea 
romilor din România 
se confruntă, în prin-
cipal, cu probleme 

legate de standardul de calitate a locuinţelor 

„Cheia succesului” 
pentru excluziunea 
romilor: lipsa accesului 
la o locuinţă.

male, fapt ce-i plasează în rândul „benefi ciarilor 
privilegiaţi” ai excluziunii sociale.

III. 2.1. Cadrul juridic şi 
instituţional

Cadrul juridic principal pentru sectorul 
locuinţelor în România este reprezentat de 
Legea 114/1996, Legea locuintei, şi Legea 
50/1991, care reglementează autorizaţia 
de construcţie. Legea 114/1996 defi neşte 
termenul de locuinţe adecvate şi conţine 
dispoziţii pentru construirea de locuinţe so-
ciale, însă romii nu sunt incluşi în rândul gru-
purilor ţintă pentru locuinţele sociale. 

Guvernul român 
a început să alo-
ce fonduri pen-
tru problematica 
romilor începând 

cu anul 2001, o dată cu asistenţa fi nanciară 
de preaderare, prin intermediul programului 
PHARE al UE. Prima iniţiativă guvernamentală 
pentru fi nanţarea de locuinţe pentru romi 
a venit în 2008, prin Hotărârea de Guvern 
1237/2008, pentru aprobarea programului pi-
lot “Locuinţe sociale pentru romi.” Ministerul 
Dezvoltării Regionale si Locuinţi care preve-
dea construcţia a maxim de 300 de case pen-
tru romi. Actul normativ nu conţine prevederi 
care să clarifi ce care sunt criteriile după care 
vor fi  selectaţi cei 300 de benefi ciari romi, ceea 
ce ridică serioase semne de întrebare asupra 
modului în care acest program îşi va atinge 
obiectivele, judecând după experienţa progra-
melor de construcţie de locuinţe ANL din anii 
trecuţi, devenite adevărate zone rezidenţiale 
ale „benefi ciarilor cu venituri mici”... Progra-
mul pilot ignoră nenumăratele experienţe 
de dezvoltare comunitară şi recomandările 
organizaţiilor active în domeniul incluziunii 
romilor, unde deşi administraţia locală trebuie 
să ofere terenul şi să construiască infrastructura 
pentru utilităţile publice, benefi ciarii romi din 
regiunile selectate nu sunt implicaţi în niciun 
fel în construcţia de case.

Guvernul român 
a început să alo-
ce fonduri pen-
tru problematica 
romilor începând 

Mulţi instrumentişti, 
partituri diferite – o 
orchestră dizarmonică.
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România se confruntă cu o situaţie dificilă în 
ceea ce priveşte partajarea responsabilităţilor 
între nivelul central şi cel local al administraţiei 
publice în domeniul locuinţelor, situaţie 
accentuată şi de procesul de descentraliza-
re a administraţiei publice (L.339/2004). 
Deşi guvernul deţine cea mai mare parte 
a responsabilităţii finanţării, deciziile pentru 
soluţionarea problemelor locative trebuie luate 
în plan local. Acest nivel al administraţiei lo-
cale este caracterizat de lipsă de expertiză 
şi competenţă în luarea deciziei, având drept 
rezultat utilizarea rară şi ineficientă a puţinelor 
fonduri alocate. Aceste probleme sunt adân-
cite şi de faptul că la nivelul intermediar de deci-
zie, cel judeţean, asumarea responsabilităţilor 
este una problematică, întrucât este nevoie de 
mai multă eficienţă în evaluarea, planificarea 
şi controlul acţiunilor din acest domeniu. Deşi 
România este parte a Memorandum-ului Co-
mun pentru Incluziune (Joint Inclusion Memo-
randum), în armonizarea cu acest cadru eu-
ropean nu se regăsesc măsuri specifice sau 
planuri legate de locuire. 

Agenţia Naţională pentru Romi, organismul 
administraţiei publice centrale responsabil de 
monitorizarea şi coordonarea implementării 
Strategiei pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor 
şi a Deceniului de Incluziune a Romilor, pre-
cum şi de abordarea integratoare a politicilor 
pentru romi, este o instituţie „de rangul al 
3-lea” la nivelul Executivului, care nu dis-
pune de capacitatea instituţională necesară 
responsabilizării ministerelor, subordonată 
direct Secretariatului General al Guvernului. 
Interesul pe care îl acordă Executivul proble-
maticii romilor este dat de locul marginal în 
guvern al Agenţiei. Practic, vorbind, ANR este 
o instituţie „mută”, preşedintele său fiind in-
capabil să pledeze eficient pentru alocări 
bugetare, pentru simplul fapt că nu poate 
participa la şedinţele Executivului. Raportul 
Agenţiei UE pentru Drepturi Fundamentale arată 
dezinteresul unor funcţionari ai acestei agenţii 
guvernamentale în problematica colectării de 
date şi chiar remarcele rasiste (sic!) ale reprezen-
tantului pe locuire al ANR.

Comisia Anti-Sărăcie şi Promovarea Inclu-
ziunii Sociale (CASPIS) este o structură 

Legislaţia română şi pro-
grame în ceea ce priveşte 
grupurile dezavantajate şi 
calitatea locuinţelor: 
- Legea nr. 47/2006 prevede organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Servicii Sociale din subordinea Ministerului 
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

- Strategia Naţională de Dezvoltare a Serviciilor 
Sociale, adoptată de guvernul României în 
decembrie 2005 vizează: (a) lupta împotriva 
sărăciei şi promovarea incluziunii sociale 
a grupurilor vulnerabile şi (b) constituirea 
de servicii sociale la domiciliu şi creşterea 
calitativă şi cantitativă a integrării în instituţii 
rezidenţiale a persoanelor aflate în dificultate.

- Ordonanţa Guvernului 522/2006: Strategia 
Naţională de îmbunătăţire a situaţiei romilor: 
dezvoltare comunitară, sănătate, locuinţe, 
justiţie şi ordine publică, şi educaţia.

- Planul Naţional de Acţiune al Deceniului 
de Incluziune a Romilor din domeniu locuirii 
elaborat de Agenţia Naţională pentru Romi.

- Programul de Incluziune Socială în România 
ca parte a parteneriatului pentru incluziunea 
socială, semnat de guvernul român şi de 
Uniunea Europeană, în 2005, care prevede 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi incluziunea 
socială pentru grupurile dezavantajate.

- O.G. nr. 74/2007: prevede asigurarea de 
locuinţe sociale pentru chiriaşii evacuaţi din 
locuinţele naţionalizate retrocedate proprietarilor 
de drept.

- O.G. nr.125/2004 şi 280/2007 privind stabili-
rea unor măsuri speciale de renovare a unor 
blocuri de locuinţe situate în zonele urbane, 
declarate ca defavorizate.

guvernamentală sub autoritatea premierului, 
care-i reuneşte pe reprezentanţii diferitelor minis-
tere alături de cei ai sindicatelor, autorităţilor 
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III. 2.2. Evacuări forţate, 
demolări, ziduri ridicate în 
mijlocul comunităţii – ca 
măsuri de politici publice de 
incluziune

În materia evacuărilor forţate nu există 
dispoziţii clare în legislaţia naţională. Singura 
prevedere se bazează pe o relaţie de închiri-
ere, în care este implicată proprietatea privată, 
caz în care un chiriaş nu poate fi evacuat fără 
o hotărâre judecătorească, conform Legii 
114/1996.

Pentru a putea construi o casă, este nevoie de 
un număr de autorizaţii costisitoare, în vedere 
obţinerii autorizaţiei finale de construcţie, în 
conformitate cu Legea 50/1991. Aceeaşi lege 
reglementează posibilităţile de demolare. 
Demolare poate surveni, în general, în orice 
moment, în cazul în care locuinţele sunt con-
struite pe o proprietate de stat (cu toate aces-
tea există un termen de prescripţie de 2 ani, 
dacă autorităţile ignoră situaţia) sau pe o pro-
prietate privată, fără autorizaţia proprietaru-
lui sau, în cazul caselor, fără o autorizaţie de 
construcţie. 

Nu există o definiţie directă a măsurilor care 

trebuie luate pentru o locuinţă care nu nu-
mai că nu respectă standardele calitate, dar 
este locuită în mod abuziv. Legea locuinţei 
114/1996 defineşte locuinţe sociale şi locuinţe 
de urgenţă, dar nu face deosebirea lor în ter-
meni de utilizare sau normele de construcţie. 
Suprafaţa minimă necesară este definită în 
raport cu media europeană, şi nu cu situaţia 
locală. Cu alte cuvinte, această prevedere a 
legii acţionează ca un obstacol pentru dezvoltarea 
unui stoc de locuinţe sociale în România prin 
creşterea standardelor de dincolo de nevoile 
locuitorilor şi de puterea economica a furni-
zorilor de fond. 

Cadrul juridic român din domeniul locuinţelor 
este unul discriminatoriu în sine. Discriminarea 
indirectă a romilor se realizază prin simplul 
fapt că nu legea nu ţine seama de situaţia 
specială a romilor, care, din cauza condiţiilor 
istorice, nu au fost proprietari de terenuri 
ori sunt foarte săraci pentru a-şi putea plăti 
autorizaţiile de construcţie. Această situaţie 
afectează şi persoanele sărace din populaţia 
majoritară, însă rareori locuinţele celor din 
umă fac obiectul demolarilor sau evacuărilor 
forţate, cum evidenţiază raportul Agenţiei UE 
pentru Drepturi Fundamentale.

De asemenea, nu este reglementată clar po-
sibilitatea furnizării de alternative la locuire, 
după cum posibilitatea de a contesta deciziile 
autorităţilor locale într-o situaţie de evacuare 
forţată este aproape inexistentă, lăsându-i pe 
cei în cauză la decizia arbitrară a autorităţii lo-
cale, care, de multe ori, nu oferă alternative 
de locuire, sau atunci când o fac, relocarea 
se face la periferia oraşelor, în ghetouri, sau în 
zone poluate (staţii de tratare a apelor uzate 
sau gropi de gunoi), acţiuni care nu fac decat 
să alimenteze cercul vicios al excluziunii so-
ciale.
Nu există cifre valabile în legătură cu numărul 
de persoane afectate de evacuare, însă se 
poate afirma că evacuările conduc la o creştere 
semnificativă a aşezărilor informale în condiţii 
sub-standard de locuire. De asemenea, nu există 
nicio dezbatere publică serioasă despre fenom-
enul locuirii în condiţii substandard. În ciuda di-
mensiunii şi severităţii acestui fenomen, actorii 
politici îl văd ca pe o problemă marginală.

locale, mediului academic şi ai societăţii 
civile, precum şi precum şi pe reprezentanţii  
misiunii în România a Băncii Mondiale, UNDP 
şi UNICEF. Din 2005, activităţile Comisiei nu 
au fost vi-zibile şi, până în acest moment, nu 
există un angajament politic clar exprimat în 
plan naţional pentru combaterea sărăciei şi a 
excluziunii sociale a celui mai vulnerabil grup 
– romii.
Paradoxal, în ciuda faptului că există instituţii 
care se ocupă de problematica sărăciei, în 
administraţia publică nu există direcţii sau 
servicii specializate pentru combaterea acestui 
fenomen, după cum nu există legături de co-
laborare între diferitele niveluri de putere în 
termeni de specialişti sau personalul respon-
sabil pentru această problematică.
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În privinţa evacuărilor forţate, organizaţia 
specializată pentru apărarea drepturilor omu-
lui, Romani CRISS, a monitorizat majoritatea 
cazurilor de evacuare forţată, iar trimiterile 
la rapoartele acestei organizaţii se regăsesc 
aproape constant în rapoartele anuale privind 
România în domeniul drepturilor omului ale De-
partamentului de Stat al SUA. Spre exemplu, 
raportul din 2008 notează evacuările forţate a 
390 de cetăţeni romi şi actele de violenţă ale 
poliţiei, fără furnizarea de soluţii alternative 
de locuire. De asemenea, se menţionează şi 
relocarea în zone poluate sau demolările de 
locuinţe în mijlocul iernii, în dispreţul total faţă 
de drepturile omului şi, în special ale copiilor. 
Acţiunile ilegale ale autorităţilor au fost in-
strumentate în instanţă de activiştii Romani 
CRISS, în beneficiul persoanelor afectate, în 
ciuda ameninţărilor şi hărţuirilor pe care le-au 
experimentat.

Foarte recent, în 2009, presa relatează despre ca-
zul primarului din Târlungeni, judeţul Braşov, 
care, mânat de „vox populi”, a construit un 
zid pentru a separa fizic comunitatea de romi 
de cea a românilor şi maghiarilor. Astfel de 
metode simpliste de „soluţii locale”, bazate 
exclusiv pe etnia beneficiarilor, dau măsura 
modului în care autorităţile acţionează în spiritul 
drepturilor fundamentale, în sprit incluziv, de 
toleranţă şi de soluţionare durabilă a con-

flictelor. Acţiunile de acest gen nu fac decât 
să conducă la separarea romilor de restul 
populaţiei şi să continue practica constituirii 
de ghetouri, care alimentează cercul vicios al 
excluderii romilor din comunitate. În acelaşi 
registru se înscriu programele de construcţie 
de locuinţe doar pentru beneficiari romi, 
în zone separate locuite doar de romi, care 
nu contribuie câtuşi de puţin la integrarea 
socială a acestora şi la o politică de locuire 
armonioasă.

O altă problemă pe care autorităţile publice 
continuă să o ignore este legată de clarificarea 
statutului juridic al terenurilor şi caselor ocu-
pate de romi. Cu sprijinul financiar din patea 
Uniunii Europene, prin programul multianual 
UE Phare 2004-2006 au fost soluţionate un 
număr de cazuri în care cetăţenii romi care nu 
deţineau documente de identitate sau acte de 
proprietate pentru locuinţele în care trăiau, însă, 
ca o constantă a încercărilor de a soluţiona 
probleme sistemice ale societăţii, o dată cu 
încetarea finanţării europene, au încetat şi 
„eforturile” autorităţilor locale, încremenite în 
filosofia „nu există finanţare”. Astfel, autorităţile 
publice nu reuşesc să depăşească mentalitatea 
păguboasă a încremenirii în proiecte-pilot „de 
succes”, care nu sunt replicate sau transfor-
mate în politici publice la nivel naţional.
La polul opus, există şi situaţia în care autorităţile 

Exemple de bune practici
Proiectul “Habitat Rommanes” al organizaţiei Habitat 
for Humanity din Oradea presupune îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă de 700 de romi, ai căror familii au 
fost mutate forţat aici, la sfârşitul anilor 1970 când 
casele lor au fost confiscate. Proiectul, iniţiat în 2008, 
cu o durată de 3 ani, include construirea a 20 de case 
pe terenul alocat de primăria Oradea, iar 96 de aparta-
mente de bloc vor fi modernizate, implicând romii 
pe tot parcursul activităţilor proiectului. Cele patru 
obiective ale proiectului includ: a oferi o locuinţă 
decentă familiilor care trăiesc în condiţii inumane, a 
trage un semnal de alarmă cu privire la condiţiile de 
locuire inumană, să crească recunoaşterea publică a 
efortului comun în combaterea sărăciei în domeniul 
locuirii, a atrage noi parteneri din toate domeniile în 
lupta împotriva condiţii inumane de locuire. 

