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Date de identificare ale proiectului
Titlul proiectului: EU INCLUSIVE – transfer de date ºi experienþe privind
integrarea pe piaþa muncii a romilor între România, Bulgaria, Italia ºi Spania
Numãr de identificare proiect: POSDRU/98/6.4/S/63841
Axa prioritarã 6: Promovarea Incluziunii Sociale
Domeniul major de intervenþie 6.4: Iniþiative transnaþionale pentru o piaþã
inclusivã a muncii
Proiectul se implementeazã în perioada septembrie 2010 - septembrie 2012.
Valoarea totalã a proiectului este de 9.337.116,25 lei.

Descrierea proiectului
,,EU INCLUSIVE – transfer de date ºi experienþe privind integrarea pe piaþa
muncii a romilor între România, Bulgaria, Italia ºi Spania” este un proiect comun
transnaþional, implementat de Fundaþia Soros în România, în parteneriat cu Open
Society Institute - Sofia din Bulgaria, Fundación Secretariado Gitano din Spania
ºi Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani din Italia.
Obiectivul proiectului este dezvoltarea practicilor de cooperare în domeniul
incluziunii romilor, prin transferul transnaþional de date ºi experienþe locale, pentru
promovarea incluziunii acestui grup vulnerabil pe piaþa europeanã a muncii ºi
creºterea capacitãþii organizaþiilor care se ocupã de integrarea romilor din
România, Spania, Italia ºi Bulgaria.
Proiectul îºi propune sã realizeze o diagnozã a situaþiei integrãrii romilor pe
piaþa muncii în toate cele 4 þãri europene ºi sã transforme informaþia sociologicã
obþinutã astfel pentru scrierea de politici publice cu aplicare naþionalã ºi
transnaþionalã.
Ne propunem:
• sã creãm o bazã comparativã de date statistice cu privire la incluziunea ºi
ocuparea romilor în fiecare dintre cele 4 state partenere;
• sã identificãm ºi sã promovãm practicile de succes descoperite în þãrile
participante, iar valorificarea acestor experienþe sã sporeascã relevanþa politicilor
publice din domeniul incluziunii romilor;
• sã analizãm ºi sã utilizãm istoria recentã europeanã a iniþiativelor de includere
a romilor ºi sporirea prezenþei lor pe piaþa muncii, din perspectiva migranþilor
romi;
• sã dezvoltãm un parteneriat transnaþional, funcþional pe termen lung, între
organizaþii ºi þãri cu activitãþi în incluziunea persoanelor de etnie romã.
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Parteneri
Fundaþia Soros, România (www.soros.ro) - misiunea noastrã este de a
promova modele pentru dezvoltarea unei societãþi bazate pe libertate,
responsabilitate ºi respect pentru diversitate. Începând cu 2003 am derulat
programe cadru dedicate incluziunii sociale, printre care Deceniul Incluziunii
Romilor, Programul de Dezvoltare Comunitarã Integratã; de asemenea, numeroase
cercetãri sociologice privind situaþia populaþiei rome din România, foarte
important fiind Barometrul Incluziunii Romilor, precum ºi proiecte de dezvoltare
comunitarã, cum ar fi Vecinul meu rom, Centrul de Aproape sau Rures. Spaþiul
rural ºi economia socialã în România.
Open Society Institute-Sofia, Bulgaria (www.osi.bg) - organizaþie
neguvernamentalã non-profit fondatã în 1990, care are ca misiune: promovarea,
dezvoltarea ºi susþinerea valorilor, atitudinilor ºi practicilor societãþii deschise
din Bulgaria; propune dezbateri ºi politici publice cu privire la aspecte cruciale
pentru Bulgaria.
Fundación Secretariado Gitano, Spania (www.gitanos.org) - organizaþie
socialã inter-culturalã non-profit, care asigurã servicii pentru dezvoltarea
comunitãþii rome în întreaga Spanie ºi la nivel european. ªi-a început activitatea
în anii 1960 ºi s-a constituit ca fundaþie în anul 2001. Misiunea Fundación
Secretariado Gitano este evoluþia integralã a comunitãþii rome, bazatã pe respectul
ºi susþinerea identitãþii lor culturale. FSG desfãºoarã activitãþi dincolo de graniþele
Spaniei, în Bosnia ºi Herþegovina ºi în România.
Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani, Italia (www.casadellacarita.org)
- este o fundaþie nonprofit, cu scopuri sociale ºi culturale. A fost înfiinþatã în
2002 cu misiunea de a crea oportunitãþi de integrare a oricãror persoane care
trãiesc în condiþii de marginalizare socialã ºi culturalã: persoane fãrã adãpost,
migranþi, azilanþi, persoane de etnie romã, sprijinind accesul acestora la drepturi,
servicii, oportunitãþi ºi resurse. Aspirã sã contribuie la crearea unor noi modele
de integrare socialã sustenabilã, transferabile la nivel local ºi naþional.
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Rezumat
Romii au reprezentat o categorie de populaþie invizibilã în politicile publice
sau documentele programatice din perioada regimului comunist. Odatã cu
schimbãrile democratice din anii ‘90 problematica minoritãþii rome a devenit un
subiect vizibil atât în dezbaterile publice, cât ºi pe agenda politicã naþionalã ºi
europeanã, iar miºcarea asociativã, precum ºi eforturile de reafirmare identitarã
a romilor s-au reluat dupã o absenþã de câteva decenii1.
Deteriorarea statutului socio-economic a populaþiei din ultimii ani a condus la
o scãdere a nivelului de trai ºi, implicit, la o creºtere a numãrului persoanelor ºi
familiilor confruntate cu riscul excluderii sociale, inclusiv a celor de etnie romã.
Uniunea Europeanã ºi statele membre au o responsabilitate comunã în
domeniul incluziunii romilor ºi în acest scop au la îndemânã o gamã largã de
instrumente ºi politici în domeniile lor de responsabilitate. Uniunea Europeanã a
dezvoltat un cadru legislativ care vizeazã creºterea integrãrii sociale a grupurilor
marginalizate ºi asigurarea unei protecþii sporite împotriva rasismului ºi a
discriminãrii rasiale, ºi alte acþiuni specifice pentru promovarea incluziunii
persoanelor de etnie romã, în cadrul unor viziuni strategice generale (Strategia
Lisabona, Strategia Europa 2020) sau destinate acestei minoritãþi (Deceniul de
incluziune a romilor 2005 - 2010, Platforma europeanã pentru incluziunea romilor,
Cadrul European pentru strategiile de integrare naþionalã a romilor – 2020). Pe
mãsurã ce responsabilitãþile Uniunii au devenit mai numeroase în domeniul
incluziunii romilor, tot mai multe instituþii au primit, printre altele ºi atribuþii
relevante privind minoritatea romã (Comisia Europeanã, Parlamentul European,
Curtea Europeanã de Justiþie, Consiliul Uniunii Europene, Agenþia pentru Drepturi
Fundamentale Consiliul Europei, Reþelele independente de experþi, Directoratul
coeziunii sociale - Direcþia pentru romi ºi nomazi etc).
În România politicile de promovare a incluziunii sociale a romilor se regãsesc
într-o serie de documente naþionale care preiau elemente europene: Planul
Naþional pentru Combaterea Sãrãciei ºi Promovarea Incluziunii Sociale, Planul
Naþional de Dezvoltare 2007 - 2013, Cadrul Naþional Strategic de Referinþã 2007
- 2013, Programul Operaþional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane,
Programul de guvernare 2009 - 2012 ºi o strategie specificã „Strategia de
îmbunãtãþire a situaþiei romilor din România 2001 - 2010", document care a fost
revizuit periodic în 2006 ºi apoi în 2011, când s-a elaborat un alt document,
„Strategia Guvernului României de incluziune a cetãþenilor români aparþinând
minoritãþii romilor pentru perioada 2011 - 2020", cu scopul declarat de a asigura
incluziunea socio-economicã a cetãþenilor români aparþinând minoritãþii rome,
1