Organizaţia Romani CRISS a implementat o campanie 
de informare în Bucuresti, cu privire la clarificarea 
aspectelor legate de documentele de identitate şi 
de stare civilă, şi a celor legate de documentele 
de proprietate şi spaţiu locativ. Campania a inclus: 
înfiinţarea unei linie telefonice gratuite TELVERDE); 
înfiinţarea unui birou de asistenţă socială şi consiliere; 
diseminarea de informaţii cu privire la importanţa şi 
paşii necesari în vederea obţinerii actelor de iden-
titate, a documentelor de proprietate, a asigurării 
medicale, de depunere a plângerilor împotriva 
discriminării, ori acţiunile de măsuri afirmative în do-
meniul educaţiei pentru romi. Campania a beneficiat 
de un spot radio difuzat de postul naţional de radio 
şi 300 de beneficiari au fost consiliaţi, 100 de familii 
de romi au fost sprijinite să clarifice şi obţină docu-
mente de identitate sau proprietate pentru locuinţele 
lor, iar 1000 de persoane au recurs la serviciile biroului 
de asistenţă socială şi de consiliere.
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III. 2.3. Concluzii şi 
recomandări

Concluzia principală este că în timpul perioadei 
de raportare, s-a schimbat foarte puţin în 
ceea ce priveşte situaţia locuinţelor romilor 
în comparaţie cu majoritatea populaţiei, şi 
nici o politică concertată sau la o iniţiativă 
legislativă a fost pus în aplicare pentru a face 
faţă situaţiei de locuit ale romilor în legătură cu 
discriminarea şi abuzul. În ansamblu, situaţia 
locuinţelor romilor pare să fi fost ultima priori-
tate pe ordinea de zi a guvernului român. În 
ultimii 5 ani, guvernul nu a demonstrat voinţă 
politică în a elabora o politică la nivel naţional 
în vederea ameliorării condiţiilor de locuire a 
romilor din România.

Iniţiativa internaţională la care România este 
parte, Deceniul de Incluziune a Romilor, nu 
are încă adoptat planul de acţiune elaborate, 
nu este adoptat de un buget pentru punerea 
în aplicare a Deceniului, inclusiv în domeniul 
prioritar Locuire.

Nu există o politică publică care să ducă la 
vreo îmbunătăţirea a condiţiilor de locuire 
ale romilor. Investiţiile în acest domeniu sunt 
inexistente, iar ministerul de resort a ratat 
şansa de a include în Programul Operaţional 
Regional priorităţi şi măsuri specifice care 
să vină şi în sprijinul comunităţilor cu romi. 
Recomandăm guvernului României să pi-
loteze programe integratoare inspirându-se 

din iniţiative private, cum ar fi proiectele 
derulate de Habitat for Humanity şi să 
transfere la scară naţională proiectele pilot 
de succes, în politicile publice şi programe 
guvernamentale de construcţie de locuinţe 
sociale şi îmbunătăţire a condiţiilor de lo-
cuire. Atunci când iniţiază noi proiecte 
guvernul trebuie să se asigure de o con-
sultare prealabilă a beneficiarilor şi a 
reprezentanţilor societăţii civile, pentru 
ca acestea să ţină loc de particularităţile 
şi nevoile reale ale beneficiarilor şi să 
evite crearea de ghetto-uri pentru romi. 
Aceste proiecte pilot vor trebui evaluate 
din punctul de vedere al impactului şi apoi 
tranferate la scară naţională atunci când 
acestea se dovedesc a avea rezultate pe 
termen lung.

Trebuie introduse mai vizibil criteriile referitoare 
la egalitatea de şanse şi nediscriminare în 
toate programele de infrastructură (ca-
nalizare, electricitate, gaze, racordarea la 
servicii de apa) sau în cele de regenerare 
urbană care, de cele mai multe ori se opresc, 
fizic, la comunităţile de romi. Recomandăm 
Autorităţii de Management responsa-
bile cu elaborarea ghidurilor solicitanţilor 
pentru proiecte cu finanţare europeană 
şi de la bugetul naţional să introducă cri-
terii eliminatorii de la finanţare proiectele 
autorităţilor locale care nu demonstrează 
incorporarea principiilor egalităţii de trata-
ment şi nediscriminare a beneficiarilor 
proiectelor de mare şi mică infrastructură.
În materia evacuărilor forţate, este necesar ca 
legislativul şi executivul să îmbunătăţească 
cadrul juridic existent, astfel încât acesta 
să garanteze drepturile fundamentale ale 
cetăţenilor, inclusiv dreptul la o locuinţă, să 
respecte normele internationale în materia 
drepturilor omului legat de evacuările forţate 
şi să prevină cu fermitate abuzurile motivate 
rasial îndreptate împotriva romilor.

Guvernul trebuie să iniţieze programe naţionale 
care să reglementeze situaţia neclară a titlurilor 
de proprietate şi să sprijine cetăţenii romi 
în soluţionarea situaţiei locative în cazul 
aşezărilor informale.

refuză sau tergiversează clarificarea statutului 
juridic al terenurilor sau a caselor romilor în 
care aceştia trăiesc de mulţi ani, căutând ca 
justificări explicaţii tehnice, ori recurg la evacuări 
forţate şi relocarea la locul de origine, deschizând 
un nou cerc vicios cu autorităţile locale în 
locul de origine. În această stare de incertitu-
dine, fără să aibă un statut clar al locuinţelor în 
care trăiesc, majoritatea romilor nu doresc să 
investească, fapt ce contribuie la continuarea 
condiţiilor improprii de locuit, care le afectează 
sănătatea pe termen lung.
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III.3. Ocuparea forţei 
de muncă

Populaţia de etnie romă din România, 
estimată la 1,8 – 2,5 milioane, se confruntă cu 
probleme semnifi cative legate de ocuparea 
forţei de muncă. Printre acestea se numără 
accesul scăzut la educaţie, gradul scăzut 
de studii şi gradul crescut de analfabetism, 
lipsă de competenţe care să-i facă competi-
tivi pe piaţa muncii, accesul scăzut la muncă, 
discriminare generalizată, starea precară a 
sănătăţii, condiţiile precare de locuit şi sărăcia 
extremă. 

Mulţi dintre romi 
nu au acte de 
identitate şi, în 
consecinţă, ac-

cesul ofi cial la muncă le este din start limi-
tat. Statisticile arată că, la nivelul anului 2009, 
doar 22,9% dintre romi sunt activi pe plan 
economic, iar dintre aceştia, numai 71,5% 
sunt ocupaţi în economia ofi cială.

Potrivit statis-ticilor anului 2007 s-a constatat 
că unul dintre grupurile de minorităţi cel mai 
afectat de fenomenul sărăciei este cel al etniei 
romilor, înregistrând o rată a sărăciei absolute 
de aproape cinci ori mai mare faţă de valoar-
ea înregistrată la nivel naţional. Iar asta într-un 
an de creştere economică! În ceea ce priveşte 
sărăcia extremă, 17,8% din romi erau săraci. 
Se constată totuşi o reducere substanţială a 
proporţiei săracilor în rândul romilor: dacă în anul 
2003 circa 76,8% dintre romi erau săraci, această 
pondere a scăzut la 48,5% în anul 2007.

III.3.1. Şomajul la romi: între 
măsuri active de ocupare şi 
beţia succeselor proiectelor 
pilot

În ciuda creşterii economice înregistrate în 
anii anteriori, majoritatea romilor din România 

Mulţi dintre romi 
nu au acte de 
identitate şi, în 
consecinţă, ac-

cesul ofi cial la muncă le este din start limi-

Şomaj, sărăcie extremă 
– etichete generalizate 
ale romilor din România

continuă să se confrunte cu provocările 
şomajului şi sărăciei. Deşi există strategii şi 
planuri de dezvoltare pe care guvernul se 
străduieşte să le pună în aplicare, printr-o 
abordare de la vârf spre bază, prin Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi 
structurile sale judeţene, prin care se aşteaptă 
sprijinirea romilor, care se confruntă cel mai 
puternic cu riscul de excludere de pe piaţa 
muncii, rezultatele se lasă mult aşteptate. 
Printre măsurile întreprinse se numără or-
ganizarea unei serii de evenimente de tipul 
„bursa locurilor de muncă pentru romi”, fără 
o analiză prealabilă legată de specifi cul cererii 
şi nivelul califi cărilor din oferta reală a anga-
jatorilor; formarea specifi că pentru membrii 
comunităţilor de romi şi pentru tinerii care 
părăsesc şcoala timpuriu, precum şi programe 
de formare profesională pentru angajatori, fără 
ca aceste măsuri să fi e corelate cu alte politici 
publice care să sprijine real menţinerea pe piaţa 
muncii a romilor (facilităţi atractive de ordin 
fi scal pentru angajatori, sprijinirea dezvoltării 
antreprenoriatului social/etnic etc.).

Astfel de măsuri sunt importante, însă pentru 
a fi  efi ciente, ele trebuie corelate cu acţiuni 
specifi ce la nivel local. Practica de două de-
cenii din statele membre ale Uniunii Europene 
arată că măsurile de succes de includere pe 
piaţa muncii a grupurilor vulnerabile sunt cele 
înscrise în acţiuni pornite de la nivel local, co-
munitar. Decidenţi politici şi policy makers cu 
fl er au ştiut să întrevadă fereastra de opor-
tunitate şi să extindă practicile pozitive lo-
cale la nivel naţional. Este cunoscut faptul că 
iniţiativele venite „de la fi rul ierbii”, concepute 
şi aplicate în corelare cu condiţiile locale, sunt 
mult mai efi ciente şi mai plauzibil să-i mo-
tiveze pe membrii comunităţii.

Spre exemplu, romii care părăsesc prema-
tur şcoala, ori cei fără califi cări profesionale 
sau având califi cări necăutate pe piaţa muncii 
pot fi  implicaţi în programe de activare de lo-
curi de muncă la nivelul comunităţilor în care 
trăiesc, în măsura în care guvernul şi întreg 
aparatul birocratic al său este sufi cient de in-
teresat, receptiv şi cu frecvenţele deschise 
către dinamica de pe piaţa muncii. 
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Astfel, în măsura în care guvernul ar fi  sufi -
cient de atent la programele pilot pe care 
organizaţiile neguvernamentale, angajato-
rii sau alţi actori interesaţi de la nivel local le 
derulează cu succes de ani de zile şi ar lansa 
mai multe consultări publice reale cu aceştia, 
ar putea găsi soluţii durabile. Tot practica state-
lor europene mai demonstrează că măsurile de 
politici publice luate cât mai aproape de nive-
lul comunităţii locale i-au ajutat pe cei care 
au fost perioade lungi în afara pieţei muncii 
să depăşească şi alte obstacole în societate, 
care nu ţin doar de piaţa muncii.

III.3.2 Clivajul dintre politicile 
pentru romi

Există un clivaj fantastic între agenda 
europeană sau naţională şi condiţiile din viaţa 
reală, şi mentalitatea majorităţii cetăţenilor 
obişnuiţi, fi e el rom sau nu. Până în prezent, 
sistemul românesc de educaţie preuniversitar 
şi universitar nu îi pregăteşte pe absolvenţi 
să facă faţă cerinţelor de competenţe şi 
cunoştinţe necesare pentru a fi  pregătiţi pen-
tru piaţa muncii.

Este binecunoscut faptul că şcoala românească 
produce, de decenii bune, o plajă largă de 
absolvenţi de liceu sau universitate, de la cei 
capabili să memoreze zeci de cursuri, până 
la seriile de semianalfabeţi cu diplomă de ab-
solvire. Mai mult, specializările pe care şcoala 
românească le oferă elevilor şi studenţilor se 
fac „pe pilot automat”, fără o corelare cu ce-
rerea şi oferta de pe piaţa reală a muncii.
La polul opus, în momentul de faţă, există o 
prăpastie imensă între progresele înregistrate 
în domeniul cercetării ştiinţifi ce şi inovaţiei 
tehnologice „de vârf” şi nevoile primare ale 
multor cetăţeni obişnuiţi, care trăiesc într-o 
mentalitate, un grad de cunoaştere şi condiţii 
de viaţă de multe ori similare cu cele din Evul 
Mediu timpuriu, fără să existe o preocupare a 
sistemului ca aceste progrese să slujească în 
mod direct.

Acest decalaj între oferta de califi cări pro-

fesionale şi competenţele din sectorul 
educaţional şi cerinţele economiei bazate pe 
cunoaştere dă dimensiunea nevoii de reformă 
sistemică a sistemului de învăţământ din 
România. Bagajul absolvenţilor români care 
se pregătesc să între pe piaţa muncii conţine, 
aşadar, ceea ce oferă instituţiile de învăţământ, 
iar nu ceea ce au nevoie angajatorii. Un alt 
obstacol major îl constituie faptul că, în rân-
dul angajatorilor români, cu excepţia mediului 
corporatist multinaţional, există o precupare 
care tinde spre zero în ceea ce priveşte valori-
zarea dezvoltării capitalului uman prin cursuri 
de perfecţionare şi formare profesională, care 
reprezintă unul dintre motoarele dezvoltării 
economice.

Astfel, mediul 
de afaceri, dar 
şi sistemul de 
învăţământ pot 
fi  mai adaptate 
la nevoile pieţei 

muncii, prin stimularea parteneriatelor între 
societăţi şi universităţi, prin formarea continuă 
a adulţilor să li se recunoască aptitudinile 
dobândite în câmpul muncii, dezvoltarea de 
metode de învăţare fl exibilă pentru angajaţi 
sau viitori angajaţi. O serie de facilităţi de ordin 
fi scal pentru angajatori sau alocări bugetare 
pentru unităţile de învăţământ care se implică 
în astfel de parteneriate, care să răspundă şi 
altor provocări, cum ar fi  reducerea ratei de 
abandon timpuriu al şcolii, creşterea numărului 
de romi cu studii superioare şi creşterea 
oportunităţilor de învăţare pentru romii adulţi 
sau vârstnici, ar putea contribui la o investiţie 
durabilă în dezvoltarea personală a romilor şi, 
în ultimă instanţă la o extindere a spiralei de 
incluziune a membrilor acestei comunităţi.

III.3.3 Absenţa politicilor 
coerente implementate la 
nivel local
În cazul combaterii şomajului în rândul 
populaţiei rome, Ministerul Muncii nu îi ţinteşte 
în mod specifi c de romi, ci se adresează unor 

Astfel, mediul 
de afaceri, dar 
şi sistemul de 
învăţământ pot 
fi  mai adaptate 
la nevoile pieţei 

muncii, prin stimularea parteneriatelor între 

Exigenţele „economiei 
bazate pe cunoaştere” 
într-o comunitate de 
romi de pe groapa de 
gunoi
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categorii de populaţie, în ipoteza că romii se 
vor potrivi fi ecărei categorii într-un număr 
cât mai mare (tineri absolvenţi, persoane cu 
vârsta de peste 45 de ani, unici întreţinători 
de familie, persoane cu dizabilităţi şi persoane 
care muncesc temporar, cu un nivel scăzut 
de educaţie sau fără califi cări).

Ministerul Muncii şi Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă consideră exem-
plul „Bursei locurilor de muncă pentru romi” 
ca o implicare de succes în cadrul Strategiei 
pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, însă 
cu excepţia Bursei locurilor de muncă pentru 
romi, Ministerul nu poate cuantifi ca succesul 
intervenţiile sale faţă de comunitatea de romi 
şi, în consecinţă, contribuţia la Strategie sau 
la Deceniul de Incluziune a Romilor.