Dupã ,,dezrobirea þiganilor” din 1856 eforturile de reafirmare identitarã ale acestora în România s-au
coagulat în perioada interbelicã, dar au fost brusc întrerupte în perioada celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial,
fiind reluate dupã anii ‘90.
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prin implementarea unor politici integrate în domeniul educaþiei, ocupãrii forþei
de muncã, sãnãtãþii, locuirii, culturii ºi infrastructurii sociale.
Cu toate cã în acest domeniu în ultimii ani s-au realizat progrese importante
din punct de vedere legislativ ºi instituþional, realitatea demonstreazã cã ciclul
vicios al sãrãciei continuã sã îi menþinã pe romi în excludere socialã, cu consecinþe
dintre cele mai serioase - acces dificil la servicii de sãnãtate ºi educaþie, grad
redus de participare pe piaþa muncii, locuire în condiþii improprii, scãderea
solidaritãþii comunitare etc.
Aceaste mici realizãri - departe încã de deziderate - au fost inconsistente
datoritã coordonãrii ineficiente între structurile instituþionale de la nivel central,
regional ºi local, funcþionarea instituþionalã a fost problematicã (datoritã lipsei
infrastructurii, a resurselor umane, a frecventelor schimbãri ale statutului
instituþiilor, a frecvenþei mãrite de discontinuitate guvernamentalã ºi lipsa
fondurilor), iar toate acestea au afectat în mod negativ implementarea eficientã a
tuturor strategiilor elaborate.
În general, politicile de integrare socialã a romilor au fost iniþiate pe fondul
presiunilor instituþiilor Uniunii Europene, ºi ca urmare a eforturilor organizaþiilor
reprezentative ale romilor ºi ale societãþii civile, în general, ºi mai puþin pe o
nevoie internalizatã a autoritãþilor publice ºi a decidenþilor politici, bazatã pe
analize de impact ºi corelaþii demografice, ori pe prognoze economice, care sã
contribuie la îmbunãtãþirea calitãþii vieþii cetãþenilor. Din acest motiv ar fi necesarã
o analizã atentã a impactului pe care l-au avut unele politici.
Politicile afirmative în domeniul educaþiei, care îi þinteºte pe romi, în
învãþãmântul preuniversitar ºi universitar, contribuie, indiscutabil, la emanciparea
acestei minoritãþi etnice, ºi implicit la o mai bunã integrare. Promovarea limbii ºi
culturii rome, precum ºi crearea unei elite în rândul reprezentanþilor acestei etnii
nu fac decât sã stimuleze ºi sã catalizeze gradul de integrare. Cu toate aceste
eforturi, fenomenul segregãrii în educaþie, abandonul ºcolar ºi absenteismul,
dublate de o calitate precarã a educaþiei, mai ales în zonele sãrace, constituie
încã piedici greu de surmontat care nu pot fi depãºite fãrã investiþii sistemice ºi
reforme majore în sistemul de educaþie din România.
Starea de sãnãtate a populaþiei de romi constituie o permanentã sursã de
preocupare în rândul cadrelor medicale, însã se face prea puþin în sensul
îmbunãtãþirii acesteia. În puþinele dezbateri publice existente accentul se pune în
special pe sporul demografic pozitiv al romilor, enunþat mai degrabã ca o îngrijorare
în relaþia cu natalitatea în scãdere a populaþiei majoritare, decât centratã pe
problemele reale de sãnãtate publicã ale populaþiei. Modelul mediatorului sanitar
rom, transferat deja în þãrile din regiune, tinde sã devinã un panaceu universal în
ceea ce priveºte mijlocirea relaþiei pacientului rom cu sistemul de sãnãtate.
Dovedirea calitãþii de asigurat de cãtre romi reprezintã o bariera majorã, de ordin
formal, când vorbim de accesul romilor la serviciile de sãnãtate publicã, accesul pe
profilaxie fiind aproape inexistent în comunitãþile de romi. Sãrãcia, ori barierele de
ordin formal, îi determinã pe mulþi romi sã apeleze, în principal, la serviciile medicinei
de urgenþã, atunci când starea de sãnãtate a acestora s-a deteriorat deja.
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Deºi de o importanþã vitalã în domeniul incluziunii sociale, problemele legate
de locuirea sãrãcãcioasã a romilor sunt complet neabordate. O precondiþie pentru
ca toate celelalte mãsuri de politici publice sã-ºi producã efectele scontate o
reprezintã investiþia în îmbunãtãþirea condiþiilor de locuire ale romilor. Lipsa actelor
de identitate ºi a celor de proprietate, lipsa siguranþei posesiei, evacuãrile forþate
fãrã furnizarea adãpostului alternativ pentru familiile numeroase de romi precum
ºi lipsa interesului autoritãþilor locale în investiþiile în stocul de locuinþe sociale
pentru categoriile de populaþie vulnerablã, rãmân probleme aparent
insurmontabile.
Modelele promovate de iniþiativele private, din zona neguvernamentalã proiecte integrate în domeniul locuirii, cu dimensiunea de ocuparea forþei de
muncã a beneficiarilor, cu investiþii în infrastructura de educaþie ºi sãnãtate trebuie preluate ºi replicate de autoritãþile publice locale ºi centrale, promovate
ca politici publice menite sã rezolve problema spinoasã a locuirii. Nu în ultimul
rând, probleme ca discriminarea, stigmatizarea, marginalizarea ºi victimizarea
membrilor minoritãþii sunt provocãri majore cãrora politicile de incluziune trebuie
sã le facã faþã, în domeniile educaþiei, sãnãtãþii, ocupãrii forþei de muncã, locuirii.
Statisticile privind ocuparea etnicilor romi indicã o situaþie defavorabilã
persistentã, iar realitatea dovedeºte cã romii abordeazã ocuparea din perspectiva
obþinerii imediate a unor venituri, astfel încât activitãþile desfãºurate îmbracã
preponderent forme non-formale - ziliere, de oportunitate, tradiþionale sau chiar
ilegale. Segregarea în funcþie de gen se perpetueazã odatã cu menþinerea unor
modele familiale tradiþionale, în care soþul ºi, mai apoi, bãieþii sunt responsabili
pentru asigurarea existenþei familiei. Acesta aduce cu sine ºi atragerea copiilor
în munci ocazionale (sub 14 ani), ceea ce genereazã mai departe abandonul
ºcolar. Dacã bãrbaþii ºi bãieþii justificã abandonul ºcolar prin aceea cã trebuie sã
se implice în activitãþi aducãtoare de venituri, în cazul fetelor justificãrile rezidã
în responsabilitãþile lor gospodãreºti odatã cu cãsãtoria. Situaþia socio-economicã
precarã este argumentul subsidiar.
Rãspunsul politicilor publice de ocupare este tot mai des unul dedicat,
preluând sau completând iniþiative sau în parteneriat cu acþiuni ale ONG-urilor.
Abordarea flexibilã a fost iniþiatã, firesc, prin activitatea acestora din urmã, dar
flexibilitatea, rãspunsul la nevoia complexã specificã a etnicilor romi s-a conturat
ca imperativ în numeroase studii de comunitate, devenind în cele din urmã o
direcþie programaticã.
Direcþiile de intervenþie graviteazã în jurul nevoii de educaþie pentru
transformare, a romilor ºi a relaþiei cu aceºtia. Un proiect de succes în vederea
creºterii ocupãrii implicã mult mai mult decât depãºirea barierelor discriminatorii
ºi a stereotipurilor, ºi am zice cã îºi are rãdãcina la nivel comunitar, în iniþiative
non-ocupaþionale: educaþie ºcolarã/sanitarã/civicã, servicii sociale, dezvoltare
personalã. Politicile specifice de ocupare potenþeazã iniþiative ocupaþionale deja
luate, în mãsura în care se dovedesc adaptate pieþei locale a muncii: calificãri,
autorizãri, învãþarea relaþiei cu sistemul fiscal, sprijin pentru abordarea non-localã
a unei afaceri ºi abia apoi suportul financiar.
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Migraþia persoanelor - indiferent de tipul migraþiei - continuã sã reprezinte
un subiect de interes nu doar în rândul cercetãtorilor, dar ºi în rândul
reprezentanþilor diferitelor instituþii naþionale ºi internaþionale, deoarece
implicaþiile migraþiei a depãºit nivelul localului, devenind un fenomen foarte
complex ºi divers în forme, cu multiple implicaþii în viaþa socialã, economicã
ºi chiar politicã a statelor. S-a formulat nevoia de a regândi abordãrile clasice a
teoriilor despre migraþie, mai ales din prisma politicilor publice. Argumentele
care accentueazã aceastã nevoie sunt urmãtoarele: în ultimele decenii numãrul
persoanelor migrante a crescut, tipul migraþiei s-a diversificat, dinamica
migraþiei a devenit mai eterogenã.
Aceste schimbãri au fost urmate de creºterea atenþiei mass-mediei îndreptatã
cãtre populaþiile migrante, deoarece efectele sociale ºi politice ale migraþiei,
atât în þãrile de destinaþie, cât ºi în cele de sursã s-au intensificat, iar
managementul instituþionalizat al migraþiei nu reflectã schimbãrile ºi necesitãþile
sociale curente. Procesele de schimbare rapidã a legislaþiei referitoare la
gestionarea trecerii frontierelor ºi a regulilor prin care s-a coordonat miºcarea
populaþiei pe piaþa muncii internaþionale aratã deasemenea nevoia unei
schimbãri în abordarea migraþiei, atât în context local, cât ºi internaþional.
Cercetãrile ºi anchetele realizate pe tema migraþiei romilor din România ar
putea fi o sursã de informaþii, prin care politicile publice ar putea sã fie dezvoltate
ºi implementate cu rezultate sustenabile.
Informaþile statistice privind tipul ºi modul de acordare a unor servicii sociale
integrate în scopul creºterii ocupãrii ºi incluziunii sociale sunt încã deficitare
ºi ca atare este dificil de comensurat impactul politicilor derulate în domeniu.
Persistã un paralelism în formarea unor specialiºti cu atribuþii asemãnãtoare
(mediatorul sanitar, mediatorul ºcolar în raport cu asistentul social) ceea ce
aduce neclaritate în atribuþii ºi responsabilitãþi. Utilizarea unor instrumente de
lucru nestandardizate precum ºi nerespectarea metodologiei de intervenþie în
acordarea ºi asigurarea serviciilor de mediere ºi consiliere profesionalã nu fac
decât sã creeze confuzie în aplicarea ulterioarã a politicilor din domeniu.
Necorelarea realitãþilor sociale în context european ºi naþional, ºi alocarea de
resurse financiare ºi umane, fãrã o analizã concretã al impactului potenþial,
induce ineficienþã serviciilor sociale.
Procesul de descentralizare a serviciilor sociale în sistemul public - deziderat
perpetuu al diferitelor guvernãri ºi o recomandare nelipsitã din documentele
strategice - se face cu mare greutate, iar realitatea o demonstreazã din plin.
Organizaþiile neguvernamentale sunt în continuare în fruntea dezvoltãrii
serviciilor sociale, însã o problemã importantã a rãmas sustenabilitatea acestor
servicii, monitorizarea fiind un proces încã insuficient dezvoltat. Nerespectarea
raportului serviciu social - prestaþie socialã este una dintre cele mai importante
probleme existente în câmpul profesional al asistentului social. Prestaþiile sociale
nu pot asigura nevoile de bazã, însã se doreºte ca prin oferta de servicii sã fie
accesate paliere superioare în dezvoltarea socialã.