Există o reticenţă 
generală în rân-
dul autorităţilor 

publice responsabile în a-i aborda şi ţinti pe 
romi, ca grup etnic, preferând să-i îngobeze 
în sintagma generalizatoare „grupuri sociale 
defavorizate”, în politicile, măsurile şi ser-
viciile sociale şi de ocupare pe care declară 
că le oferă romilor. În plus, ministerul ignoră 
difi cultăţile de ordin practic când vine vorba 
să-i identifi ce pe benefi ciarii de etnie romă. 
Adesea, locurile de muncă oferite romilor 
necesitau califi cări peste nivelul mediu de 
educaţie al acestora, de unde şi „succesul 
acestora”.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă funcţionează două tipuri de programe: 
măsurile indicate de lege şi programele pen-
tru grupurile sociale defavorizate. Nu există 
dispoziţii specifi ce pentru măsurile active de 
ocupare pentru romi, cu excepţia “burselor 
locurilor de muncă pentru romi” (cu un im-
pact limitat) şi nu există nici bugete alocate 
distinct, benefi ciarilor romi.

Ca o critică a programelor de fi nanţare 
europeană existente, se poate afi rma că 
acestea se limitează la activităţi de informare 
şi organizare de cursuri de instruire – activităţi 
pasive ale furnizorilor de servicii –, în vreme ce 
proiectele de stimulare a spiritului antrepreno-

rial şi proiectele de iniţiere microcreditare 
pentru începerea de afaceri nu se regăsesc 
printre priorităţile fi nanţate în prezent.

În practică însă, nevoile romilor sunt încă să 
fi e luate în considerare în mod consecvent şi 
integrate în elaborarea de politici în domenii 
relevante şi programe sociale (de exemplu, 
protecţia copilului, egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi).

III.3.4 Concluzii şi 
recomandări

Este nevoie de o 1. diversifi care a abordării 
problematicii ocupării atunci când vine 
vorba de segmentul de populaţie reprezen-
tat de romi în cadrul măsurilor din POS-
DRU. Măsurile clasice de reconversie 
profesională, consiliere şi informare a 
benefi ciarilor romi de servicii de ocu-
pare trebuie să ţină seama şi de speci-
fi citatea culturală a acestora.

Dezvoltarea programelor desti-2. 
nate dezvoltării economiei sociale în 
comunităţile cu romi este o premisă 
pentru depăşirea stării de sărăcie 
extremă şi inocupare a etnicilor romi. 

Deşi benefi ciarii din zonele rurale sunt 3. 
cei mai afectaţi, nu a existat niciun fel de 
programe pentru comunitătile de romi din 
programele europene destinate dezvoltării 
rurale, iar romii nu se regăsesc printre gru-
purile ţintă favorizate de astfel de programe 
de fi nanţare. Iniţierea unor programe de 
dezvoltarea a întreprinderilor agricole, 
stimularea înfi inţări de ferme de ani-
male împreuna cu un set de stimulente 
cum ar fi  subvenţii pentru angajatorii 
din acest domeniu sunt soluţii de luat în 
calcul de către guvern.

Există o reticenţă 
generală în rân-
dul autorităţilor 

publice responsabile în a-i aborda şi ţinti pe 

Politici pentru romi, 
dar... care-s romii?
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III.4. Sănătate

Planul Naţional de Acţiune (PNA) al Dece-
niului de Incluziune a Romilor în domeniul 
Sănătăţii, elaborat de Agenţia Naţională pen-
tru Romi în 2007, stabilea trei direcţii majore 
de intervenţie: creşterea rolului administraţiei 
publice naţionale, judeţene şi locale în dez-
voltarea şi implementarea programelor de 
sănătate publică, prin care să se răspundă 
nevoilor specifice ale comunităţilor rome; 
promovarea educaţiei interculturale în în-
treg sistemul sanitar naţional; şi creşterea 
accesului romilor la serviciile de sănătate 
prin includerea lor în sistemul asigurărilor de 
sănătate. Ca obiective specifice, PNA stabilea: 
îmbunătăţirea accesului la serviciile publice 
pentru comunităţile de romi; creşterea nivelu-
lui de pregătire a personalului medical cu pri-
vire la interculturalitate; şi facilitarea includerii 
în sistemul de asigurări de sănătate a romilor 
care nu se încadrează în criteriile legislative 
actuale datorită unor motive obiective, pre-
cum sărăcia sau absenţa unor documente de 
identitate. 

Pentru atingerea acestor obiective, PNA pre-
coniza extinderea reţelei de mediatori sanitari 
la 75% din comunităţile de romi, prin formarea a 
200 de mediatori/an şi angajarea acestora; for-
marea continuă a mediatorilor sanitari în ceea 
ce priveşte asistenţa medicală, cu o atenţie 
specială pe asistenţa medicală a copilului şi a 
familiei; crearea şi dezvoltarea unei reţele de for-
matori pentru educaţie sanitară în comunităţile 
de romi la nivelul fiecărei Autorităţi Judeţene 
de Sănătate Publică; organizarea de cam-
panii/caravane în toate comunităţile de romi 
pentru educaţie sanitară şi investigaţii pentru 
prevenirea îmbolnăvirii cu boli infecţioase (în 
particular, TBC, boli cu transmitere sexuală, 
cancerul mamar şi uterin); înfiinţarea unor cen-
tre de educaţie şi informare pentru sănătatea 
familiei; stimularea unor parteneriate formale 
între Autorităţile Judeţene de Sănătate Publică 
şi reprezentanţii locali ai societăţii civile; in-
struirea medicilor de familie şi a mediatorilor 
sanitari cu privire la prevenirea şi combaterea 
discriminării faţă de romi; şi elaborarea unor 

propuneri de îmbunătăţire a cadrului legisla-
tiv care reglementează obţinerea statutului 
de asigurat de către membrii grupurilor defa-
vorizate.

În paralel cu PNA, accesul persoanelor rome 
la servicii de sănătate publică este adresat de 
alte programe şi strategii guvernamentale, cu 
obiective şi măsuri specifice, ceea ce con-
duce la incoerenţă administrativă şi confuzie 
cu privire la stabilirea priorităţilor. Programele 
Naţionale de Sănătate Publică, Strategia de De-
scentralizare a Ministerului Sănătăţii Publice şi 
Strategia Naţională de Îmbunătăţire a Situaţiei 
Romilor urmăresc creşterea accesului gru-
purilor dezavantajate la servicii medicale, 
creşterea numărului mediatorilor sanitari şi a 
comunităţilor deservite de aceştia, formarea 
cadrelor medicale în domeniul educaţiei in-
terculturale, creşterea numărului de persoane 
de etnie romă beneficiind de statutul de asigu-
rat şi avantajele care decurg din acesta, şi in-
struirea medicilor şi a mediatorilor sanitari cu 
privire la reducerea discriminării. 

Cu toate că fiecare dintre aceste obiective 
este legitim şi necesar, abordarea Planului 
Naţional de Acţiune în domeniul Sănătăţii 
al Deceniului de Incluziune a Romilor sepa-
rat de politicile naţionale în domeniul sani-
tar reprezintă un obstacol pentru realizarea 
măsurilor propuse.

III. 4.1 Profesionalizarea 
medierii sanitare

Profesionalizarea mediatorului sanitar, for-
marea, angajarea şi finanţarea activităţii aces-
tora reprezintă un exemplu de bună practică 
în vederea îmbunătăţirii accesului la sănătate 
a comunităţilor rome şi al cooperării între so-
cietatea civilă şi instituţiile statului. În acelaşi 
timp, analiza implementării medierii sanitare 
în România relevă şi o serie de neajunsuri 
ce ţin, în principal, de dificultarea traducerii 
în practică a unor iniţiative ale autorităţilor 
centrale. Iniţiativa programului de mediere 
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sanitară a aparţinut unei organizaţii non-gu-
vernamentale rome, Romani CRISS, care a 
început în 1996 formarea unor femei de etnie 
romă, cu un nivel mediu de pregătire, pentru 
a servi drept intermediar în comunicarea din-
tre personalul medical şi comunitatea romă 
(Romani CRISS 2007:29). 

Aceeaşi organizaţie a realizat o metodologie 
şi o fişă de post a mediatorului sanitar şi a 
militat pentru recunoaşterea medierii sanitare 
ca profesie. În 2001, Ministerul Sănătăţii a 
încheiat un parteneriat cu Romani CRISS şi 
OSCE-ODIHR în vederea punerii în practică 
la scară naţională a medierii sanitare pentru 
romi şi îmbunătăţirii cooperării dintre comu-
nitatea romă şi Direcţiile de Sănătate Publică. 
Prin Ordinul 619/2002, Ministerul Sănătăţii şi 
Familiei a aprobat funcţionarea ocupaţiei de 
mediator sanitar şi a stabilit normele tehnice 
privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea 
activităţii mediatorilor sanitari. Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale a inclus ocupaţia 
de mediator sanitar în Grupa de Bază 5139, 
„Lucrători în serviciul populaţiei”.

Ca urmare a demersurilor societăţii civile, în 
2007 a fost adoptat de către Consiliul Naţional 
de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) 
„Standardul ocupaţional pentru Ocupaţia de 
Mediator Sanitar”. În decembrie 2008, 575 de 
mediatoare sanitare formate de Romani CRISS 
erau angajate şi activau în comunităţile de 
romi. Evaluarea activităţii mediatoarelor sani-
tare realizată în 2005-6 de COTA Bruxelles, 
prin Maria Maillat (antropolog) şi Sorin Cace 
(sociolog) confirmă interesul autorităţilor de a 
crea un cadrul legislativ coerent pentru buna 
funcţionare a medierii sanitare, dar atrage 
atenţia asupra numeroaselor disfuncţionalităţi 
la nivel de implementare a reglementărilor. 

Astfel, Direcţiile de Sănătate Publică nu 
procedează întotdeauna la aplicarea tex-
telor oficiale, Comisia Ministerială pentru 
Romi din cadrul Ministerului Sănătăţii nu îşi 
desfăşoară activitatea, bugetul alocat de Min-
ister spitalelor pentru funcţionarea mediato-
rilor sanitari nu este transparent, monitorizarea 
activităţii mediatorilor nu se realizează coerent, 

iar parteneriatul la nivel judeţean între autori-
tatea ierarhică (Direcţia de Sănătate Publică) 
şi gestionarul bugetului mediatorilor sanitari 
(spitalul judeţean) este practic inexistent (Ro-
mani CRISS 2007:35-37).

III. 4.2. Situaţia mediato-
rilor sanitari în contextul 
descentralizării

Descentralizarea sistemului de sănătate, 
iniţiativă care a urmărit să armonizeze oferta 
de servicii medicale cu nevoile specifice ale 
comunităţilor locale, a afectat activitatea 
mediatorilor sanitari pentru romi datorită 
deficienţei unor autorităţi locale în aplicarea 
prevederilor legale. Descentralizarea sistemului 
de sănătate a presupus transferul mai multor 
servicii de sănătate publică, printre care şi 
medierea sanitară, din subordinea Direcţiilor 
Judeţene de Sănătate Publică în subordinea 
primăriilor. 

Principalele probleme cu care mediatorii s-au 
confruntat au fost neangajarea şi schim-
barea atribuţiilor acestora. Procesul de de-
scentralizare a sistemului de sănătate a fost 
reglementat prin Ordonanţa de Urgenţă a Gu-
vernului nr. 162/2008 privind transferul ansam-
blului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 
administraţiei publice locale, Hotărârea de 
Guvern nr. 56/2009 privind normele meto-
dologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr. 162/2008 şi Ordonanţa nr. 
17/2009 care reglementează continuarea 
finanţării serviciilor descentralizate prin legea 
bugetului de stat. În primele 4 luni de la apli-
carea descentralizării sistemului de sănătate, 
Romani CRISS a identificat disfuncţii în preluarea 
a 30 de mediatoare, reprezentând 16% din 
totalul mediatorilor sanitari angajaţi de Minis-
terul Sănătăţii (Romani CRISS 2009:1). 

Neangajarea mediatorilor s-a realizat sub 
diferite pretexte: absenţa fondurilor (5 cazuri 
în judeţul Iaşi, un caz în judeţul Prahova, 3 ca-
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zuri în judeţul Braşov); domiciliul mediatoarei 
în altă localitate decât cea în care activează 
(un caz în judeţul Mureş); refuzul Consiliului 
Local de a prelua mediatoarele sanitare (un 
caz în judeţul Prahova, 4 cazuri în judeţul Iaşi); 
neprezentarea Primăriei la semnarea protoco-
lului de predare/primire cu Direcţia Judeţeană 
de Sănătate Publică (3 cazuri în judeţul Arad, 
4 cazuri în judeţul Tulcea); originea etnică a 
mediatorului (romă, un caz în judeţul Buzău); 
absenţa studiilor liceale ale mediatorului (un 
caz în judeţul Dolj). De asemenea, au fost con-
firmate cazuri în care mediatoarele au fost pre-
luate de autorităţile locale, dar cu schimbarea 
atribuţiilor (2 cazuri în judeţul Buzău). (Romani 
CRISS 2009:1-2) Deşi o parte din aceste situaţii 
au fost remediate la intervenţia Romani CRISS, 
se remarcă informarea necorespunzătoare a 
autorităţilor locale cu privire la transferul me-
diatorilor sanitari în subordinea lor şi reticenţa 
a numeroase autorităţi de a prelua mediatorii. 
Deocamdată, nu există nicio evaluare a im-
pactului pe care descentralizarea îl are asupra 
activităţii de mediere sanitară în comunităţile 
de romi.

În ciuda eforturilor autorităţilor publice şi a 
societăţii civile de a îmbunătăţi accesul per-
soanelor de etnie romă la servicii medicale 
de calitate, studiile recente asupra stării 
de sănătate în comunităţile rome relevă 
persistenţa a numeroase probleme: lipsa 
unei informări adecvate cu privire la utili-
tatea vaccinării şi condiţiile în care aceasta 
se realizează; frecvenţa redusă a vizitelor la 
stomatolog; nutriţia inadecvată; accesul di-
ficil la servicii medicale datorită costurilor 
acestora; rata mare de autoconsum al medi-
camentelor; proporţia redusă a femeilor care 
efectuează mamografii şi teste pentru de-
pistarea cancerului de col uterin (Wamsiedel 
et al. 2009: 67-73). 

Astfel, aproape unul din doi minori romi 
(45,7%) nu a efectuat toate vaccinurile in-
cluse în Programul Naţional de Imunizare 
(70); 44,3% din romi nu au accesat niciodată 
servicii de medicină dentară (71); un rom din 
5 care au avut nevoie de îngrijire medicală 
şi nu au primit-o au invocat motive de or-

din material (72); 89,4% dintre femeile rome 
de peste 15 ani nu au efectuat niciodată o 
mamografie, iar 84,2% dintre femeile rome 
de peste 15 ani nu au făcut testul Babeş-
Papanicolau pentru depistarea cancerului de 
col uterin (68). Informaţiile, obţinute printr-o 
cercetare cantitativă prin chestionar aplicat 
unui eşantion reprezentativ de subiecţi romi, 
relevă faptul că populaţia romă continuă să 
aibă o stare de sănătate modestă şi un acces 
inegal la serviciile de sănătate.