14

Incluziunea romilor din România: politici, instituþii, experienþe

Rezùmato

15

Incluziunea romilor din România: politici, instituþii, experienþe

16

Incluziunea romilor din România: politici, instituþii, experienþe

17

Incluziunea romilor din România: politici, instituþii, experienþe

18

Incluziunea romilor din România: politici, instituþii, experienþe

Metodologie
Acest raport reprezintã o etapã intermediarã în cadrul activitãºii
denumitã generic în proiect „Adaptarea experienþelor împãrtãºite pentru
fiecare partener” în care se prezintã succint, din perspectiva problematicii
minoritãþii rome, politicile publice ºi iniþiativele naþionale ºi europene
din ultimele douã decade, încercând sã se identifice constrângerile ºi
problemele legate de succesul sau eºecul acestora, precum ºi potenþialele
soluþii de viitor.
Practic, în filozofia proiectului aceastã activitate vizeazã analizarea
ºi identificarea practicilor de succes ºi a experienþelor ce ar putea fi
replicate sau adaptate specificului organizaþiilor ºi þãrilor partenere,
precum ºi transferul acestei experienþe prin intermediul informaþiei
sintetizate într-un raport de þarã.
Pentru elaborarea raportului au fost consultate o sumã importantã de
documente, studii ºi rapoarte legate de aceastã tematicã sau conexe
acesteia, dar ºi cadrul legislativ naþional ºi european aferent. De asemenea,
s-au consultat o serie de rapoarte ºi informaþii referitoare la unele proiecte
finalizate sau încã în implementare, care au avut ca obiectiv incluziunea
romilor ºi creºterea gradului de ocupare al acestora.
Pentru a avea o percepþie cât mai realistã referitoare la acest subiect,
experþii grupului de lucru au avut o serie de întâlniri cu factori de decizie,
cu lucrãtori din administraþia publicã precum ºi cu reprezentanþi ai unor
organizaþii de romi, cu care au discutat despre principalele probleme cu
care se confruntã ºi care afecteazã gradul de incluziune a minoritãþii rome
pe piaþa muncii. În raport se analizeazã datele statistice existente, politicile
naþionale ºi cadrul programatic succesiv precum ºi cadrul legislativ
european ºi cel programatic pe problematica ocupãrii, incluziunii sociale,
serviciilor sociale, administraþiei publice ºi migraþiei. De asemenea, pentru
fiecare domeniu s-au identificat unele proiecte/iniþiative, atât cu efecte
benefice. dar ºi din categoria celor care nu au avut succes, proiecte care
s-au prezentat sintetic în raport.
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Capitolul 1. Populaþia romã în Uniunea Europeanã
ºi România – dimensiune ºi caracteristici
Romii reprezintã una dintre cele mai numeroase minoritãþi etnice din
Uniunea Europeanã (UE): estimãrile indicã existenþa a 10 - 12 milioane de
romi care locuiesc în diferite state membre, adesea în condiþii grele de viaþã
(EC, 2011). Discriminarea, sãrãcia, excluziunea socialã, lipsa de educaþie,
lipsa de acces la asistenþã medicalã de bazã, lipsa de locuinþe etc. sunt
câteva din problemele cu care romii se confruntã zi de zi (EC, 2005).
Cu toate cã, în ultimul deceniu, politicile antidiscriminare ºi iniþiativele
privind ameliorarea condiþiilor de viaþã ºi a integrãrii sociale a persoanelor
de etnie romã s-au înmulþit, la nivel european aceºtia reprezintã grupul cel
mai discriminat în raport cu alte minoritãþi naþionale ºi cel mai expus
excluziunii sociale. Conform sondajului UE privind minoritãþile ºi
discriminarea, realizat în 2009, în medie 50% din romii care au participat
la anchetã au fost victime ale unei situaþii de discriminare în ultimul an, iar
20% au fost victima unei atac cu caracter rasist (EU-MIDIS, 2009). În plus,
romii se confruntã ºi cu o situaþie de excluziune socio-economicã: ei
reprezintã cea mai mare, dar ºi cea mai sãracã minoritate etnicã din Europa.
Nivelul ridicat de ºomaj, nivelul scãzut de educaþie ºi sãnãtatea precarã
sunt corelate cu sãrãcia, chiar sãrãcia severã.
Romii sunt victimele cercului vicios al sãrãciei: lipsa unui loc de muncã
sau veniturile scãzute îi împiedicã sã investeascã în educaþia copiilor, în
sãnãtate sau în îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã, iar lipsa acestora, la rândul
lor, determinã sãrãcia. Un studiu al Bãncii Mondiale aratã cã în Bulgaria,
Cehia, România ºi Serbia, ºansele romilor de a absolvi ºcoala secundarã
sunt de patru pânã la ºase ori mai scãzute faþã de populaþia majoritarã;
nivelul ºomajului este ridicat – numai 50% dintre romi lucreazã în România,
ponderea fiind ºi mai redusã în Bulgaria ºi Cehia; raportat la populaþia
majoritarã veniturile obþinute sunt mult mai mici: variazã de la 39% în
România la 69% în Bulgaria (De Laat&Bodewig, 2011).
Procesul de extindere a UE din anii 2004 ºi 2007, a determinat creºterea
numãrului de romi la nivelul UE, majoritatea - aproximativ 70% - provenind
din noile state membre (fig.1).
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Fig. 1: Distribuþia minoritãþii rome în Europa
(sursa: http://www.euranet.eu/rum/Dossiers/Rromii-si-Europa)

1.1. Minoritatea rom
ã în România – între statistici
romã
º i realitãþ
realitãþii estimate
În România trãieºte, în prezent, cel
mai mare numãr de locuitori de etnie
romã, dintre toate statele europene.
Potrivit Recensãmântului din 1992
un numãr de 409.723 de persoane 3 ,
cetãþeni români, ºi-au asumat identitatea
etnicã de „rom-þigan”, reprezentând,
dupã maghiari, a doua minoritate etnicã.
În 2002, numãrul romilor care ºi-au
asumat identitatea etnicã în faþa
recenzorilor a fost de 535.140 persoane.
Conform datelor preliminare ale
Recensãmântului populaþiei, în anul
2011, romii reprezintã 3,2% din totalul
populaþiei (caseta 1). Deºi cele mai
recente date statistice oficiale indicã
numãrul romilor la peste jumãtate de
milion, în rândul cercetãtorilor, dar ºi al
3

Reprezentând 1,8% din totalul populaþiei României
la acea datã. (Sursa: Populaþie, structurã demograficã.
Recensãmântul populaþiei din 1992. Ed. Comisiei
Naþionale de Statisticã, Bucureºti, 1994).

Caseta 1
Recensãmântul populaþiei ºi al locuinþelor –
20 octombrie 2011
Potrivit datelor preliminare ale celui mai recent
recensãmânt al populaþiei ºi locuinþelor din
România, comunicate de Institutul Naþional pentru
Statisticã în februarie 2012, populaþia
de etnie romã reprezintã 3,2% din totalul populaþiei
stabile (care se cifreazã la 19.043.000 de persoane).
Persoanele de etnie romã în România, sunt în numãr
de 619.000 din totalul populaþiei stabile,
informeazã comunicatul INS, sunt repartizaþi relativ
uniform în teritoriu, cu ponderi variind între 1,1%
în judeþul Botoºani ºi 8,8% în judeþul Mureº.
Romii se întâlnesc într-o proporþie relativ mai mare,
de peste 6,0% din populaþia stabilã ºi în judeþele
Cãlãraºi (8,1%), Sãlaj (6,9%) ºi Bihor (6,1%),
potrivit aceluiaºi comunicat.
Sursa:
w w w. r e c e n s a m a n t r o m a n i a . r o % 2 F w p content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FComunicatdate-provizorii-rpl-2011.pdf (02.02.2012)
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reprezentanþilor civici ºi politici ai romilor, existã o dezbatere intensã în ceea ce
priveºte numãrul real al cetãþenilor români de etnie romã, raportat la cifrele oficiale
oferite de recensãmânt. Estimãrile experþilor indicã ponderea romilor la aproximativ
10% din populaþia României (CEDIMR-SE, Ionescu ºi Cace, 2006), iar
reprezentanþii romilor avanseazã estimãri de ordinul 1,5 - 2,5 milioane de romi.
Aceste cifre sunt vehiculate ºi în alte documente elaborate la nivel european.
Astfel conform unui raport al Comisiei Europene (CE) din 2003 se precizeazã cã
populaþia de etnie romã din România este de circa 1,8 - 2,5 milioane de persoane
(CE, 20034). Într-un alt raport al Consiliului Europei5 din anul 2010, se estimeazã
cã în România sunt 1,85 milioane romi, ceea ce ar corespunde unui procent de
8,32% din populaþia totalã (la nivelul anului 2009).
Aceastã discrepanþã între cifrele oficiale ºi estimãri, se datoreazã mai multor
cauze din care:
• unele sunt de ordin istoric ºi se datoreazã exterminãrii romilor prin deportãri,
pogromuri, execuþii sumare, mai ales în timpul celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial, acþiuni care au perpetuat în timp, teama de recunoaºtere a etniei;
• altele sunt asociate procesului de asimilare forþatã din perioada comunistã
în care interzicerea folosirii limbii romani ºi, uneori, stigmatizarea ºi
experienþele de discriminare din partea societãþii au determinat nedeclararea
realã a etniei.
La toate acestea se poate adãuga lipsa încrederii în autoritãþi, coroboratã ºi
cu un proces de recenzare viciat6, datorat refuzului ferm al autoritãþilor publice
române de a colecta date statistice dezagregate dupã etnie, cu anonimizarea
indivizilor ºi protecþia datelor cu caracter personal, acþiuni care nu au contribuit
la obþinerea unor date statistice pe deplin credibile.
Potrivit unei metodologii a UNDP7 ºi la recomandarea a numeroase organizaþii
active în domeniul drepturilor omului8, sunt indicate câteva modalitãþi prin care
autoritãþile pot acomoda acþiunea consideratã sensibilã de culegere de date
statistice cu caracter etnic, cu mãsurile de protecþie a datelor personale, în scopul
îmbunãtãþirii politicilor publice destinate incluziunii minoritãþilor, mãsuri care
poate ar trebui analizate ºi implementate în viitor (Skobla et al, 2009).
Refuzul autoritãþilor naþionale ºi europene de a gândi ºi „în afara cutiei” în
problema colectãrii de indicatori statistici dezagregaþi dupã etnie, are ca rezultat
date statistice viciate, ce pun decidenþii politici în imposibilitatea de a dimensiona
nevoia unor politici publice, de a evalua impactul politicilor publice dezvoltate,
ori de a monitoriza progresul îndeplinirii indicatorilor stabiliþi.
4