III.4.3 Excluziunea romilor
Cercetările întreprinse asupra accesului per-
soanelor de etnie romă la servicii de sănătate 
relevă coexistenţa a două mecanisme de 
excluziune: excluderea formală, datorată 
absenţei documentelor de identitate sau a 
statutului de asigurat medical; şi excluderea 
informală, a persoanelor care deşi îndeplinesc 
condiţiile legale pentru a beneficia de servicii 
medicale, sunt împiedicaţi să acceseze aceste 
servicii din cauza funcţionării defectuoase a 
sistemului de asistenţă sanitară şi din cauza 
discriminării (Romani CRISS 2007:17-18). 
Datorită importanţei actelor de identitate 
pentru accesul la servicii medicale, fişa de 
post a mediatorului sanitar include facilitatea 
dobândirii acestora. Excluziunea informală 
este influenţată de mai mulţi factori: cos-
turile formale şi informale prohibitive pentru 
cei mai mulţi potenţiali beneficiari de etnie 
romă; distribuţia teritorială disproporţionată 
a unităţilor ce oferă servicii medicale; cali-
tatea scăzută a actului medical în numeroase 
unităţi aflate în proximitatea comunităţilor de 
romi; navetismul doctorilor, care reduce tim-
pul efectiv dedicat fiecărui pacient; informarea 
insuficientă a persoanelor rome cu privire la 
drepturile pe care le au în domeniul sănătăţii.



29

III.4.4 Concluzii şi 
recomandări

Monitorizarea procesului de descen-1. 
tralizare a sistemului de sănătate şi a 
impactului pe care îl are asupra media-
torilor sanitari. Numeroasele situaţii în 
care autorităţile locale au refuzat să preia în 
subordine mediatorii sanitari reprezintă un 
semnal de alarmă cu privire la funcţionarea 
sistemului de mediere sanitară. Dincolo 
de refuzul iniţial de a respecta prevederile 
legale cu privire la descentralizare, există 
riscul de a deturna activitatea mediatorilor 
sanitari spre probleme strict birocratice 
şi riscul de a nu le oferi sprijin în munca 
pe care o depun. De aceea, recomandăm 
monitorizarea riguroasă a modului în care 
autorităţile locale realizează transferul 
mediatorilor sanitari şi a impactului 
pe care descentralizarea îl are asupra 
instituţiei medierii sanitare.  Monitoriza-
rea ar trebui realizată prin consultarea 
tuturor actorilor implicaţi în procesul de 
descentralizare – mediatori, reprezentanţi 
ai autorităţilor locale şi reprezentanţi ai 
Direcţiilor Judeţene de Sănătate Publică –, 
identificarea disfuncţionalităţilor apărute şi 
elaborarea unor mecanisme de depăşire a 
acestora.

Reducerea discriminării.2.  Discriminarea 
persoanelor de etnie romă continuă să fie 
o practică răspândită în sistemul românesc 
de sănătate, contribuind atât la reducerea 
accesului romilor la servicii medicale, 
cât şi la o calitate redusă a actului medi-
cal. De aceea, considerăm combaterea 
discriminării o prioritate pe care autorităţilor 
trebuie să şi-o asume. Recomandăm emi-
terea unui Ordin al Ministerului Sănătăţii 
prin care să se realizeze monitorizarea 
constantă a discriminării. O altă metodă 
de acţiune pentru reducerea discriminării 
o reprezintă formarea cadrelor medicale. 
Recomandăm includerea unor elemente 
de diversitate culturală în formarea 
iniţială şi continuă a cadrelor medi-
cale. În special personalul medical care 

activează în comunităţi cu populaţie romă 
semnificativă ar urma să beneficieze de 
cursuri de instruire cu privire la diversitate 
culturală, tradiţiile romilor şi practicile medi-
cale tradiţionale existente în comunităţile 
de romi. În acest fel, nu numai că s-ar re-
duce discriminarea pe criterii etnice, dar 
s-ar îmbunătăţi şi comunicarea dintre per-
sonalul medical nerom şi pacienţii romi. 
Cursurile de formare continuă a cadrelor 
medicale ar putea fi realizate cu sprijinul 
fondurilor structurale.

Evaluarea anuală a activităţii media-3. 
torilor sanitari. Activitatea mediatorilor 
sanitari pentru romi este monitorizată con-
stant de societatea civilă, care, în absenţa 
unor structuri organizatorice care să repre-
zinte interesele mediatorilor, acţionează 
ca o interfaţă între aceştia şi autorităţile 
publice. Recomandăm stabilirea unei 
metodologii clare, bazată pe indicatori 
bine definiţi, şi realizarea unei evaluări 
anuale a activităţii fiecărui mediator în 
parte. 
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III.5. Educaţie

Planul Naţional de Acţiune (PNA) în dome-
niul Educaţiei, elaborat în 2007 de Agenţia 
Naţională pentru Romi în cadrul Deceniului 
de Incluziune a Romilor urmăreşte 5 obiective 
majore: 
 1. creşterea participării copiilor romi la 

educaţia preşcolară; 
 2. încurajarea participării tinerilor romi în 

învăţământul obligatoriu (clasele I-X) şi se-
cundar   superior (XII-XII); 

 3. încurajarea participării tinerilor romi în 
învăţământul universitar; 

 4. dezvoltarea unui climat educaţional in-
cluziv; şi 

 5. valorizarea şi păstrarea moştenirii cul-
turale rome. 

În vederea îndeplinirii acestor obiective, PNA 
preconiza înscrierea cu prioritate, la cererea 
părinţilor, a copiilor romi cu vârste sub 7 ani în 
cadrul serviciilor de educaţie şi intervenţie tim-
purie (creşe, grupe precoce de grădiniţă, cen-
tre de zi multifuncţionale) cu asigurarea hra-

nei şi a asistenţei sanitare pentru participanţi; 
înfiinţarea de grădiniţe bilingve pentru copii în 
comunităţile unde există cel puţin 10 solicitări 
în acest sens; înscrierea copiilor romi, la cererea 
părinţilor, în grădiniţe cu program prelungit, 
mai ales în mediile rural şi orăşenesc sărac; 
desfăşurarea unor programe intensive de 
pregătire în vederea începerii clasei întâi pen-
tru copiii de etnie romă care nu au frecven-
tat forme de educaţie preşcolară (grădiniţe 
estivale); programe de asistare suplimentare 
(incluzând oferirea unei gustări şi ajutor pen-
tru pregătirea temelor); adaptarea curriculelor 
de predare la specificul comunităţilor rome; 
desfăşurarea de programe de tip „A doua 
şansă” pentru tinerii romi care au abandonat 
şcoala; susţinerea financiară a elevilor romi cu 
situaţie materială precară; asigurarea gratuită 
a transportului între casă şi şcoală, acolo unde 
distanţa justifică această măsură; acordarea 
de rechizite şcolare şi material sportiv copiilor 
romi ai căror părinţi au venituri foarte mici; 
implicarea mediatorului şcolar în creşterea 
ratei de cuprindere şi a ratei de participare 
şcolară a copiilor romi; organizarea de tabere 
de pregătire a tinerilor liceeni romi în vederea 
admiterii în învăţământul universitar; alocar-
ea în continuare de locuri distincte pentru romi în 
învăţământul secundar şi superior; desegregarea 
sistemului educaţional; promovarea unor 
curricule interculturale; continuarea progra-
mului de formare iniţială prin cursuri de vară 
de scurtă durată a viitoarelor cadre didactice 
rome în scopul predării orelor de istoria romilor 
în grădiniţe şi şcoli; organizarea de concursuri şi 
festivaluri de creaţie pentru promovarea valo-
rilor şi tradiţiilor specifice romilor; şi realiza-
rea unor campanii de conştientizare a opiniei 
publice faţă de valorile spirituale ale romilor, 
de combatare a discriminării şi de promovare 
a diversităţii culturale. 

III.5.1 Eforturile Ministerului 
Educaţiei

Eforturile autorităţilor de a îmbunătăţi accesul 
la educaţie şi calitatea educaţiei pentru romi 
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preced Deceniul de Incluziune a Romilor şi 
au continuat după asumarea acestuia. Astfel, 
măsuri afirmative destinate absolvenţilor romi 
au fost iniţiate încă din 1992, când Facultatea 
de Asistenţă Socială din cadrul Universităţii 
Bucureşti a alocat 10 locuri absolvenţilor de liceu 
de etnie romă. Mai târziu, programul a fost ex-
tins la nivel naţional, atât pentru învăţământul 
superior cât şi pentru cel liceal. 

Clase cu predare în limba romani au fost iniţiate, 
ca program pilor, în 1990, în liceele peda-
gogice din Bucureşti, Bacău şi Târgu Mureş, 
cu intenţia de a pregăti educatori şi învăţători 
de limbă romani. De asemeni, în cadrul fiecărui 
Inspectorat Şcolar Judeţean funcţionează câte 
un inspector pentru problemele romilor. În ve-
derea îmbunătăţirii comunicării dintre şcoală 
şi comunităţile rome, a fost instituită practica 
medierii şcolare; persoanele angajate ca me-
diatori şcolari pentru romi reprezintă o punte 
de legătură între familiile rome şi cadrele di-
dactice, în mare majoritate nerome. 
Programele de tip „Şansa a doua” au fost 
introduse pentru a permite tinerilor care au 
abandonat şcoala să continue studiile şi să 
îşi certifice competenţele obţinute. În 2002, 
programul a fost extins la toate judeţele. Un 
alt program care, fără să fie destinat necesar 
persoanelor de etnie romă, a facilitat creşterea 
participării şcolare a copiilor romi a fost oferi-
rea unei gustări în fiecare zi de şcoală; progra-
mul, cunoscut sub numele „Cornul şi laptele”, 
a fost introdus în 2002. 

Ca parte a măsurilor prevăzute în PNA, Minis-
terul Educaţiei a iniţiat în 2007 desegregarea 
instituţiilor şcolare (prin Ordinul 1540/2007) şi 
dezvoltarea problematicii diversităţii în cur-
riculumul naţional (prin Ordinul 1529/2007).  
Observaţiile din acest capitol asupra 
implementării PNA şi politicilor educaţionale 
adresate romilor se întemeiază în special pe 
Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru analiza 
şi elaborarea politicilor din domeniile educaţiei 
şi cercetării (2007), raportul Monitorizarea 
aplicării măsurilor împotriva segregării şcolare 
în România (Surdu 2008), studiul privind in-
cluziunea şi excluziunea romilor „Vino mai 
aproape” (Fleck şi Rughiniş 2008) şi raportul 

conferinţei „Calitatea educaţiei romilor: 
între analize şi perspective comune” (Romani 
CRISS 2009).    

În ciuda eforturilor susţinute de îmbunătăţire 
a accesului la educaţie şi a calităţii actu-
lui educaţional, se observă că sistemul de 
educaţie continuă să fie inechitabil: „aproxi-
mativ 80% dintre tinerii neşcolarizaţi sunt romi, 
dintre care 38% sunt analfabeţi funcţional. 
Proporţia de copii romi înscrişi în învăţământul 
primar este de 64%, faţă de 98,9% - media 
naţională” (Raportul Comisiei Prezidenţiale 
2007:8). Diferenţe semnificative între educaţia 
populaţiei rome şi a populaţiei nerome se 
înregistrează şi la nivelul educaţiei secundare 
şi universitare. Astfel, în cazul grupei de vârstă 
18-30 de ani, 9% dintre romi sunt absolvenţi 
de liceu şi 2% absolvenţi de studii univer-
sitare, faţă de 41%, respectiv 27% în cazul 
populaţiei nerome (Fleck şi Rughiniş 2008:167). 
De asemenea, neparticiparea şcolară a per-
soanelor din grupa de vârstă 14-17 ani este 
11% în cazul romilor, faţă de numai 3,2% în 
cazul tinerilor de alte etnii (157). Principale 
probleme care afectează cu precădere tinerii 
romi sunt neparticiparea şcolară, abandonul 
şcolar propriu-zis, abandonul şcolar mascat, 
repetenţia, segregarea şcolară şi absenţa ele-
mentelor de interculturalitate din programele 
de studiu. 

III.5.2 Dialogul cu 
Societatea Civilă

Dialogul dintre structurile guvernamentale 
şi societatea civilă a reprezentat în 2009 un 
exemplu de cooperare în vederea realizării 
obiectivelor Deceniului de Incluziune a Romilor 
şi a politicilor educaţionale ale Ministerului. 
În vederea evaluării principalelor probleme 
legate de educaţie cu care se confruntă 
comunităţile de romi din România, Centrul 
Rromilor „Amare Rromentza” şi Centrul 
Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii 
„Romani CRISS” au organizat în iunie 2009 o 
conferinţă naţională deschisă principalilor ac-
tori implicaţi în educaţia romilor. La lucrările 
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conferinţei au participat reprezentanţi ai 
autorităţilor publice (Preşedintele Senatu-
lui, Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei 
(MECI), Directorul Direcţiei Educaţie Timpu-
rie din cadrul MECI), inspectori şcolari pen-
tru romi, profesori de limba romani, părinţi 
romi, cercetători în domeniul educaţiei şi 
reprezentanţi ai societăţii civile. Şase teme au 
fost abordate cu predilecţie de participanţii la 
conferinţă: limitele mediului şcolar monocul-
tural; cauzele participării şcolare reduse a 
elevilor romi şi ale abandonului şcolar; segre-
garea în sistemul de educaţie; problemele le-
gate de resursele umane pentru romi; diversi-
tatea etnică şi culturală în spaţiul educaţional 
şi măsurile de promovare a culturii rome în 
societatea românească. Participanţii şi-au 
prezentat viziunea asupra fenomenelor pro-
puse spre dezbatere, iar în sprijinul punctelor 
de vedere enunţate au adus exemple con-
crete întâlnite în teritoriu. Fiecare grup de 
discuţii a colectat şi diferite propuneri ale 
participanţilor privind îmbunătăţirea calităţii 
educaţiei romilor, iar concluziile atelierelor au 
fost supuse dezbaterii într-o şedinţă comună. 
Apoi, reprezentanţii asociaţiilor de romi s-au 
întâlnit şi au redactat o platformă comună de 
intervenţie în educaţie. La conferinţă, Minis-
trul Educaţiei a propus înfi inţarea unei Comisii 
ministeriale pentru romi, cu participarea unor 
reprezentanţi ai societăţii civile rome, care să 
evalueze şi să dezvolte politici privind pro-
cesul educaţional şi accesul copiilor romi la 
o educaţie de calitate. Proiectul a fost însă 
abandonat de Minister înainte de a fi  imple-
mentat.

III.5.3 Limitele mediului 
şcolar monocultural
Şcoala nu ţine seamă de specifi cul cultural 
al comunităţii de origine a elevilor, nu oferă 
minorităţilor etnice şi religioase posibilitatea 
de a se regăsi în conţinutul cursurilor, nu 
promovează diversitatea şi multiculturalismul, 
iar atunci când o face, o face inegal şi imprecis. 
La aceste condiţii se adaugă rasismul unor 
cadre didactice şi elevi majoritari, stereo-

tipurile şi prejudecăţile înregistrate în cultura 
populară dominantă şi tolerarea discriminării 
de către unele organisme responsabile cu 
combaterea acesteia (şcoli, Inspectoratele 
Şcolare Judeţene), creându-se astfel un me-
diu în care nici elevii romi, nici părinţii lor nu se 
simt în siguranţă.

Elevii   romi  trăiesc 
experienţa unui 
mediu nefa-
miliar şi ostil. 