2003 Regular Report on Romania’s progress towards accession disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/
enlargement/archives/pdf/key_documents/2003/rr_ro_final_en.pdf.
5
Vezi http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_en.asp
6
Conform specialiºtilor aceastã problemã se datoreazã transpunerii/traducerii greºite a Art. 8 (4) a Directivei
95/46/EC, în Legea 677/2001 art. 7(1) privind procesarea ºi folosirea datelor referitoare la originea etnicã
sau rasialã etc. (Rughiniº, C. ºi Duminicã G., cap. V.4, din Raportul Riscuri ºi inechitãþi sociale în România,
2009, elaborat de Comisia Prezidenþialã pentru Analiza Riscurilor Sociale ºi Demografice.
7
Daniel Skobla, Tadas Leoncikas, Martina Stepankova, Ethnicity as a statistical indicator for the monitoring
of living conditions and discrimination, UNDP Bratislava, 2009.
8
Printre care Agenþia UE pentru Drepturi Fundamentale
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1.2
iei rome
1.2.. Probleme specifice ale populaþ
populaþiei
Conform specialiºtilor (Voicu, 2007), comunitãþile de romi din România,
se confruntã cu o serie de probleme comune, cum ar fi: ºomajul ºi lipsa
oportunitãþilor de angajare; nivelul scãzut de educaþie; accesul redus la servicii
medicale ºi implicit probleme de sãnãtate; supraaglomerarea locuinþelor ºi a
zonelor rezidenþiale; lipsa titlurilor de proprietate asupra casei ºi a terenurilor;
pasivitatea ºi lipsa implicãrii în rezolvarea propriilor probleme.
În ceea ce priveºte prezenþa persoanelor de etnie romã pe piaþa muncii,
studiul recent realizat în cadrul proiectului EU Inclusive9 subliniazã cã gradul
de ocupare al populaþiei de romi este scãzut în raport cu cel naþional - 35% faþã
de 58% - ºi cã „existã o pondere ridicatã a ocupaþiilor nesigure care nu oferã
permanenþã sau stabilitate”. Chiar dacã datele sunt diferite, aceeaºi tendinþã
este remarcatã ºi într-un un studiu al Bãncii Mondiale (De Laat&Bodewig,
2011) în care se aratã faptul cã în România se menþine un ecart semnificativ
între nivelul de integrare pe piaþa muncii a persoanelor de etnie romã (50%) în
comparaþie cu restul populaþiei (63%), iar în ceea ce priveºte salariul mediu,
persoanele de etnie romã realizeazã venituri situate la 39% din veniturile
populaþiei nerome. Raportul aduce în discuþie o serie de aspecte privind
percepþiile rãspândite în rândul locuitorilor din CEE (romii nu doresc sã
munceascã, romii trãiesc în principal din prestaþii sociale etc.), subliniind faptul
cã în prezent ratele de intrare pe piaþa forþei de muncã în cazul tinerilor romi
sunt superioare celor ale populaþiei adulte majoritare (în România, sunt cu
21% mai mari), cã numai o micã parte dintre romi depind de sistemul de prestaþii
sociale ºi cã un procent foarte mare de persoane de etnie romã doresc sã
munceascã ºi au fãcut demersuri în vederea identificãrii unui loc de muncã,
însã au fost refuzaþi la angajare.
Autorii studiului aratã cã în contextul actual marcat de tendinþe accentuate
de scãdere a populaþiilor majoritare ºi de creºtere a populaþiei vârstnice, statele
care au un procent mare de populaþie de etnie romã ar trebui sã ia în cât mai
scurt timp mãsuri pentru a facilita integrarea pe piaþa muncii a acestora.
Beneficiile economice estimate la nivelul Europei de Est ar putea fi de 3,4
miliarde de euro anual rezultând din scãderea cheltuielilor guvernamentale cu
programele de asistenþã socialã ºi din creºterea impozitului pe venit. Conform
autorilor, integrarea pe piaþa muncii ar aduce ºi alte avantaje secundare, cu
important impact social ºi economic, cum ar fi: creºterea economicã, scãderea
comportamentelor cu risc pentru sãnãtate, scãderea riscului de infracþiuni
determinate de excludere socialã ºi sãrãcie etc.
9

Tarnovschi, Daniela (coord.), 2012. EU INCLUSIVE - transfer de date ºi experienþe privind integrarea pe
piaþa muncii a romilor între România, Bulgaria, Italia ºi Spania, Situaþia romilor în România, 2011. Între
incluziune socialã ºi migraþie. Raport de þarã – România, Fundaþia Soros România.
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Capitolul 2. Instituþii ºi documente programatice
relevante pentru integrarea romilor pe piaþa muncii
În acest capitol sunt analizate principalele documente programatice privind
incluziunea romilor pe piaþa muncii ºi capacitatea instituþionalã de implementare
a acestora. Analiza efectuatã se circumscrie obiectivului general al proiectului,
ºi anume: „susþinerea documentatã pentru eforturile depuse în vederea realizãrii
incluziunii sociale a romilor ºi gãsirea unor soluþii pentru rezolvarea
problematicii ocupãrii la nivelul populaþiei de romi din România”.
Abordarea propusã are în vedere prezentarea elementelor constitutive,
funcþiilor ºi atribuþiilor organelor administraþiei publice în conexiune cu
solicitãrile sociale care formuleazã permanent noi exigenþe, totul sub aspect
evolutiv, de transformare ºi dezvoltare sub influenþa factorilor sociali, economici,
juridici ºi politici.

2.1. Documente programatice la nivelul Uniunii Europene
Uniunea Europeanã urmãreºte incluziunea populaþiei de etnie romã ºi
promovarea acesteia în cadrul economiei, pe piaþa muncii, în viaþa culturalã ºi în
luarea deciziilor. Incluziunea romilor este consideratã atât o datorie moralã, cât
ºi una politicã. Abordarea incluziunii se realizeazã într-un mod „integrat”,
acordându-se atenþie situaþiei speciale a romilor în cadrul tuturor politicilor UE,
urmãrindu-se îmbunãtãþirea situaþiei economice, a stãrii de sãnãtate, a condiþiilor
de trai, a oportunitãþilor de angajare, a înþelegerii prin prismã culturalã ºi
educaþionalã (EC, 2011).
Uniunea Europeanã ºi statele membre au o responsabilitate comunã în
domeniul incluziunii romilor ºi folosesc o gamã largã de instrumente ºi politici
în domeniile lor de responsabilitate, dintre care cele mai importante sunt:
• legislaþia comunitarã (de exemplu, Directiva privind libertatea de circulaþie,
Decizia-cadru privind combaterea rasismului ºi a xenofobiei, Directiva cu
privire la implementarea principiului egalitãþii de tratament între persoane
indiferent de originea rasialã sau etnicã etc.);
• coordonarea politicilor naþionale (de exemplu, în educaþie, ocuparea forþei
de muncã ºi incluziune socialã);
• fondurile destinate sprijinirii punerii în aplicare a politicilor naþionale în
aceste domenii (Fondul Social European (FSE), Fondul European de
Dezvoltare Regionalã (FEDR) ºi Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Ruralã (FEADR).
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În ultimii ani, Uniunea Europeanã ºi statele membre s-au concentrat pe
adoptarea legislaþiei anti-discriminare ºi pe eficientizarea utilizãrii fondurilor
europene în promovarea incluziunii romilor, combaterea discriminãrii, segregãrii
ºi violenþei rasiale, precum ºi pe susþinerea programelor de combatere a cercului
vicios al sãrãciei, marginalizãrii sociale, rezultatelor slabe în educaþie ºi condiþiilor
precare de locuit ºi de sãnãtate. La nivelul UE, a fost dezvoltat un cadru legislativ
care a vizat creºterea integrãrii sociale a grupurilor marginalizate ºi asigurarea
unei protecþii sporite împotriva rasismului ºi a discriminãrii rasiale care a cuprins
urmãtoarele acte normative:
 Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului, din 28 noiembrie 2008, privind
combaterea anumitor forme ºi expresii ale rasismului ºi xenofobiei prin
intermediul dreptului penal, prin care se stabileºte cã un astfel de comportament
constituie o infracþiune în toate statele membre ºi este pasibilã de pedeapsã;
 Directiva Consiliului 2000/43/CE, 29 iunie 2000, cu privire la implementarea
principiului tratamentului egal între persoane, indiferent de originea rasialã
sau etnicã (transpusã, pânã în anul 2009, în legislaþia naþionalã a tuturor
statelor membre);
 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2007/C 303/01), din
7 decembrie 2000, care încorporeazã drepturile fundamentale ºi reafirmã
angajamentul UE de a promova non-discriminarea ºi egalitatea de tratament
(a intrat în vigoare odatã cu Tratatului de la Lisabona10, ca parte integrantã
a acestuia).
Pe lângã iniþiativele cadru adoptate în scopul prevenirii ºi combaterii
discriminãrii la nivelul UE, au fost puse în aplicare o serie de alte acþiuni
specifice având printre obiectivele lor ºi promovarea incluziunii persoanelor
de etnie romã.
Astfel, pentru a veni în întâmpinarea problemelor cu care se confruntã, statele
membre au lansat, în martie 2000, „Strategia Lisabona” cu scopul declarat al
revigorãrii politicilor comunitare, pe fondul a douã provocãri majore care afectau
economia ºi societatea: globalizarea ºi dezvoltarea rapidã a societãþii
informaþionale. Procesul de globalizare implicã creºterea concurenþei în toate
sectoarele economiei, iar dezvoltarea societãþii informaþionale presupune o
reformã radicalã a sistemului educaþional din Europa ºi asigurarea învãþãrii pe
tot parcursul vieþii pentru cetãþenii europeni. Obiectivul principal al Strategiei
Lisabona, respectiv acela de a transforma UE în cea mai competitivã ºi dinamicã
economie din lume pânã în anul 2010, a fost reformulat în anul 2005, cu ocazia
efectuãrii evaluãrii intermediare. Dupã relansare, Strategia Lisabona îºi propunea
transformarea UE într-un spaþiu mai atractiv pentru investiþii ºi muncã, promovarea
cunoaºterii ºi inovãrii ºi crearea de noi locuri de muncã.
10

Intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.
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Strategia de la Lisabona a fost principala strategie a cãrei implementare a
fost supravegheatã ºi monitorizatã de Comisia Europeanã, având un mecanism
de indicatori elaboraþi pentru o monitorizare exactã ºi o evaluare a progresului
în cadrul UE. În „Raportul asupra Protecþiei ºi Incluziunii Sociale 2006” se
preciza faptul cã „statele membre trebuie sã elaboreze (…) rãspunsuri pentru
nevoile tuturor grupurilor cu risc cum ar fi (…) minoritãþile etnice (inclusiv
romii)”11. Fiecare þarã membrã a elaborat propriul Plan naþional de acþiune privind
incluziunea socialã, iar o parte dintre acestea au identificat romii ca grup prioritar.
Romii sunt de asemenea menþionaþi în Strategia Parlamentului European - motorul
Strategiei de la Lisabona.
Strategia Lisabona a fost importantã pentru cã a propus o creºtere bazatã
pe ocuparea forþei de muncã ºi nu pe investiþii. Dupã procesul de implementare
a acestei strategii se poate afirma cã aceasta nu a generat rezultatele anticipate
în privinþa ocupãrii forþei de muncã, a reformelor structurale sau a ratei de
creºtere economicã. Rezultatele pozitive au fost atenuate de criza economicã
care a debutat în anul 2008. Deºi, economiile cele mai adaptate la noul model
de dezvoltare, anticipat de Strategia Lisabona, nu au înregistrat rate mari de
creºtere economicã, totuºi au avut capacitatea de a elimina o serie dintre efectele
crizei economice.
Strategia Europa 2020 – o strategie europeanã pentru o creºtere inteligentã,
ecologicã ºi favorabilã incluziunii – reprezintã strategia UE de creºtere economicã
la orizontul anului 2020. Într-o lume aflatã în permanentã schimbare, UE ºi-a
propus sã devinã o economie inteligentã, durabilã ºi favorabilã incluziunii. Aceste
trei prioritãþi se sprijinã reciproc ºi sunt în mãsurã sã ajute UE ºi, implicit, statele
membre sã obþinã un nivel ridicat de ocupare a forþei de muncã, de productivitate
ºi de coeziune socialã. Concret, UE a stabilit cinci domenii majore care vizeazã
ocuparea forþei de muncã, inovarea, educaþia, incluziunea socialã ºi mediul/
energia, care urmeazã sã fie îndeplinite pânã în anul 2020.
Statele membre au adoptat propriile lor obiective naþionale în aceste domenii.
În cadrul acestei strategii, romii sunt menþionaþi printre grupurile cu un grad de
risc ridicat, pentru care statele membre trebuie sã defineascã ºi sã implementeze
mãsuri specifice (CE, 2010).12
În procesul de punere în aplicare a strategiei Europa 2020, statele membre
au prezentat programe naþionale de reformã a cãror analizã indicã faptul cã existã
un consens general în domeniul consolidãrii fiscale ºi a reinstaurãrii ordinii în
sectoarele financiar ºi bancar ºi mai puþine eforturi în ceea ce priveºte definirea
reformelor necesare pentru corectarea dezechilibrelor ºi reluarea creºterii
economice ºi a creãrii de noi locuri de muncã.
11

Raportul Integrat asupra Protecþiei ºi Incluziunii Sociale 2006, http://ec.europa.eu/employment_social/
social_inclusion/ docs/2006/cs2006_7294_en.pdf
12
Europa 2020 – o strategie europeanã pentru o creºtere inteligentã, ecologicã ºi favorabilã incluziunii,
comunicarea Comisiei, 2010, pg. 23.
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2.1.1. Documente programatice dedicate minoritãþii rome
Deceniul de incluziune a romilor 2005-2015 (Deceniul)
Deceniul a fost prima iniþiativã internaþionalã de amploare 13 conceputã
pentru un orizont de timp mediu ºi lung, care a vizat cea mai sãracã ºi
mai însemnatã minoritate transnaþionalã din Europa „populaþia romã”.
Deceniul a fost o iniþiativã internaþionalã a Institutului pentru o Societate
Deschisã (OSI), a Bãncii Mondiale (BM) ºi a Uniunii Europene (UE). Prin
Deceniu, guvernele semnatare 14 ºi-au propus accelerarea eforturilor de
îmbunãtãþire a situaþiei romilor, prin implicarea acestora în procesul de
decizie ºi evaluare. Domeniile de acþiune ale Deceniului sunt: educaþia,
locuirea, ocuparea forþei de muncã ºi sãnãtatea. De asemenea, au fost
definite trei domenii transversale: anti-sãrãcie, non-discriminare ºi
egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi.
Implementarea Deceniului implicã atât actori publici (guverne
naþionale ºi instituþii financiare), cât ºi actori privaþi (organizaþii
neguvernamentale internaþionale ºi ONG-uri ale romilor). Coordonarea
activitãþilor Deceniului a fost planificatã de un Comitet Internaþional de
Coordonare, structurã formatã din reprezentanþi ai guvernelor, ai unor
organizaþii internaþionale ºi ai unor coaliþii puternice de organizaþii civice
rome cu rol de monitorizare a politicilor guvernamentale din fiecare stat
participant la Deceniu. Aceastã iniþiativã se bazeazã pe participarea
reprezentanþilor romilor la procesul de luare a deciziilor ºi la
implementarea de acþiuni concrete. Finanþarea iniþiativelor s-a realizat prin
Open Society Instiute (OSI), Roma Education Fund (REF), fonduri de
preaderare (PHARE), fonduri structurale ºi din resurse naþionale. În cadrul
lucrãrilor conferinþelor Comitetului Internaþional de Coordonare a
Deceniului, se prezintã, se evalueazã ºi se revizuiesc anual Planurile
Naþionale de Acþiune.
O evaluare comparativã a progreselor realizate în perioada 2005-2006
(caseta 2) aratã cã fiecare þarã a fãcut progrese, însã niciuna nu a realizat
punctajul maxim dezirabil.
13

Ideea Deceniului a apãrut în urma conferinþei „Romii într-o Europa extinsã: provocãri pentru viitor”,
care a avut loc la Budapesta, în anul 2003. Lansarea ca document strategic pentru perioada 2005–2015
s-a fãcut la Bucureºti, în anul 2005.
14
La aceastã iniþiativã au rãspuns ºefii guvernelor din Bulgaria, Croaþia, Cehia, Macedonia, Muntenegru,
România, Serbia, Slovacia ºi Ungaria, care au agreat sã asigure ºi preºedinþia rotativã anualã. Ulterior, alte
trei state s-au alãturat Deceniului în calitate de membri – Albania, Bosnia-Herþegovina ºi Spania, iar
Slovenia în calitate de observator. Iniþiativa a rãmas deschisã cãtre orice alt guvern.
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Acest lucru indicã faptul cã existã
diferenþe între þãri în ceea ce priveºte
gradul de implementare a obiectivelor
Deceniului. Diferenþele sunt consecinþe
ale modului în care guvernele ºi-au
asumat obiectivele ºi efortul
guvernamental pentru a evolua de la
mãsuri sporadice, deseori cofinanþate
de parteneri strãini, la politici publice
sistematice susþinute de alocarea de
resurse bugetare.
Evaluarea comparativã aratã cã
obþinerea
unor
succese
în
implementarea Deceniului depinde atât
de existenþa unui cadru instituþional
adecvat, cât ºi de politicile elaborate ºi
puse în practicã în cele patru domenii
prioritare15.
În 2011, Alianþa Civicã a Romilor
din România, organizaþia neguvernamentalã care asigurã monitorizarea implementãrii angajamentelor
asumate de guvernul României, a
raportat16 la rândul ei cã, la jumãtatea
Deceniului, Planurile Naþionale de
Acþiune ale României nu au fost
adoptate ºi nici bugetate, respectiv puse
în aplicare, în condiþiile în care în alte
state participante la aceastã iniþiativã
internaþionalã, acestea au fost revizuite
anual, în urma implementãrii mãsurilor
de politicã publicã asumate.