Învăţământul monocultural nu răspunde ne-
voilor identitare ale elevilor romi pentru că 
la şcoală nu se învaţă nimic despre istoria 
şi cultura etniei rome. Nu există referinţe la 
personalităţile culturii române şi universale de 
etnie romă şi la rolul etnicilor romi în confi gu-
rarea societăţii româneşti timpurii şi moderne. 
De asemenea, în condiţiile în care programul 
de studiu obligatoriu este încărcat, iar timpul 
de pregătire a lecţiilor este limitat, înscrierea 
la cursurile de limba romani reprezintă o deci-
zie difi cilă pentru elevul rom. 
Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului nr. 1529/2007 prevede promo-
varea în politicile curriculare a valorifi cării şi 
dezvoltării aspectelor referitoare la diversi-
tatea culturală (etnică, lingvistică, religioasă 
etc) şi includerea în documente curriculare 
(planuri-cadru, programe şcolare, manuale 
şcolare) a unor aspecte referitoare la diversi-
tatea culturală. Totuşi, implementarea Ordinu-
lui este defi citară în condiţiile în care inter-
culturalitatea nu reprezintă o parte a formării 
iniţiale a cadrelor didactice, ci este inclusă în 
formarea continuă a acestora.

III.5.4 Segregarea în 
educaţie – mărul găunos 
din orice sistem de 
învăţământ
Cu toate că Ordinul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului nr. 1540/2009 interzice 
segregarea şcolară, pe care o identifi că drept 
formă gravă de discriminare, cu consecinţe 

Elevii   romi  trăiesc 
experienţa unui 
mediu nefa-
miliar şi ostil. 

Şcoala monoculturală 
românească - o lecţie 
de pictură fără culori
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negative asupra accesului egal al copiilor 
la o educaţie de calitate, studiile ulterioare 
şi declaraţiile participanţilor la conferinţa 
naţională asupra educaţiei confirmă că imple-
mentarea Ordinului este deficitară şi inegală. 

La un an de la intrarea în vigoare a Ordinului, o 
monitorizare a aplicării acestuia releva faptul că 
în 67% din şcoli segregarea continuă să existe; 
fenomenul este pus pe seama diseminării de-
fectuoase a actului legislativ în şcoli, absenţei 
unor mecanisme eficiente de monitorizare din 
partea Ministerului şi absenţei unor consecinţe 
negative asupra directorilor de şcoală care 
nu respectă prevederile Ordinului (Surdu 
2008:19-20). Un mecanism prin care condu-
cerea şcolilor încearcă să legitimeze practica 
segregării şcolare îl reprezintă crearea unor 
clase speciale pentru elevii care frecventează 
cursurile de limba romani; având în vedere că 
aceste cursuri au loc după program, nu sunt 
obligatorii şi nu sunt destinate exclusiv ele-
vilor de etnie romă, practica segregării este, 
şi în acest caz, ilegitimă.

Practici pozitive:
În ciuda tuturor acestor obstacole, organizaţiile 
neguvernamentale au găsit soluţii novatoare, de or-
din practic, prin proiectele pilot pe care le-au deru-
lat, care au suplinit lipsurile din sistem, răspunzând 
nevoilor concrete ale copiilor romi. 

Astfel, Centrul Rromilor Amare Rromentza, cu 
finanţare UNICEF, a pilotat cu succes proiecte care 
constituie modele pentru ministerul Educaţiei, cum 
ar fi Grădiniţa bilingvă, pentru îmbunătăţirea acesului 
copiilor romi la educaţia preşcolară, Şcoala mobilă 
pentru copiii romi, pentru îmbunătăţirea stimei de 
sine şi a performanţei şcolare, în vederea accesării 
educaţiei de calitate, ori proiectul Stima de sine şi 
asumarea identităţii etnice, care ajută la creionarea 
unei curricule şcolare cu elemente de multicultu-
ralitate, premise ale educaţiei incluzive de calitate 
în România.

Fundaţia Ruhama din Oradea, prin programul anual al 
grădiniţelor estivale, un program educaţional alter-
nativ pentru copiii romi şi neromi care nu au frecven-
tat grădiniţele publice, a acoperit un gol existent în 
educaţia preşcolară în multe comunităţi sărace. Fo-
losindu-se de modele educaţionale incluzive, care 
promovează desegregarea şi integrarea, prin eforturi 
comunitare integrate, modelul Fundaţiei Ruhama a 
fost preluat şi extins la scară naţională de Ministerul 
Educaţiei. Şcoala Părinţilor este un alt proiect nova-
tor, cu scopul de a-i informa şi responsabiliza pe 
părinţii din comunităţile defavorizate, pentru a cultiva 
o atitudine pozitivă şi de sprijin faţă de învăţare pen-
tru părinţi şi copii.

III.5.5 Resursele umane 
pentru romi din sistemul de 
educaţie
Includerea şi existenţa unor resurse umane 
destinate comunităţii rome în sistemul de 
educaţie (mediatori şcolari, profesori de limba 
romani, inspectori pentru romi) au contribuit 
la creşterea participării şcolare a copiilor 
romi, însă persistenţa a numeroase lacune 
influenţează calitatea educaţiei, care nu a 
fost îmbunătăţită semnificativ în perioada de 
raportare. Inspectorii pentru romi din cadrul 
Inspectoratelor Şcolare Judeţene sunt, în 
multe cazuri, de altă etnie decât cea romă, cu 
competenţe reduse în soluţionarea conflicte-
lor interetnice; această situaţie este îngreunată 
de faptul că aceştia au o normă redusă, şi că au 
inclusă în fişa postului rezolvarea problemelor 
tuturor minorităţilor. Toţi aceşti factori se 
adaugă şi faptului că unii dintre aceştia nu au 
o vocaţie de a lucra cu comunitatea romă.
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III.5.6 Concluzii şi 
recomandări

Îmbunătăţirea sistemului de mediere 1. 
şcolară. Mediatorii şcolari pentru romi 
reprezintă o resursă umană necesară şi utilă 
pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie a 
copiilor romi pentru că au acces nemijlocit la 
comunitatea de romi pe care o deservesc, 
sunt familiari cu specificul cultural al aces-
teia şi posedă abilităţi în comunicarea 
interculturală. Din experienţa proiectelor de 
mediere şcolară derulate de organizaţiile 
neguvernamentale, mediatorii reuşesc cu 
succes să reprezinte o punte de legătură 
între şcoală, familie şi comunitate şi con-
tribuie atât la creşterea numărului de elevi 
romi înscrişi în diferite forme de educaţie, 
cât şi la diminuarea abandonului şcolar. 
Totuşi, percepţia pozitivă a rolului media-
torului şcolar nu trebuie să se substituie 
unei analize obiective a activităţii aces-
tora. De aceea, recomandăm Ministeru-
lui Educaţiei să întreprindă o evaluare 
riguroasă, bazată pe criterii ştiinţifice, 
a sistemului de mediere şcolară din 
România. Evaluarea ar permite identifi-
carea rezultatelor concrete ale mediatorilor 
şi a principalelor dificultăţi cu care aceştia 
se confruntă şi ar servi drept punct de 
plecare în dezvoltarea unei strategii pen-
tru îmbunătăţirea serviciilor de mediere 
şcolară. În acelaşi timp, recomandăm 
extinderea programului de mediere 
şcolară în toate comunităţile de romi şi 
mărirea capacităţii mediatorilor. Mărirea 
capacităţii mediatorilor se poate realiza 
accesând programe finanţate prin Fonduri 
Structurale. 

2. Desegregarea integrală a sistemului de 
educaţie. Ordinul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului nr. 1540/2007 in-
terzice segregarea şcolară a copiilor romi. 
Monitorizarea realizată de Romani CRISS 
la un an de la intrarea în vigoare a Ordinu-
lui atestă că segregarea şcolilor pe criterii 
etnice continuă să existe în condiţiile în 
care diseminarea Ordinului în şcoli este 

defectuoasă, monitorizarea implementării 
Ordinului nu este riguroasă, iar directo-
rii instituţiilor care practică segregarea 
nu sunt sancţionaţi. În aceste condiţii, 
recomandăm ca prevederile Ordinului să 
fie incluse în Legea Educaţiei Naţionale, 
pentru a oferi mai multă greutate juridică 
şi vizibilitate principiului desegregării. De 
asemenea, recomandăm introducerea 
în actele normative care reglementează 
desegregarea a unor sancţiuni admi-
nistrative şi financiare pentru directo-
rii de şcoală care încalcă prevederile 
legate de desegregare. O practică prin 
care segregarea este menţinută este 
formarea de clase speciale nejustifi-
cate, în care populaţia de elevi romi este 
suprareprezentată. Recomandăm eliminarea 
claselor speciale nejustificate. În acest 
sens, considerăm necesare reevaluarea 
criteriilor pentru plasamentul în clase şi 
şcoli speciale, prin aplicarea unor me-
tode de testare sensibile la diferenţe cul-
turale şi de socializare; eliminarea claselor 
speciale pentru elevii care frecventează 
cursurile opţionale de limba romani; şi 
încetarea practicii de plasare a elevilor 
romi în clase speciale la cererea părinţilor 
neromi. Având în vedere procesul de des-
centralizare a sistemului de educaţie, 
recomandăm monitorizarea riguroasă 
a modului în care desegregarea se 
realizează în contextul descentralizării.

3. Promovarea educaţiei interculturale. 
Formarea iniţială a cadrelor didactice nu 
include elemente de interculturalitate, 
iar formarea continuă este, de multe ori, 
insuficientă pentru a corecta această 
carenţă. Chiar şi atunci când cadrele di-
dactice sunt bine intenţionate, absenţa 
unei pregătiri în domeniu face ca as-
pectele de interculturalitate abordate să 
fie improvizate, incorecte şi ineficiente. 
Recomandăm includerea elementelor 
de interculturalitate în formarea iniţială 
şi menţinerea sa în formarea continuă 
a cadrelor didactice. De asemenea, 
recomandăm introducerea unor ele-
mente de istorie şi cultură romă în 
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trunchiul comun al educaţiei formale 
pentru toţi copiii.

4. Creşterea accesului copiilor romi la 
educaţia timpurie. Educaţia timpu-
rie contribuie la o dezvoltare cognitivă, 
emoţională şi socială adecvată a copi-
lului. Instituţiile educaţionale preşcolare 
(creşă, grădiniţă) facilitează achiziţionarea 
de abilităţi şi competenţe care, la rândul 
lor, permit o integrare armonioasă în ciclul 
primar. De asemenea, educaţia timpurie 
de calitate se traduce în stimă de sine, 
gestionare corectă a emoţiilor, înţelegere 
şi asumare a identităţii colective şi culti-
vare a talentelor şi competenţelor native. 
Frecventarea unor forme de educaţie tim-
purie reduce riscul abandonului şcolar 
datorat inabilităţii de adaptare la cerinţele 
şcolii. De aceea, recomandăm dezvol-
tarea unor măsuri concrete pentru 
creşterea accesului copiilor romi la 
educaţia timpurie: oferirea de asistenţă 
financiară pentru achiziţionarea de re-
chizite familiilor rome aflate în dificultate; 
introducerea unor măsuri afirmative în 
înscrierea la grădiniţă, acolo unde lo-
curile disponibile sunt limitate; crearea de 
forme de educaţie timpurie intensive, pe 
modelul grădiniţelor estivale pilotate de 
diferite organizaţii non-guvernamentale, 
acolo unde educaţia timpurie continuă 
nu a putut fi realizată; şi organizarea de 
caravane mobile care să urmeze familiile 
de romi cu migraţie sezonieră, pentru a 

asigura continuitate în educaţia timpurie. 
De asemenea, recomandăm promova-
rea interculturalităţii în educaţia timpu-
rie, prin elaborarea unui curriculum care 
să acomodeze nevoile identitare a copiilor 
romi şi formarea unor cadre didactice care 
să înţeleagă diversitatea culturală, să fie 
familiare cu istoria şi tradiţiile romilor şi să 
se adapteze la nevoile specifice ale copiilor 
romi.

5.   Înfiinţarea unei Comisii Ministeri-
ale pentru Romi în cadrul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Propu-
nerea de înfiinţare a Comisiei a avut loc 
în cadrul conferinţei „Calitatea educaţiei 
romilor: între analize şi perspective co-
mune”, organizată de Centrul Romilor 
pentru Intervenţie Socială şi Studii „Ro-
mani CRISS” şi Centrul Rromilor „Amare 
Rromentza”, în iunie 2009. Propunerea a 
fost agreată de Ministrul Educaţiei, care 
a fost de acord ca societatea civilă romă 
să fie reprezentată în cadrul Comisiei. Din 
păcate, demersul nu a fost pus în practică. 
Recomandăm înfiinţarea Comisiei Mi-
nisteriale pentru Romi în cadrul Minis-
terului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
ca organism care să analizeze politicile 
educaţionale în vigoare, să contribuie la 
iniţierea de programe care să urmărească 
accesul tinerilor romi la educaţie de cali-
tate şi să monitorizeze implementarea în 
teritoriu a politicilor Ministerului.
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IV. Percepţia practicienilor 
din domeniul politicilor 
publice pentru romi
Prezentul capitol prezintă obiectivele şi tipurile de măsuri pe care guvernul României şi le-a 
propus a le pune în aplicare în eventualitatea în care Planul Naţional de Acţiune a Deceniului 
va fi adoptat şi bugetat, urmate de prezentarea sondajului de opinie efectuat în rândul practi-
cienilor de la nivel local, cu privire la progresul, involuţia sau evoluţia unora dintre angajamen-
tele pentru romi în ultimii 5 ani scurşi de la asumarea de către Guvernul României în cadrul 
Deceniului de Incluziune a Romilor 2005-2015.

IV.1 Întrebări generale
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IV.3 Politici în domeniul 
Educaţiei
Potrivit proiectului Planului Naţional de 
Acţiune în domeniul prioritar Educaţie, scopul 
central propus de Guvernul României este de 
crestere a participării copiilor romi la educaţia 
preşcolară. Acestui scop îi sunt subsumate 
următoarele 5 obiective generale, fiecare cu 
un set de măsuri enumerate mai jos:

1. Cresterea participării copiilor romi la 
educaţia preşcolară
1.1 Flexibilizarea şi îmbunătăţirea condiţiilor, 
în vederea cuprinderii unui număr cres-
cut de copii romi în sistemul de educaţie 
preşcolară:
1.1. Înscrierea, cu prioritate, la cererea 
părinţilor, a copiilor romi cu vârste sub 7 ani 
în cadrul serviciilor de educaţie şi intervenţie 
timpurie (creşe, grupe precoce de grădiniţă, 
centre de zi multifuncţionale etc.), cu asigu-
rarea gratuită a hranei şi a asistenţei sanitare 
pentru aceştia, consiliere etc.;
1.2. Înfiinţarea de grădiniţe bilingve (romani–
română; romani–maghiară) şi grădiniţe în lim-
ba maternă (romani) în comunităţile unde sunt 
cel puţin 10 solicitări de acest tip;
1.3. Înscrierea copiilor romi, la cere-
rea părinţilor, îndeosebi în mediul rural şi 
orăşenesc sărac, în grădiniţe cu program pre-
lungit, cu asigurarea gratuită a hranei pentru 
aceştia.
Iniţierea unui program tip “Grădiniţa în familie” 
pentru cazurile din zone izolate (un părinte/o 
familie se ocupă de copiii a maximum 5 familii 
din comunitate).
1.2 Creşterea participării copiilor romi în gru-
pele pregătitoare pentru şcoală. Programul 
“Grădiniţa estivală” (premergătoare clasei I), 
cu durata de 1 lună, în zonele în care instituţiile 
şcolare locale depistează cel puţin 15 copii 
romi care nu au frecventat învăţământul pre-
primar.