Caseta 2
Evaluare comparativã a
performanþelor realizate (2005-2006) *
Þara
Ungaria
Bulgaria
Slovacia
Republica Cehã
România
Croaþia
Macedonia
Serbia
Muntenegru

Punctaj
2,29
1,84
1,82
1,76
1,72
1,70
1,37
1,24
0,63

* Clasamentul prezentat este rezultatul unei evaluãri
care a luat în considerare indicatori care vizeazã:
existenþa unor planuri de acþiune cu indicatori ºi
obiective specifice; existenþa structurilor
instituþionale pentru implementarea Deceniului;
adoptarea de mãsuri guvernamentale în cele patru
domenii prioritare - educaþie, muncã, sãnãtate ºi
locuire; inclusiv existenþa de date relevante ºi
colectarea acestora, precum ºi existenþa legislaþiei
anti-discriminare compatibilã cu standardele UE.
Punctajul maxim care poate fi obþinut este 4 ºi
indicã bunele practici care pot fi folosite ca model
de acþiune guvernamentalã, iar punctajul minim
este 0 ºi indicã lipsa oricãror mãsuri guvernamentale
Sursa: Decade Watch 2005-2006: Activiºtii pentru
drepturile romilor evalaueazã progresele realizate
în cadrul Deceniului de Incluziune a romilor

Platforma europeanã pentru incluziunea romilor (Platforma)
Platforma europeanã pentru incluziunea romilor a fost creatã cu scopul de a
întãri colaborarea dintre instituþiile UE, statele membre, organizaþiile internaþionale,
15

Decade Watch 2005-2006: Activiºtii pentru drepturile romilor evlaueazã progresele realizate în cadrul
Deceniului de Incluziune a romilor.
16
Decade Watch Romania Report 2010: Mid Term Evaluation of the Decade of Roma Inclusion (2010),
disponibil la: http://www.romadecade.org/files/downloads/Decade%20Watch%202010/
Decade%20Watch%20Romania%20Report%202010%20EN.pdf
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societatea civilã ºi mediul academic. Platforma stipuleazã faptul cã toate
politicile adresate romilor ar trebui sã vizeze integrarea acestei minoritãþi în
ºcoli standard, pe piaþa forþei de muncã ºi în societate fãrã a crea o societate
paralelã. Acþiunile ar trebui sã fie în mod explicit orientate cãtre romi, dar fãrã
a exclude persoane de alte etnii aflate într-o situaþie socio-economicã similarã.
Platforma a fost lansatã în aprilie 2009 cu scopul declarat de a asigura
schimbul de bune practici ºi experienþã ºi de a încuraja cooperarea în rândul
participanþilor. Iniþiativa înfiinþãrii sale a apãrut cu ocazia Primului Summit
European privind problematica romilor (Bruxelles, Septembrie 2008), fiind un
proces dinamic care a continuat în urmãtorii ani (caseta 3). Obiectivul Platformei
este de a îmbunãtãþi coerenþa ºi eficienþa proceselor politice care se desfãºoarã
în mod paralel la nivel naþional, european ºi internaþional, în vederea creãrii
de sinergii.
Platforma este o declaraþie fãrã
Caseta 3
caracter obligatoriu ºi are principii
Calendarul constituirii Platformei
comune pentru incluziunea romilor,
• prima reuniune a avut loc la Praga în aprilie
elaborate în cadrul activitãþii Platformei
2009, în cadrul preºedinþiei cehe a UE. Cu
aceastã ocazie, a fost stabilit un set de zece
ºi inspirate din experienþele iniþiativelor
principii comune pentru abordarea eficientã a
de succes, care oferã un cadru practic
incluziunii romilor;
pentru factorii politici de la toate
• a doua întâlnire a avut loc la Bruxelles în
nivelurile, pentru modalitatea de
septembrie 2009 ºi a fost axatã pe problematica
concepere ºi de punere în aplicare a
educaþiei romilor;
unor iniþiative reuºite.
• a treia reuniune a fost organizatã sub preºedinþia
Principiile privind incluziunea
spaniolã, în iunie 2010 ºi a vizat discutarea unui
plan de acþiune propus de preºedinþia spaniolã,
romilor vizeazã orientarea instituþiilor
oferind un cadru pe termen mediu de acþiuni ºi
UE ºi statelor membre, þãrilor
obiective;
candidate ºi potenþial candidate în
• a patra reuniune a avut loc la Bruxelles, în
procesul de elaborare ºi implementare
decembrie 2010, în cadrul preºedinþiei belgiene
de noi politici sau activitãþi. Principiile
a UE, ºi a fost axatã pe serviciilor pentru copii
au fost asumate de miniºtrii
preºcolari romi ºi familiile acestora;
Ministerelor Muncii ºi Afacerilor
• a cincea reuniune a avut loc la Budapesta în
aprilie 2011, în contextul Preºedinþiei maghiare
Sociale din þãrile UE ºi sunt
a UE. Reuniunea s-a axat pe trei domenii
urmãtoarele:
principale: Comunicarea Comisiei privind

Principiul 1: politici construccadrul UE pentru strategiile naþionale de
tive, pragmatice ºi nediscrimiintegrare a romilor; Rezoluþia Parlamentului
natorii. Politicile care vizeazã
European referitoare la strategia UE privind
problematica romilor; dimensiunea teritorialã a
incluziunea romilor confirmã ºi
sãrãciei persoanelor de etnie romã.
respectã valorile fundamentale ale
UE, care includ ºi se referã la
drepturile omului ºi demnitatea persoanei, non-discriminare ºi egalitate de
ºanse, precum ºi la dezvoltare economicã. Scopul acestor politici este de a
oferi romilor acces efectiv ºi ºanse egale în statele membre;
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 Principiul 2: vizare explicitã, dar nu exclusivã. Adresarea explicitã, dar
neexclusivã a romilor este esenþialã pentru iniþiativele privind politica de
incluziune; aceasta implicã concentrarea asupra romilor ca grup þintã, dar
nu exclude alte persoane care se aflã în circumstanþe socio-economice
similare;
 Principiul 3: abordarea inter-culturalã. Abordarea inter-culturalã implicã
prezenþa romilor în acelaºi cadru cu oameni din medii etnice diferite. Educaþia
ºi abilitãþile inter-culturale trebuie sã fie promovate alãturi de combaterea
prejudecãþilor ºi a stereotipurilor;
 Principiul 4: abordare integratoare. Acolo unde existã încã o segregare
parþialã sau completã în domeniul educaþiei sau a locuinþelor, politicile de
incluziune a romilor trebuie sã depãºeascã aceastã moºtenire. Dezvoltarea
unor pieþe „rome” ale forþei de muncã, artificiale ºi separate, trebuie evitatã;
 Principiul 5: conºtientizarea dimensiunii de gen. Iniþiativele privind politica
de incluziune a romilor trebuie sã ia în considerare nevoile ºi situaþia femeilor
de etnie romã;
 Principiul 6: transferul politicilor bazate pe dovezi. Statele membre trebuie
sã înveþe din propriile experienþe referitoare la dezvoltarea unor iniþiative de
incluziune a romilor ºi sã facã schimb de experienþã cu alte state membre.
Exemplele ºi experienþele relevante privind politicile de incluziune socialã
referitoare la alte grupuri vulnerabile trebuie, de asemenea, luate în considerare;
 Principiul 7: utilizarea instrumentelor Uniunii Europene. Pentru a elabora
ºi pune în aplicare politicile vizând incluziunea romilor, statele membre vor
trebui sã utilizeze eficient instrumentele Uniunii Europene: instrumentele
legale (Directiva privind egalitatea dintre rase, Decizia-cadru privind
combaterea rasismului ºi a xenofobiei), instrumentele financiare (Fondul
Social European, Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã etc.);
 Principiul 8: implicarea autoritãþilor regionale ºi locale. Statele membre
trebuie sã conceapã, sã dezvolte, sã punã în aplicare ºi sã evalueze iniþiativele
privind politica de incluziune a romilor în strânsã cooperare cu autoritãþile
regionale ºi locale;
 Principiul 9: implicarea societãþii civile. Statele membre trebuie, de
asemenea, sã conceapã, sã dezvolte, sã punã în aplicare ºi sã evalueze
iniþiativele privind politica de incluziune a romilor în strânsã colaborare cu
reprezentanþii societãþii civile - organizaþii neguvernamentale, parteneri
sociali ºi cadre universitare/cercetãtori;
 Principiul 10: participarea activã a romilor. Romii vor trebui implicaþi în
fiecare etapã pentru a creºte eficienþa politicilor. Implicarea romilor trebuie
sã aibã loc atât la nivel naþional, cât ºi european, prin contribuþii de
specialitate ale experþilor ºi funcþionarilor publici de etnie romã, precum ºi
prin consultãri cu actori interesaþi de etnia romã, implicaþi în conceperea,
punerea în aplicare ºi evaluarea iniþiativelor politice.
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Din punct de vedere al ocupãrii, subiectele cheie pentru Platformã sunt:
tranziþia de la educaþie la inserþie profesionalã (pregãtire profesionalã, sprijin
individualizat, accesul la piaþa muncii formale); microcreditarea pentru
antreprenorii ºi angajaþii pe cont propriu; promovarea parteneriatului în ocuparea
forþei de muncã; pregãtirea vocaþionalã pentru adulþi ºi calitatea ocupãrii. Acestora
li se adaugã mãsurile antidiscriminare ºi promovarea acþiunilor de conºtientizare
în domeniul educaþiei, locuirii, sãnãtãþii ºi ocupãrii17.

Cadrul European pentru strategiile de integrare naþionalã a romilor - 2020
Parlamentul European (PE) a adoptat în ianuarie 2008 o rezoluþie prin care a
fost exprimatã necesitatea unei strategii a UE pentru populaþia de etnie romã.
Justificarea PE sublinia faptul cã un numãr important de romi trãiesc în UE ºi cã
aceºtia reprezintã o comunitate care ar putea beneficia de o gamã largã de
instrumente de luptã împotriva discriminãrii ºi îmbunãtãþirii accesului pe piaþa
muncii, la educaþie etc. Astfel, Comisia Europeanã a propus, în data de 5 aprilie
2011, adoptarea unui Cadru UE pentru strategiile naþionale de integrare a romilor
pânã în 2020. Acesta este un document tip comunicare cãtre Parlamentul
European, Consiliul Economic ºi Social European ºi Comitetul Regiunilor prin
care statele membre sunt încurajate sã adopte sau sã dezvolte strategii naþionale
de integrare a romilor (COM (2011 ) 173/4).
Cadrul propus prevede o perioadã de zece ani pentru a modifica semnificativ
condiþiile de viaþã ale romilor. Mai precis, Cadrul European identificã patru
obiective în vederea integrãrii europene a romilor: accesul la educaþie, ocuparea
forþei de muncã, accesul la asistenþã medicalã ºi accesul la locuinþe.
Cadrul European propus de Comisie solicitã politici clare ºi specifice care sã
rãspundã nevoilor romilor, mãsuri explicite care sã previnã ºi sã compenseze
dezavantajele cu care aceºtia se confruntã. Strategiile naþionale de integrare a
romilor vor trebui sã corespundã obiectivelor UE ºi vor fi susþinute din fonduri
naþionale ºi europene precum ºi din alte surse. Valoarea adãugatã a Cadrului
European este considerat rolul mai mare al Comisiei în monitorizarea ºi
promovarea integrãrii romilor. Cadrul European vizeazã prelungirea cu cinci
ani a acþiunilor de incluziune a romilor dupã sfârºitul Deceniului.

2.2. Documente programatice la nivel naþional
Analizele strategiilor, politicilor ºi programelor pentru romi în România
postcomunistã sunt numeroase. Într-o încercare de sistematizare experþii identificã
trei etape din punct de vedere al evoluþiei politicilor publice pentru romi (Ionescu
ºi Cace, 2006):
17

Integrated European Platform for Roma Inclusion, Road Map (30 iunie 2010), pg. 4.
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• 1990-1995: „perioada cãutãrilor nestructurate” s-a caracterizat prin
politici ºi programe cu caracter exploratoriu, destinate înþelegerii
mecanismelor necesare unei intervenþii sociale coerente;
• 1996-2000: „perioada de înþelegere a responsabilitãþilor” a fost
caracterizatã de elaborarea unor strategii ºi demararea unor intervenþii
concrete, atât de cãtre instituþiile publice, cât ºi de cãtre organizaþiile
neguvernamentale. În aceastã perioadã s-au pus bazele primei strategii de
îmbunãtãþire a situaþiei romilor din România;
• din anul 2001 pânã în prezent: „perioada asumãrii responsabilitãþilor”
se caracterizeazã prin asumarea responsabilitãþilor de cãtre autoritãþile de
resort, în vederea conferirii de rãspunsuri la o situaþie a cãrei dificultate se
aflã într-o continuã creºtere, la multiplele probleme cu care se confruntã
populaþia de etnie romã. Aceastã ultimã etapã face obiectul demersului
realizat în acest capitol.
Parteneriatul pentru aderare (anul 1999) a subliniat necesitatea consolidãrii
dialogului dintre Guvernul României ºi comunitatea romã, în vederea elaborãrii
ºi implementãrii unei strategii, cu scopul de a îmbunãtãþi situaþia socialã ºi
economicã a romilor ºi de a oferi sprijin financiar adecvat programelor derulate.
De asemenea, a fost subliniatã necesitatea implementãrii unei strategii de
îmbunãtãþire a situaþiei sociale ºi economice a romilor ºi implementarea mãsurilor
menite sã combatã discriminarea, inclusiv în cadrul administraþiei publice, sã
creeze locuri de muncã ºi sã creascã accesul la educaþie.
Urmare a numeroaselor referiri la problematica de îmbunãtãþire a situaþiei
romilor, ca ºi a monitorizãrii progreselor înregistrate de România în procesul
de aderare, Guvernul a introdus în programul sãu din 1998-2000
problematica romilor ca pe o prioritate. Programul guvernamental a prevãzut,
în mod explicit, ºi stabilirea un comitet interministerial pentru problemele
romilor din România, precum ºi alocarea resurselor financiare destinate unor
proiecte ºi programe care sã sprijine procesul de organizare a minoritãþilor
naþionale. De asemenea, în Programul de guvernare 2001-2004 se regãsesc
elemente care fac referire la populaþia romã, la necesitatea elaborãrii unei
strategii naþionale ºi a unor programe specifice care sã asigure îmbunãtãþirea
substanþialã a situaþiei acestei minoritãþi.
Politicile de promovare a incluziunii sociale pentru romi se regãsesc într-o
serie de documente naþionale care preiau elemente europene. Guvernul României
a recunoscut cã existã o problemã a romilor care necesitã politici coerente. Astfel,
principalele direcþii de acþiune s-au concretizat într-un document intitulat
Strategia de îmbunãtãþire a situaþiei romilor din România (Strategia)18.
18

HG 430/25/04/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunãtãþire a situaþiei romilor.
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Strategia a fost rezultatul muncii în comun a structurilor guvernamentale, a
societãþii civile a romilor ºi a susþinerii din partea instituþiilor internaþionale, în
special a celor europene. În acest proces, semnificativã a fost activitatea Grupului
de Lucru al Asociaþiilor Romilor (GLAR) care a formulat un document numit
„Recomandare de politicã generalã asupra implementãrii programului
guvernamental de îmbunãtãþire a situaþiei romilor”, care a stat la baza Strategiei.
În timp, activitatea GLAR a fost preluatã de „Convenþia Cadru a Romilor”
(FCCR) care a înaintat premierului o recomandare de orientare pentru o politicã
generalã. Multe dintre principiile enunþate de cãtre GLAR ºi FCCR în documentele
menþionate au fost integrate în Strategie. Acestea fãceau referire la problematica
eliminãrii discriminãrii, stabilirii unei relaþii de parteneriat cu asociaþiile romilor,
recomandau înfiinþarea de comisii ministeriale pentru romi ºi stabilirea unor
mecanisme de alocare a fondurilor pentru implementarea programelor.
Strategia se baza pe ºase principii directoare: principiul consensualitãþii,
principiul utilitãþii sociale, principiul „distribuþiei sectoriale“, principiul
descentralizãrii, principiul diferenþierii identitare ºi principiul egalitãþii.
Strategia prevedea zece direcþii principale de acþiune: dezvoltarea comunitãþii
ºi administraþie publicã; locuinþe; securitate socialã; sãnãtate; economic; justiþie
ºi ordine publicã; protecþia copilului; educaþie; culturã ºi culte; comunicare ºi
participare civicã.
În domeniul administraþiei ºi dezvoltãrii comunitare în Strategie au fost
prevãzute urmãtoarele obiective:
• organizarea la nivel local/judeþean a unor grupuri de lucru mixte alcãtuite
din reprezentanþi aleºi ai comunitãþii respective, ai structurilor descentralizate
ale administraþiei centrale, ai organizaþiilor neguvernamentale ale romilor ºi
ai minoritãþii romilor, în vederea evaluãrii principalelor nevoi ale comunitãþilor
de romi ºi aplicãrii programelor de sprijinire a acestora;
• crearea cadrului juridic prin care ministerele ºi agenþiile centrale/locale,
structurile descentralizate ale acestora sã poatã finanþa proiecte sau program
sectoriale pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor;
• înfiinþarea Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii ºi includerea
de reprezentanþi ai romilor în aceastã structurã;
• înfiinþarea de structuri de implementare a strategiei la nivelul ministerelor,
prefecturilor ºi primãriilor;
• iniþierea ºi desfãºurarea unor acþiuni de formare privind combaterea
discriminãrii, la nivelul funcþionarilor publici din cadrul administraþiei publice
centrale ºi locale;
• condiþionarea recrutãrii ºi promovãrii funcþionarilor publici în raport cu
criteriului „nediscriminare” în raportarea cu celelalte persoane;
• dezvoltarea colaborãrii dintre structurile administraþiei publice ºi organizaþiile
neguvernamentale ale romilor, pe bazã de parteneriat;