2. Încurajarea participării copiilor/tinerilor romi 
în învăţământul obligatoriu (clasele I-X) şi în 
cel secundar superior
2.1 Reducerea abandonului şcolar anual, în 

învăţământul obligatoriu, cu referire la populaţia 
de etnie romă. Programul de asistare şcolară 
suplimentară (incluzând: o gustare, ajutor pentru 
pregătirea temelor, activităţi recreative, rechizite);
2.2 Cuprinderea în programe tip „A doua 
şansă” sau de alfabetizare a tinerilor/adulţilor 
romi care au abandonat sau nu au fost 
niciodată la şcoală;
2.3 Adaptarea curriculului şi metodelor de 
predare la specificul elevilor romi. Programele 
de tipul “A doua şansă”, Step by Step, Waldorf, 
„Zone de educaţie prioritară” (ZEP) adaptate 
la cerinţele învăţământului obligatoriu de 10 
clase;
2.4 Creşterea ratei de cuprindere a copiilor romi 
în învăţământul secundar superior: Susţinerea 
financiară a elevilor romi cu situaţia materială 
precară, în special a celor de la clasele a VIII-a 
– a XII, (burse pentru plata cazării şi a mesei 
la internatul şcolar etc), cât şi a celor cu merite 
deosebite la învăţătură - cel puţin 2500 de 
elevi/an; Asigurarea transportului gratuit către 
şi de la şcoală, pentru elevii romi cu situaţie 
materială precară, unde este cazul; Acordarea 
unui pachet complet de rechizite şcolare şi 
sportive pentru elevii romi ai căror părinţi au 
venituri foarte mici; Continuarea alocării de 
locuri distincte pentru elevii romi, la clasele 
a XI-a, la toate tipurile de învăţământ – liceu, 
învăţământ vocaţional etc.; Implicarea media-
torului şcolar în creşterea ratei de cuprindere şi 
a ratei de participare şcolară a copiilor romi;
2.5 Creşterea participării şcolare a fetelor 
rome.

3. Încurajarea participării tinerilor romi în 
învăţământul universitar 
3.1 Creşterea participării romilor care au absolvit 
învăţământul liceal la ciclul terţiar (universitar 
sau non-universitar): 
1. Organizarea de tabere de pregătire a tinerilor li-
ceeni romi în vederea admiterii în învăţământul 
superior;
2. Alocarea în continuare de către minister şi 
universităţi a locurilor distincte pentru romi la 
admiterea în învăţământul universitar;
3. Sprijin financiar special pentru studenţii cu 
situaţie materială precară şi cu rezultate bune 
la învăţătură (dovedite cu fişa matricolă), din 
învăţământul de stat şi cel particular. pentru 



39

acoperirea cheltuielilor de cazare, masă rechizite, 
cărţi, transport urban etc.;
4. Dezvoltarea învăţământului superior la 
distanţă şi stimularea absolvenţilor de liceu 
romi şi în alegerea acestei forme de continuare 
a studiilor 

4. Dezvoltarea unui climat educaţional incluziv:
4.1. Eliminarea până în 2008 a claselor şi a 
şcolilor segregate: Emiterea de către Minister 
a unui Ordin prin care să se întrerupă practica 
de a se repartiza copiii romi în şcoli sau în 
clase segregate etnic, asigurându-se integrarea 
romilor în sistemul educaţional de masă şi re-
ducerea manifestărilor, a prejudecăţilor şi a 
stereotipurilor faţă de romi.
4.2. Promovarea educaţiei nediscriminatorie, 
interculturală, remedială şi incluzivă: 
1. Continuarea “Programului naţional multi-
anual de formare a cadrelor didactice nerome 
care lucrează cu elevii romi”;
2. Includerea capitolelor privind: alteritatea/di-
versitatea, educaţia nediscriminatorie, educaţia 
interculturală/multiculturală, remedială 
şi incluzivă, etc. în cadrul planurilor de 
învăţământ şi al programelor de liceu, colegii 
şi universităţi care pregătesc viitoarele cadre 
didactice.

5. Valorizarea şi păstrarea moştenirii culturale 
rome 
5.1 Dezvoltarea studiului limbii şi literaturii ro-
mani, a istoriei şi a tradiţiilor rome, destinate tu-
turor celor care îşi exprimă această opţiune:
1. Continuarea programului de formare 
iniţială prin cursuri de vară de scurtă durată 
a viitoarelor cadre didactice rome în scopul 
predării orelor de limba şi istoria romilor în 
grădiniţe şi şcoli;
2. Finanţarea de materiale didactice pentru 
cursurile în limba romani.
5.2.Încurajarea manifestărilor culturale care 
promovează cultura şi tradiţiile rome în incinta 
mediului şcolar, precum şi în afara acestuia:
1. Organizarea de concursuri şi festivaluri 
de creaţie pentru promovarea valorilor şi a 
tradiţiilor specifice romilor; 
2. Campanii de conştientizare a opiniei pub-
lice faţă de valorile spirituale ale romilor, de 
combatere a discriminărilor faţă de romi şi 

de promovare a diversităţii culturale (emisiuni 
TV/radio, pliante, broşuri, spoturi, lansări de 
carte, interviuri cu personalităţi etc.).
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IV.4 Politici în domeniul 
Locuirii
Potrivit proiectului Planului Naţional de Acţiune 
în domeniul prioritar Locuire, scopul central pro-
pus de Guvernul României este de a îmbunătăţi 
situaţia locuirii pentru familiile dezavantajate 
de etnie romă. Acestui scop îi sunt subsumate 
următoarele 5 obiective generale, fiecare cu 
setul de măsuri enumerate mai jos:

1.Construirea de locuinţe sociale pentru 
persoane de etnie roma şi familii cu venituri 
mici, cu accent pe prevenirea şi combaterea 
segregării rezidenţiale.
1.1. Program naţional multianual de finanţare 
de construcţii de locuinţe sociale (construcţii 
noi de locuinţe sociale şi reabilitarea unor 
construcţii existente), corespunzătoare dimensiunii 
şi necesităţilor grupurilorvulnerabile;
1.2. Implementarea regulamentului privind 
procedurile de elaborare, monitorizare şi 
evaluare a politicilor publice privind locuirea, 
la nivel central, aprobat prin hotărâre de guvern;
1.3. Dezvoltarea unei baze de date integrate 
privind cererile de locuinţe sociale, situaţia 
socială şi economică a solicitanţilor, inclusiv 
numărul şi situaţia persoanelor fără adăpost, 
etc. care să stea la baza deciziilor autorităţilor 
publice centrale (MTCT, MMSSF, etc.) şi locale.

2. Reabilitarea locuinţelor din comunitățile 
dezavantajate: implementarea de proiecte locale 
cu accent pe utilizarea resurselor comunitatii 
(forta de munca)

3. Îmbunătățirea accesului la infrastructura şi 
minim de utilităţi în comunitățile dezavantajate
3.1 Extinderea şi construirea de noi sisteme 
centralizate de alimentare cu apa în 
comunitățile dezavantajate, în speciall în mediu 
rural 
3.2 exinderea retelelor de alimentare cu electricitate

4. Îmbunătăţirea legislaţiei privind locuinţele
4.1 Redefinirea conceptului de locuinţă socială 
care să cuprinsa ca beneficiari şi grupurile 
dezavantajate:
a) reglementarea construcţiei de locuinţe destinate 

închirierii în condiţiile pieţei; b) asigurarea unor noi 
alternative de constituire, dezvoltare şi utilizare a 
fondului de locuinţe la nivel local;
c) asigurarea unicităţii şi concentrării 
reglementărilor privind administrarea 
proprietăţilor imobiliare din clădiri de locuit de 
tip bloc de locuinţe/condominiu;
d) reglementarea chiriilor şi relaţiile dintre proprietari 
şi chiriaşi;
e) tratarea politicilor publice privind locuirea 
în funcţie de: condiţiile specifice locale, 
necesităţile/stilul de viaţă/cultură, având în 
vedere persoanele şi familiile care fac parte 
din grupurile vulnerabile.
4.2 Modificarea Legii nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
în special adaptarea criteriilor de obtinere a 
unei locuinte sociale. 
f) facilitatarea obţinerii documentelor legale 
pentru terenurile şi locuinţele fără un statut 
juridic cert.

5. Dezvoltarea capacităţii administrative la 
nivel central şi local în vederea implementării/
coordonării/gestionării/monitorizării şi evaluării 
politicilor sociale în domeniul asigurării unei 
locuinţe decente, infrastructură socială şi servicii 
aferente
5.1 Implementarea prin proiecte-pilot a unei 
aplicaţii informatice în vederea realizării de 
rapoarte sintetice şi analitice la nivel local, 
judeţean şi naţional privind persoanele fără 
adăpost în România (după modelul Federaţiei 
Europene a Organizaţiilor Naţionale care 
Lucrează cu Persoanele fără Adăpost).
5.2 Promovarea de Ghiduri de intervenţie 
pentru profesionişti şi autorităţi publice (locale 
şi naţionale) - ghid privind condominiile, ghid 
privind locuinţele sociale şi ghidul privind 
finanţarea locuinţelor (elaborate/în curs de 
elaborare în cadrul programelor CEE-ONU – 
Comitetul pentru aşezări umane);
5.3 Studiu COCC – Consultanță, Organizare 
şi Cibernetică în Construcții - privind dezvoltarea 
durabilă a aşezărilor urbane;
5.4 Elaborarea unei strategii practice privind 
locuirea pentru familiile cu venituri scăzute, 
conform prevederilor Legilor în vigoare şi 
locuinţei pentru grupurile dezavantajate, definite 
de legea 116/2002 şi PND (elaborarea criteriilor 
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de acordare a locuinţelor pentru persoane cu 
risc ridicat de excluziune socială, mecanisme 
de management eficiente, inclusiv finaciar, 
pentru elaborarea şi implementarea strategiei;
5.5 Efectuarea unui studiu privind tipologia 
locuirii la populaţia de etnie romă (stiluri de 
viaţă, stiluri de locuire, tipologii spaţiale);
5.6 Introducerea în Regulamentul cadru al 
POR Infrastructura - ca aplicant a partenerilor 
sociali, ONG-uri cu experienţa demonstrată etc.).
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IV.5 Politici în domeniul 
Ocupării forţei de muncă
Potrivit proiectului Planului Naţional de 
Acţiune în domeniul prioritar Ocupare, scopul 
central propus de Guvernul României este de 
a creşte numărul de persoane de etnie romă 
care (devenind economic active) să fie angajate 
oficial sau să conducă propriile lor afaceri. 
Acestui scop îi sunt subsumate următoarele 6 
obiective generale, fiecare cu setul de măsuri 
enumerate mai jos:

1. Număr crescut de persoane de etnie romă 
care s-au angajat oficial şi pe durată lungă în 
sectorul public sau privat, prin implementarea 
Programului Naţional pentru Ocupare
1.1. Înfiinţarea Cluburilor de Muncă şi/sau a 
Centrelor de Incluziune Profesională în zone 
cu un număr semnificativ de persoane de etnie 
romă care nu sunt active pe piaţa muncii;
1.2. Introducerea unor stimulente privind impozitul 
pentru angajatorii care oferă locuri de muncă 
de durată pentru persoanele de etnie romă;
1.3. Introducerea temporară a subvenţiilor 
pentru angajatorii care oferă locuri de muncă 
de durată pentru persoanele de etnie romă;
1.4. Facilitarea angajării absolvenţilor de facultate 
de etnie romă în administraţia/instituţiile centrale, 
regionale şi locale;
1.5. Facilitarea stagiilor interne pentru studenţii 
din ultimii ani de pregătire cu potenţiali angajatori 
din sectorul public şi privat;
1.6. Stabilirea unei baze de date la nivel 
judeţean privind aptitudinile profesionale, 
capacitatea, aşteptările în ceea ce priveşte 
pregătirea a persoanelor de etnie romă.

2. Îmbunătăţirea comunicării şi îmbunătăţirea 
înţelegerii între autorităţile relevante la nivel 
central, judeţean şi local şi comunităţile rome 
şi potenţialii angajatori
2.1. Stabilirea unei strânse cooperări la nivel 
local între companiile angajatoare, centrele 
de pregătire şi comunităţile rome;
2.2. Stabilirea unei cooperări formale strânse 
între societatea civilă romă şi AJOFM pentru 
a elabora în comun Planurile Anuale privind 
Ocuparea;

2.3. Oferirea de informaţii beneficiarilor 
potenţiali din comunităţile rome despre programele 
legate de angajare (autoangajare, plasarea 
forţei de muncă, pregătire);
2.4. Informarea persoanelor de etnie romă despre 
avantajele serviciilor realizate de departa-
mentele importante ale Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei;
2.5. Promovarea ideii şi avantajelor incluziunii 
sociale şi solidarităţii în rândul reprezentanţilor 
autorităţilor centrale, regionale şi locale;
2.6. Facilitarea informaţiei către autorităţile 
relevante privind capacitatea disponibilă şi 
abilităţile, precum şi aşteptările legate de 
pregătire ale comunităţilor rome;
2.7. Conducerea unor activităţi de informare 
cu potenţialii angajatori din sectorul public şi 
privat;
2.8. Oferirea unei campanii specifice de informare 
ţintind în mod special femeile de etnie romă;
2.9. Stabilirea unui ghidaj/structuri de susţinere 
pentru elevii din ciclul secundar/studenţii din 
universităţi pentru a facilita intrarea acestora 
pe piaţa muncii;
2.10. Implicarea sectorului nonguvernamental 
în apărarea drepturilor grupurilor dezavantajate;
2.11. Întărirea rolului sectorului nonguverna-
mental în oferirea serviciilor sociale.

3. Creşterea numărului de persoane de etnie 
romă care au atestate profesionale de calificare
3.1. Analizarea abilităţilor profesionale, 
capacităţilor şi aşteptărilor persoanelor de etnie 
romă într-un studiu la nivel naţional, având în 
vedere o analiză specifică a ocupaţiilor pentru 
romi pentru a identifica şi defini nişele pentru for-
mare profesională şi reconversie. (vezi obiectivele 
1 şi 2);
3.2. Identificarea celei mai eficiente metodologii 
de a stimula şi de a atrage participarea per-
soanelor de etnie romă pe piaţa muncii 
(angajaţi şi autoangajaţi). 
3.3. Identificarea nevoilor potenţialilor angaja-
tori (la nivel local) pentru a adapta pregătirea 
către cererile curente de pe piaţă;
3.4. Dezvoltarea Planului Anual pentru Formarea 
Persoanelor de etnie romă;
3.5. Realizarea unor sesiuni de pregătire de 
formare profesională şi reconversie pentru 
persoanele de etnie romă în profesii care să 
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asigure şanse mai mari de angajare de durată 
sau de auto – angajare;
3.6. Realizarea unor zile de orientare 
profesională pentru elevii de etnie romă a ciclului 
secundar/universităţilor.

4. Creşterea numărului de persoane de etnie 
romă care conduc propriile lor afaceri sau care 
sunt acreditaţi ca „persoane fizice autorizate”
4.1. Oferirea de consultanţă/asistenţă/servicii 
de pregătire pentru persoanele de etnie romă 
care intenţionează să înceapă o activitate 
independentă şi/sau o afacere privată;
4.2. Organizarea târgurilor pentru a facilita accesul 
pe piaţă al produselor realizate de către persoanele 
de etnie romă;
4.3. Susţinerea creării unui Sindicat al Antre-
prenorilor Romi/Autoangajaţi;
4.4. Implementarea unui program specific 
care să ofere femeilor de etnie romă capacitatea 
de a conduce o afacere privată.

5. Creşterea capacităţii furnizorilor de mediere, 
consultanţă şi servicii de pregătire profesională 
prin utilizarea „agenţilor privind ocuparea/me-
diatorilor” de etnie romă
5.1. Identificarea şi pregătirea persoanelor de 
etnie romă interesate să muncească ca „agent 
de ocupare/mediator profesional” (campanie 
de informare);
5.2. Angajarea unor persoane de etnie romă 
ca „agenţi de ocupare/mediatori profesionali” 
care să le ofere capacitatea de a lucra profe-
sional şi cu succes cu comunităţile rome;
5.3. Oferirea de servicii de consultanţă per-
soanelor şomere de etnie romă.

6. Parteneriatele active (42) între reprezentanţii 
romi, ONG specializate pe problemele romilor 
şi reprezentanţii locali ai instituţiilor descen-
tralizate ale Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei sunt eficientizate
6.1. Realizarea unor sesiuni comune de formare/
pregătire pentru experţi din structurile gu-
vernamentale şi din cadrul comunităţilor de 
romi;
6.2. Realizarea unor sesiuni de formare/
pregătire pentru aplicarea pentru fonduri alocate 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale 
romilor;

6.3. Consolidarea protocoalelor de colaborare 
între sectoarele public/privat pentru ocuparea 
romilor;
6.4. Campanii continue pentru prevenţia, 
monitorizarea, pedepsirea etc., a tuturor 
formelor de discriminare a romilor privind accesul 
pe piaţa muncii.

De notat că printr-o măsură cu un caracter 
general, Guvernul României şi-a propus ca „o 
dată la doi ani se evalueze toate măsurile, iar 
dacă este necesar, să le regândească, pentru 
a obţine o ameliorare a situaţiei de pe piaţa 
muncii.”
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IV.6 Politici în domeniul 
Sănătăţii
Potrivit proiectului Planului Naţional de Acţiune 
în domeniul prioritar Sănătate, scopul central 
propus de Guvernul României este de creştere 
a rolului administraţiei publice naţionale, 
judeţene şi locale în dezvoltarea şi implemen-
tarea programelor de sănătate publică care să 
răspundă nevoilor specifice ale comunităţii. 
Acestui scop îi sunt subsumate următoarele 3 
obiective generale, fiecare cu setul de măsuri 
enumerate:

1. Îmbunătăţirea accesului la serviciile de 
sănătate publică pentru comunităţile de romi
În implementarea Programelor Naţionale de 
Sănătate în comunităţile dezavantajate de 
romi, o atenţie specială se preconiza să se 
acorde programelor de prevenire, de pro-
movare a sănătăţii copilului şi a familiei prin 
măsuri ca:
1.1. Extinderea reţelei de mediatori sanitari 
la 75% din comunităţile de romi a) formarea 
a 200 mediatori/an; angajarea/funcţionarea 
acestora;
1.2. Formarea continuă a mediatorilor sanitari 
în ceea ce priveşte asistenţa medicală, cu o 
atenţie specială pe asistenţa medicală a copilului 
şi a familiei;
1.3. Crearea şi dezvoltarea unei reţele de 
formatori, la nivelul fiecărui Autoritate de 
Sănătate Publică judeţeană, pentru educaţie 
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sanitară în comunităţile de romi;
1.4. Organizarea de campanii/caravane în 
toate comunităţile de romi pentru: a) educaţie 
sanitară, în special educaţia sanitară a copiilor şi a 
femeilor, pentru prevenirea bolilor infecţioase 
şi a dependenţei de droguri; b) investigaţii pentru 
prevenirea îmbolnăvirii cu boli infecţioase - cu 
o atenţie deosebită pe TBC, BTS, HIV/AIDS, 
cancerul mamar şi uterin;
1.5. Centre de educaţie şi informare pentru 
sănătatea familiei;
1.6. Stimularea parteneriatelor formale dintre 
Autorităţi Judeţene de Sănătate Publică şi 
reprezentanţii locali ai societăţii civile rome.

2. Promovarea educaţiei interculturale în întreg 
sistemul sanitar naţional. Acest obiectiv are 
în vedere creşterea nivelului de pregătire a 
personalului medical cu privire la educaţia 
interculturală.
Două tipuri de măsuri erau prevăzute a se 
derula:
2.1. Instruirea medicilor de familie şi a media-
torilor sanitari cu privire la prevenirea şi com-
baterea discriminării faţă de romi. Dezvoltarea 
materialelor metodologice şi informaţionale 
necesare pentru pregătirea personalului medical;
2.2. Organizarea pregătirii personalului medi-
cal, secvenţial pe regiuni geografice şi categorii 
profesionale.

3. Facilitarea includerii în sistemul de asigurări 
de sănătate a romilor care se încadrează criteri-
ile legislative actuale datorită unor motive obiective 
(lipsa actelor de identitate, sărăcie)
Două tipuri de măsuri erau prevăzute a se 
derula:
3.1 Elaborarea de propuneri de amendamente 
pentru modificarea cadrului legal existent, cu 
scopul îndeplinirii obiectivului stabilit;
3.2 Adoptarea amendamentelor pentru modi-
ficarea cadrului legal existent, cu scopul 
îndeplinirii obiectivului stabilit.
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V. Concluzii şi 
recomandări generale

Absenţa unei strategii coerente de incluzi-
une socială a romilor rămâne o constantă 
generală a acţiunilor guvernului în prima 
jumătate a Deceniului de Incluziune a 
Romilor. Autorităţile au desfăşurat în ultimii 
ani numeroase activităţi vizând creşterea in-
cluziunii sociale a romilor, în special în do-
meniile educaţiei şi sănătăţii. Acţiunile au fost 
întreprinse fie ca parte a Strategiei Naţionale 
de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor, fie ca parte 
a politicilor ministerelor, multe dintre acestea 
fiind derulate cu finanţare europeană. Absenţa 
unei strategii coerente de incluziune socială a 
romilor a redus eficienţa programelor derulate 
şi nu a contribuit semnificativ la îmbunătăţirea 
situaţiei romilor. Deşi România s-a angajat să 
participe la Deceniul de Incluziune a Romilor, 
Planul Naţional de Acţiune, care ar fi putut 
servi drept strategie în politicile pentru romi 
nu a fost ratificat de Parlament şi nici asumat 
de Executiv. Mai mult, direcţiile de intervenţie 
din Deceniul de Incluziune a Romilor se supra-
pun numai parţial pe direcţiile de intervenţie 
din Strategia Naţională de Îmbunătăţire a 
Situaţiei Romilor şi politicile ministerelor. 
Recomandăm adoptarea de către Legis-
lativ a Planul Naţional de Acţiune pentru 
integrarea romilor şi implementarea aces-
tora prin intermediul planurilor de măsuri 
concrete ale ministerelor de resort ce 
conţin atât măsuri normative necesare, cât 
şi iniţierea de programe naţionale bugetate 
corespunzător.

Monitorizarea constantă a programelor 
pentru incluziunea socială a romilor. Nu-
meroase programe desfăşurate în domeniile 
prioritare din Deceniul de Incluziune a Romilor 
funcţionează ineficient, iar unul din motive este 
inconstanţa în monitorizarea implementării 
acestora în teritoriu, utilizând indicatorii clar 

stabiliţi în Planul Naţional de Acţiune al De-
ceniului. Câtă vreme nu există o evaluare 
detaliată a activităţii mediatorilor şcolari şi 
sanitari, a activităţii inspectorilor pentru romi 
din Inspectoratele Şcolare Judeţene şi nici 
o analiză pertinentă a problemelor cu care 
aceste categorii profesionale se confruntă, 
astfel programele asociate se derulează din 
inerţie, fără perspective de îmbunătăţire pe 
termen mediu şi lung. Recomandăm moni-
torizarea şi evaluarea constantă a progra-
melor destinate romilor, utilizând indicatori 
clar stabiliţi şi consolidarea lor pe termen 
lung. 

Absenţa unui dialog constant cu societatea 
civilă romă. Absenţa unei Comisii Ministeriale 
pentru Romi în care să fie reprezentate şi ONG-
urile rome care derulează proiecte în domeniul 
educaţional şi, în general, absenţa cronică a 
consultării publice şi lipsa comunicării între 
ministere şi societatea civilă fac ca numeroa-
se proiecte pilot care se dovedesc de succes 
să nu poată fi implementate la scară naţională 
şi instituţionalizate. Parteneriatele între struc-
turile guvernamentale şi organizaţiile societăţii 
civile rome (cum este cazul parteneriatului 
dintre Ministerul Sănătăţii, Romani CRISS şi 
OSCE-ODIHR) au servit drept bază pentru 
dezvoltarea ocupaţiei de mediator sanitar, 
pornind de la experienţa unor proiecte pilot 
ale Romani CRISS. Recomandăm înfiinţarea 
în cadrul ministerelor care se ocupă de 
educaţie, sănătate, locuire şi ocupare a 
forţei de muncă a unor structuri de legătură 
cu societatea civilă care să monitorizeze şi 
evalueze programele pentru romi, să iden-
tifice disfuncţionalităţi, să propună soluţii 
şi să analizeze oportunitatea implementării 
pe scară largă a unor proiecte pilot care se 
dovedesc de succes.
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Riscul ca programele instituţionalizate şi 
extinse la nivel local (sănătate, şcolarizare) 
să fie compromise de procesul de des-
centralizare. Procesul de descentralizare a 
administraţiei publice este unul necesar şi inevita-
bil. Experienţa descentralizării sistemului de 
sănătate arată însă faptul că transferul de 
atribuţii şi responsabilităţi de la nivel cen-
tral către autorităţile locale, fără o informare 
riguroasă şi fără o monitorizare a modu-
lui în care acestea gestionează programele 
asumate de ministere pune în pericol deru-
larea acestor programe. Faptul că o media-
toare sanitară din 6 nu a fost iniţial preluată de 
autorităţile locale, iar unor mediatoare li s-au 
trasat atribuţii complet diferite de cele din fişa 
postului, dovedeşte, pe de o parte reticenţa 
primăriilor faţă de implicarea în procesul de 
mediere sanitară, iar pe de altă parte lipsa de 
înţelegere a programului şi a utilităţii aces-
tuia. Recomandăm ca procesul de des-
centralizare să fie însoţit de o informare 
corespunzătoare a autorităţilor locale cu 
privire la programele destinate romilor şi 
de o monitorizare atentă, pentru a se asigura 
implementarea corectă şi uniformă a re-
spectivelor programe.

Existenţa programelor naţionale institu-
ţionalizate  destinate integrării romilor în 
domeniul sănătăţii şi şcolarizării rămân 
un atu important al guvernului României 
în ceea ce priveşte integrarea romilor. Cu 
toate acestea, echipa DecadeWatch România 
identifică două probleme majore legate de 
aceste programe: (1) posibilitatea ca aceste 
programe să fie compromise din cauza lipsei 
de voinţă politică în a fi continuate şi (2) lipsa 
politicilor coerente în domeniile ocupare şi lo-
cuire afectează în mod negativ eficienţa pro-
gramelor existente în domeniul sănătăţii şi al 
educaţiei.

Ignorarea sine die de către guvern a problemelor 
conexe condiţiilor substandard de locuire ale 
romilor şi nu numai, precum şi continuarea 
abordării disparate, necoordonate cu alte 
politici publice din sfera incluziunii sociale, 
va determina guvernul, pe termen lung, să 
facă investiţii păguboase ale banilor publici 

în viitoare programe costisitoare de asistenţă 
socială, fapt ce va contribui la continua-
rea pauperizării populaţiei de romi şi la o 
degradare continuă a stării de sănătate a 
acestui segment de populaţie.

De asemeni, ignorarea de către guvern a 
măsurilor active de creştere a gradului de 
integrare socială a etnicilor romi se va în-
toarce ca un bumerang, întrucât practica 
ultimilor ani arată că o parte din populaţie 
săracă, care nu găseşte condiţii de trai de-
cente, migrează în căutarea de condiţii mai 
favorabile în alte state membre ale Uniunii 
Europene. Un aspect îngrijorător a acestui 
fenomen este că aceasta creşte probabili-
tatea ca romii migranţi să devină victime 
ale reţelelor de crimă organizată.

Nu în ultimul rând, o dată cu ratificarea şi in-
trarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
statul român, în calitate de stat membru, are 
obligaţia de a respecta prevederile dreptului 
comunitar, inclusiv cele ale Cartei Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene, în materia 
drepturilor sociale, în relaţia cu cetăţenii români, 
indiferent de etnie, care o pot invoca în faţa 
judecătorului naţional. Nerespectarea dreptului 
comunitar atrage după sine iniţierea procedurii 
de infrigement de către Comisia Europeană şi 
poate aduce România în faţa Curţii de Justiţie 
a Uniunii Europene şi plata de penalităţi către 
bugetul Uniunii din bugetul contribuabilului 
român. Continuarea în mod responsabil şi 
activ a măsurilor din angajamentului politic 
exprimat în iniţiativa internaţională Deceniul 
de Incluziune a Romilor este aşteptată din 
partea Guvernului României.
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Anexă
CHESTIONAR
Informaţiile de bază ale respondentului: 
                                           
 
Numele respondentului (opţional):  
 
__ MUN   __ SCH    __ PRT     __ NGO     __ 
GOV  
 
Codul respondentului (MUN1, MUN2, etc): 
_____  
 
__ Feminin     __ Masculin  
 
Institutie: ___________________  
 
Funcţie: __________________  
 
Ţara: __________________  
 
Data: ___________________

Întrebări generale  
 
1. Vă rugăm să estimaţi numărul de romi 
care locuiesc în ţara dumneavoastră:  
 
______________ / Niciun răspuns  
 
2. Vă rog să precizaţi care este estimarea 
oficială în ceea ce priveşte numărul de romi, 
care locuiesc în ţara dumneavoastră:  
 
___________________ / Nici un răspuns  
 
3. Vă rugăm să menţionaţi gradul de in-
tegrare a romilor, în general, din ţara 
dumneavoastră  
 
__ Foarte ridicat  
__ Ridicat  
__ Mediu  
__ Scăzut  
__ Foarte scăzut  
__ Nu ştiu

În ultimii cinci ani acest grad de integrare a

__ Crescut foarte mult  
__ Crescut  
__ Rămas aceleaşi  
__ Scăzut  
__ Scăzut foarte mult  
__ Nu ştiu  
 
Cum consideraţi ca fiind gradul de discrimin-
are a romilor din ţara dumneavoastră  
 
__ Foarte scăzut  
__ Scăzut  
__ Mediu  
__ Ridicat  
__ Foarte ridicat 
__ Nu ştiu  
 
În ultimii cinci ani, gradul de discriminare a 
romilor a  
 
__ Scăzut foarte mult  
__ Scăzut  
__ Rămas aceleaşi  
__ Crescut  
__ Crescut foarte mult  
__ Nu ştiu  
 
   
Vă rugăm să indicaţi modul în care guvernul 
a prioritizat următoarele domenii de integrare 
a romilor, acordând numere opţiunilor din 
listă (“1” fiind prioritatea cea mai mare în 
termeni de importanţă, etc.)  
 
__ Sănătate  
__ Educaţie  
__ Ocuparea forţei de muncă  
__ Locuinţe  
__ Participarea politică  
__ Anti-discriminare  
__ Sex  
__ Anti-sărăcie  
__ Criminalitate cauzată de ura pentru o altă 
etnie  
__ Altele: _______________  
 
Care sunt cele trei surse principale de infor-
mare ale guvernului atunci când defineşte 
politicile pentru romi?  
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Cum aţi evalua impactul Deceniului de Incluziune 
a Romilor în ţara dumneavoastră?  
 
__ Foarte bun  
__ Bun  
__ Neutru  
__ Prost  
__ Foarte prost  
__ Nu ştiu  
 
Clasificaţi reuşita acţiunilor Deceniului pe 
domeniile prioritare (1 = cel mai  reuşit, 2 = 
al doilea după cel mai reuşit ... 7 = cel mai 
puţin reuşit).  
 
__ Sănătate  
__ Locuinţe  
__ Ocuparea forţei de muncă  
__ Educaţie  
__ Sex  
__ Tratament egal  
__ Anti-sărăcie  
__ Criminalitate cauzată de ura pentru o altă 
etnie 
__ Altele: ______________________  

Participare politică  
 
Care este eficacitatea consultării dintre actorii 
de origine romă şi guvernanţi?  
 
__ Foarte ridicată  
__ Ridicată  
__ Scăzută  
__ Foarte scăzută  
__ Inexistentă  
__ Nu ştiu  
 
În ce măsură organizaţiile romilor au un 
cuvânt de spus în elaborarea politicilor ce-i 
vizează pe romi?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare  
__ Medie  
__ Foarte mică  
__ Mică  
__ Nu ştiu  
 
De ce consideraţi astfel? (vă rugăm să 
furnizaţi un răspuns scurt)

În ce măsură organizaţiile romilor au un rol 
important în aplicarea politicilor ce-i vizează 
pe romi?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare  
__ Medie  
__ Foarte mică  
__ Mică  
__ Nu ştiu 
 
De ce consideraţi astfel? (vă rugăm să 
furnizaţi un răspuns scurt)  
 
_________________________________

Vă rugăm să estimaţi procentul femeilor 
de etnie romă din rândul celor mai influenţi 
romi din punct de vedere politic în ţara 
dumneavoastră:  
 
_____% / Nu ştiu  

Educaţie  
 
Vă rugăm să prioritizaţi TOATE problemele 
cu care se confruntă romii în domeniul 
educaţional, cu “1” marcând-o pe cea mai 
importantă, cu “2” - a doua prioritate după 
cea mai importantă, pana la 8. 
 
__ Perioadă copilăriei timpurii şi perioada 
preşcolară  
__ Învăţământul primar şi secundar  
__ Învăţământul terţiar  
__ Desegregarea  
__ Promovarea limbii, culturii, istoriei si a 
identităţii rome  
__ Promovarea forţei de muncă rome în sectorul 
educaţiei  
__ Educaţia adulţilor  
__ Alte _________________________________ 
 
Cum aţi evalua impactul programelor desti-
nate segmentului copilăriei timpurii şi perioadei 
preşcolare?  
 
__ Foarte mare 
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu
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Cum aţi evalua impactul programelor care se 
adresează educaţiei adulţilor?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
În ce măsură programele educaţionale aduc 
schimbarea dorită?  
 
__ Considerabil  
__ Oarecum 
__ Deloc  
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu  
 
În ce măsură programele educaţionale con-
tribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în 
Planul Naţional de Acţiune?  
 
__ Considerabil  
__ Oarecum 
__ Deloc  
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
În opinia dumneavoastră, în ultimii cinci ani 
integrarea în domeniul educaţiei a  
 
__ Crescut foarte mult  
__ Crescut  
__ Scăzut  
__ Scăzut foarte mult  
__ Nu a suferit modificări  
__ Nu ştiu  
 
Statul a dezvoltat în acest domeniu vreun 
program de monitorizare şi evaluare?  
 
__ Da  
__ Nu  
__ Nu ştiu  
 
Dacă da, atunci în ce măsură este eficient 
acest program de monitorizare şi evaluare?

__ Considerabil  
__ Oarecum  
__ Deloc  
__ Nu ştiu  

 

Cum aţi evalua impactul programelor care se 
adresează învăţământul primar şi secundar?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
Cum aţi evalua impactul programelor care se 
adresează învăţământului superior?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
Cum aţi evalua impactul programelor care se 
adresează desegregării?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
Cum aţi evalua impactul programelor referi-
toare la promovarea limbii, a culturii şi a 
istoriei romilor?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
Cum aţi evalua impactul programelor referi-
toare la promovarea plasării forţei de muncă 
rome în sectorul educaţional?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
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În ce măsură programele educaţionale 
vizează aspecte referitoare la genul persoa-
nei?  
 
__ Considerabil  
__ Oarecum  
__ Deloc  
__ Nu ştiu 
 
În ultimii cinci ani, discriminarea împotriva 
romilor în sectorul educaţional (s)-a  
 
__ Diminuat foarte mult  
__ Diminuat  
__ Rămas la fel  
__ Crescut  
__ Crescut foarte mult  
__ Nu ştiu

Locuinţe  
 
Vă rugăm să prioritizaţi problemele cu care 
se confruntă romii în domeniul locativ, cu “1” 
fiind marcată cea mai mare prioritate, cu “2” 
a doua cea mai mare prioritate, etc. 
 
__ Accesul la locuinţe sociale de calitate  
__ Formalizarea aşezărilor informale  
__ Prevenirea apariţiei persoanelor fără 
adăpost  
__ Serviciile comunale şi infrastructura  
__ Îmbunătăţirea stării locuinţelor actuale  
__ Altele __________________________  
 
Cum aţi evalua impactul programelor referi-
toare la accesul la locuinţe sociale de cali-
tate?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
 
Cum aţi evalua impactul programelor referi-
toare la formalizarea aşezărilor informale?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 

Cum aţi evalua impactul programelor de pre-
venire a apariţiei persoanelor fără adăpost?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
Cum aţi evalua impactul programelor 
referitoare la serviciile comunale şi la 
infrastructură?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
Cum aţi evalua impactul programelor referitoare 
la îmbunătăţirea stării locuinţelor curente?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
În ce măsură programele locative aduc 
schimbarea dorită?  
 
__ Considerabil  
__ Oarecum  
__ Deloc  
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu  
 
În ce măsură programele locative contribuie 
la realizarea obiectivelor menţionate în Planul 
de Acţiune al ţării?  
 
__ Considerabil  
__ Oarecum  
__ Deloc
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
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În opinia dumneavoastră, în ultimii cinci 
ani integrarea din punctul de vedere al 
locuinţelor a  
 
__ Crescut foarte mult  
__ Crescut  
__ Scăzut  
__ Scăzut foarte mult  
__ Nu s-a schimbat  
__ Nu ştiu  
 
Statul a dezvoltat în acest domeniu vreun 
program de monitorizare şi evaluare?  
 
__ Da  
__ Nu  
__ Nu ştiu  
 
Dacă da, atunci în ce măsură este eficient 
acest program de monitorizare şi evaluare?  
 
__ Considerabil  
__ Oarecum  
__ Deloc  
__ Nu ştiu  
 
În ce măsură programele locative vizează 
aspecte referitoare la sexul persoanei?  
 
__ Considerabil  
__ Oarecum  
__ Deloc  
__ Nu ştiu 
 
În ultimii cinci ani, discriminarea împotriva 
romilor în ceea ce priveşte acordarea 
spaţiilor locative (s)-a  
 
__ Diminuat foarte mult  
__ Diminuat  
__ Rămas la fel  
__ Crescut  
__ Crescut foarte mult  
__ Nu ştiu

 
                                           

Ocuparea forţei de muncă  
 
Vă rugăm să prioritizaţi problemele cu care 
se confruntă romii în domeniul ocupării forţei 
de muncă, cu “1” fiind marcată cea mai 
mare prioritate, cu “2” a doua cea mai mare 
prioritate, etc.

__ Instruire profesională şi re-instruire  
__ Sectorul plasării forţei de muncă (în sec-
toarele public şi privat)  
__ Liberul-profesionism şi spiritul antre-
prenorial  
__ Garantarea egalităţii de tratament pe piaţa 
muncii (de exemplu, principiul „plata egală 
pentru muncă egală”)  
__ Altele ______________________  
 
Cum aţi evalua impactul programelor referi-
toare la Instruire profesională şi re-instruire?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
Cum aţi evalua impactul programelor referi-
toare la plasarea forţei de muncă în sectorul 
public şi privat?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
Cum aţi evalua impactul programelor referi-
toare la liberul-profesionism şi la spiritul 
antreprenorial?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu
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Cum aţi evalua impactul programelor referi-
toare la garantarea tratamentului egal pe 
piaţa muncii?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
În ce măsură programele de plasare a forţei 
de muncă aduc schimbarea dorită?  
 
__ Considerabil  
__ Oarecum  
__ Deloc  
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu  
 
În ce măsură programele de plasare a forţei 
de muncă contribuie la realizarea obiectivelor 
menţionate în Planul de Acţiune al ţării?  
 
__ Considerabil  
__ Oarecum  
__ Deloc  
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
În opinia dumneavoastră, în ultimii cinci 
ani integrarea din punctul de vedere al de 
plasării forţei de muncă a  
 
__ Crescut foarte mult  
__ Crescut  
__ Scăzut  
__ Scăzut foarte mult  
__ Nu s-a schimbat  
__ Nu ştiu  
 
Statul a dezvoltat în acest domeniu vreun 
program de monitorizare şi evaluare?  
 
__ Da  
__ Nu  
__ Nu ştiu  
 
Dacă da, atunci în ce măsură este eficient 
acest program de monitorizare şi evaluare?  
 
__ Considerabil  
__ Oarecum  
__ Deloc  
__ Nu ştiu  

În ce măsură programele de plasare a forţei 
de muncă vizează aspecte referitoare la 
genul persoanei?  
 
__ Considerabil  
__ Oarecum  
__ Deloc  
__ Nu ştiu 
 
În ultimii cinci ani, discriminarea împotriva 
romilor în ceea ce priveşte plasarea forţei de 
muncă (s)-a  
 
__ Diminuat foarte mult  
__ Diminuat  
__ Rămas la fel  
__ Crescut  
__ Crescut foarte mult  
__ Nu ştiu 
                                           

Sănătate  
 
Vă rugăm să prioritizaţi problemele cu care 
se confruntă romii în domeniul sănătăţii, cu 
“1” fiind marcată cea mai mare prioritate, cu 
“2” a doua cea mai mare prioritate, etc. 
 
__ Accesul la asistenţă medicală primară  
__ Sănătatea femeii  
__ Sănătatea copiilului  
__ Promovarea angajării forţei de muncă 
rome în sectorul sănătăţii  
__ Promovarea unor stiluri de viaţă 
sănătoase  
__ Accesul la asigurările de sănătate  
__ Accesul la medicina  
__ Accesul la tratament de specialitate  
__ Altele _______________________________ 
 
Cum ati evalua impactul programelor care se 
adresează accesului la asistenţă medicală de 
calitate?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
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Cum aţi evalua impactul programelor referi-
toare la sănătatea femeii?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
Cum aţi evalua impactul programelor referi-
toare la sănătatea copilului?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
Cum aţi evalua impactul programelor referi-
toare la promovarea plasării forţei de muncă 
rome în sectorul sănătăţii?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
Cum aţi evalua impactul programelor referi-
toare la promovarea unor stiluri de viaţă 
sănătoase?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
Cum aţi evalua impactul programelor referi-
toare la accesul la asigurările de sănătate?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 

Cum aţi evalua impactul programelor care se 
adresează accesului la medicină?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
Cum aţi evalua impactul programelor referi-
toare la accesul la un tratament de speciali-
tate?  
 
__ Foarte mare  
__ Mare 
__ Neutru  
__ Mic  
__ Foarte mic 
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
În ce măsură programele de sănătate aduc 
schimbarea dorită?  
 
__ Considerabil  
__ Oarecum  
__ Deloc  
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu  
 
În ce măsură programele de de sănătate 
contribuie la realizarea obiectivelor 
menţionate în Planul National de Acţiune?  
 
__ Considerabil  
__ Oarecum  
__ Deloc  
__ Programe inexistente  
__ Nu ştiu 
 
În opinia dumneavoastră, în ultimii cinci ani 
integrarea din punctul de vedere al domeniu-
lui sănătăţii a  
 
__ Crescut foarte mult  
__ Crescut  
__ Scăzut  
__ Scăzut foarte mult  
__ Nu s-a schimbat  
__ Nu ştiu  
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Statul a dezvoltat în acest domeniu vreun 
program de monitorizare şi evaluare?  
 
__ Da  
__ Nu  
__ Nu ştiu  
 
Dacă da, atunci în ce măsură este eficient 
acest program de monitorizare şi evaluare?  
 
__ Considerabil  
__ Oarecum  
__ Deloc  
__ Nu ştiu  
 
În ce măsură programele de sănătate 
vizează aspecte referitoare la sexul persoa-
nei?  
 
__ Considerabil  
__ Oarecum  
__ Deloc  
__ Nu ştiu 
 

În ultimii cinci ani, discriminarea împotriva 
romilor în ceea ce priveşte domeniul sănătăţii 
(s)-a  
 
__ Diminuat foarte mult  
__ Diminuat  
__ Rămas la fel  
__ Crescut  
__ Crescut foarte mult  
__ Nu ştiu

Vă mulţumim pentru sprijinul acordat în 
desfăşurarea  acestei cercetări!
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DecadeWatch este o evaluare a acţiunilor guvernelor privind implementarea 
angajamentelor asumate în cadrul Deceniului de Incluziune a Romilor 2005-2015. 
Cum Deceniul are ca scop să asigure posibilitatea romilor de a-şi exprima 
opiniile privind incluziunea lor, această evaluare a fost realizată de coaliţii de 
ONG-uri rome şi de activişti din toate ţările participante la Deceniu. 
DecadeWatch reprezintă o contribuţie constructivă a activiştilor romi în scopul
 asigurării succesului Deceniului. 

Prima ediţie a DecadeWatch, publicată în iunie 2007, a trecut în revistă 
perioada scursă între lansarea Deceniului, la începutul anului 2005 şi
 fi nele anului 2006.  Cea de-a doua ediţie a raportului DecadeWatch, 
lansat în 2008, a constituit o actualizare la nivelul anului 2007 a progreselor 
pe care guvernele statelor participante la Deceniu le-a inregistrat.

Prezenta ediţie a raportului DecadeWatch acoperă perioada 2005-2010 şi 
doreşte să evidenţieze percepţia practicienilor implicaţi direct în punerea în 
aplicare a măsurilor pentru romi, la nivel local, judeţean sau naţional şi să 
treacă în revistă schimbările sau iniţiative introduse de guvern de la lansarea 
Deceniului până în acest an.

DecadeWatch este susţinută de Open Society Institute şi de Banca Mondială.
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