33

Incluziunea romilor din România: politici, instituþii, experienþe

• includerea liderilor comunitãþilor de romi în procesul de luare a deciziilor
administrative locale care afecteazã comunitatea de romi;
• implementarea unor programe de acþiune afirmativã a romilor în ceea ce
priveºte angajarea în muncã în posturi din structurile administraþiei publice
centrale ºi locale.
Adoptarea Strategiei a fost apreciatã de CE în „Raportul de þarã cu privire la
progresul de aderare al României”, din anul 2001, unde se preciza cã una dintre
iniþiativele majore ale Guvernului în ceea ce priveºte romii este adoptarea
Strategiei, ceea ce înseamnã îndeplinirea unuia dintre criteriile politice stipulate
în Parteneriatul pentru aderare.
Dezvoltarea Strategiei a reprezentat o acþiune pozitivã datoritã implicãrii ºi
responsabilizãrii membrilor comunitãþii romilor în procesul de elaborare ºi
implementare la nivel central ºi local. Strategia a fost importantã nu numai
pentru cã a reprezentat punctul de vedere al Guvernului României privind
gestionarea situaþiei romilor, dar a fost ºi o asumare politicã a unei schimbãri
care a vizat politici sociale, cu obiective foarte clare: prevenirea ºi combaterea
discriminãrii instituþionale ºi sociale, pãstrarea identitãþii etniei romilor,
asigurarea ºanselor egale pentru atingerea unui standard decent de viaþã ºi
stimularea participãrii etniei romilor la viaþa economicã, socialã, culturalã,
educaþionalã ºi politicã a societãþii.
Strategia, adoptatã în anul 2001, a vizat perioada 2001 - 2010 ºi prevedea
responsabilitãþi precise pentru un aparat instituþional capabil sã asigure
implementarea obiectivelor Strategiei la nivel central ºi la nivel local.
Aºa cum s-a arãtat anterior, procesul de pregãtire a aderãrii României la UE
a adus conceptul de incluziune socialã în centrul atenþiei ºi Guvernul a luat
decizia modificãrii ºi completãrii Strategiei. Astfel, în aprilie 2006, prin HG nr.
522, Strategia a fost modificatã ºi au fost incluse câteva elemente noi, inclusiv
un nou plan de mãsuri pentru perioada 2006 - 2008. Astfel direcþiile de acþiune
au fost reorganizate ºi comasate, iar noul document definea doar ºase astfel de
direcþii: administraþie publicã ºi dezvoltare comunitarã, comunicare ºi participare
civicã; locuinþe; sãnãtate; justiþie ºi ordine publicã; economie, securitate socialã;
protecþia copilului, educaþie, culturã ºi culte.
Dacã în prima variantã sursele de finanþare nu erau prevãzute explicit, în
Strategia revizuitã se menþioneazã faptul cã „finanþarea mãsurilor prevãzute în
Planul General de Mãsuri pentru perioada 2006-2008 se asigurã prin fonduri
de la bugetul de stat, fonduri de preaderare, alte fonduri provenite de la UE,
precum ºi prin atragerea altor resurse interne ºi externe”.
Strategia a fost primitã cu interes atât de instituþiile româneºti ºi internaþionale,
cât ºi de miºcarea asociativã a romilor. Un aspect pozitiv a fost reprezentat de
metodologia participativã aleasã de Guvern, care a inclus reprezentanþi ai romilor
în procesul de elaborare, implementare, monitorizare ºi evaluare a Strategiei.
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Deºi importantã, atât din punct de vedere politic, cât ºi din punct de vedere
social, implementarea Strategiei s-a caracterizat ºi printr-o serie de aspecte
negative: lipsa unei evaluãri ex-ante; descrierea la nivel general a mãsurilor
propuse spre implementare; alocarea insuficientã de fonduri guvernamentale
pentru punerea sa în aplicare; lipsa unei repartizãri clare a responsabilitãþilor în
acþiunea de punere în practicã a planului de mãsuri; lipsa unei monitorizãri reale
ºi a mecanismelor de evaluare etc.
Aprobat în anul 2002, Planul Naþional pentru Combaterea Sãrãciei ºi
Promovarea Incluziunii Sociale (Planul antisãrãcie) 19 a fost prevãzut a se
implementa în perioada 2002 - 2012. El a fost elaborat în contextul în care în
perioada 2001 - 2004 a existat o deplasare a atenþiei politicilor sociale, atât în
România, cât ºi în UE, de la abordarea singularã, naþionalã în lupta împotriva
sãrãciei cãtre un proces mai larg al incluziunii sociale ºi al dezvoltãrii.
Ca ºi în cazul Strategiei, filozofia Planului antisãrãcie este bazatã pe activarea
ºi responsabilizarea membrilor comunitãþilor de romi. Acesta este structurat pe
opt obiective, printre care se întâlnesc mãsuri din domeniul educaþiei, sãnãtãþii,
economiei ºi locuirii. Consolidarea imaginii de sine ºi a imaginii publice a
populaþiei rome, lupta împotriva discriminãrii rasiale ºi promovarea atitudinii
de sprijin comunitar sunt domenii transversale în cadrul acestui document.
Coordonatorul naþional al Planului antisãrãcie a fost CASPIS, iar Agenþia Naþionalã
pentru Romi a fost responsabilã cu implementarea ºi coordonarea mãsurilor
specifice din plan.
Planul Anti-Sãrãcie s-a constituit ca un prim experiment pe care România
l-a realizat din perspectiva integrãrii europene. În procesul de elaborare al Planului
au fost antrenaþi experþi din sistemul guvernamental, reprezentanþi ai partenerilor
sociali (patronate, sindicate, organizaþii non-guvernamentale etc.), iar etapele au
fost urmãtoarele: cristalizarea concepþiei; consultãri la nivelul guvernamental,
cu partenerii sociali, precum ºi cu experþii din mediul academic; consultãri cu
reprezentanþi ai organizaþiilor internaþionale; discutarea Planului în cadrul CASPIS,
pentru avizare; adoptarea de cãtre Guvern ºi lansarea oficialã în septembrie 2002.
Planul a fost structurat pe trei secþiuni: planul global de prevenire ºi absorbþie
a sãrãciei ºi promovare a incluziunii sociale; componentele sectoriale ale Planului
Naþional Anti-Sãrãcie ºi Promovare a Incluziunii Sociale; analiza situaþiei existente.
Planul Anti-Sãrãcie a fost important prin faptul cã a identificat principalele
surse ale excluziunii sociale ºi sãrãciei în România, precum ºi acele segmente
de populaþie cu cel mai înalt grad de expunere/afectare. Acest document a
avut un rol major în stabilirea principalelor provocãri ºi linii de acþiune în
politica socialã a României.
19

Adoptat prin H.G. 829/2002 privind aprobarea Planului naþional antisãrãcie ºi promovare a incluziunii sociale.
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Planul Naþional de Dezvoltare 2007 - 2013 (PND), lansat în decembrie
2005, este un document de planificare strategicã ºi programare financiarã
multianualã, prin care sunt enunþate prioritãþile investiþiilor publice pentru
dezvoltare ale Guvernului României în raport cu domeniile de intervenþie a
fondurilor structurale ºi de coeziune ale UE. Capitolul 6 - Incluziunea socialã cuprinde ºi o prezentare a populaþiei de etnie romã ca unul dintre grupurile
dezavantajate pe piaþa muncii. Sunt expuse principalele probleme sociale, în
special pe componentele de ocupare, gen ºi educaþie.
Cadrul Naþional Strategic de Referinþã 2007 - 2013 (CNSR), lansat în
2007, a fost elaborat având la bazã prioritãþile stabilite în PND ºi este considerat
un instrument pentru programarea financiarã ºi a cadrului de implementare a
fondurilor structurale. CNSR cuprinde direcþiile strategice ale Programelor
operaþionale sectoriale aflate sub Obiectivul Convergenþã, respectiv cele finanþate
prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European ºi Fondul
de Coeziune. Problemele sociale cu care se confruntã comunitãþile de romi sunt
prezentate în secþiunea privind capitalul uman.
Programul Operaþional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane (POS
DRU) stabileºte cadrul structural de intervenþie în domeniul resurselor umane
prin intermediul Fondului Social European. Obiectivul general al POS DRU este
dezvoltarea capitalului uman ºi creºterea competitivitãþii, prin corelarea educaþiei
ºi învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii ºi asigurarea de oportunitãþi
sporite pentru participarea pe o piaþã a muncii modernã, flexibilã ºi incluzivã.
Axele prioritare 2, 5 ºi 6 vizeazã susþinerea unor mãsuri specifice politicilor de
incluziune socialã pentru grupurile vulnerabile, între care este inclusã ºi populaþia
de etnie romã.
POS DRU cuprinde o prezentare generalã a situaþiei populaþiei de romi ºi a
problemelor sociale specifice acesteia, punând accent îndeosebi pe componentele
de ocupare ºi educaþie a copiilor romi. Se acordã o importanþã deosebitã
promovãrii (re)integrãrii persoanelor supuse riscului excluziunii sociale, în
vederea facilitãrii reinserþiei ºi participãrii acestora pe piaþa muncii.
Cadrul general de politici publice privind populaþia romã a fost stabilit prin
Programul de guvernare 2009 - 2012. Capitolul 25 - Politici în domeniul
minoritãþilor naþionale - are ca obiectiv principal „îmbunãtãþirea situaþiei romilor
ºi continuarea politicilor de reducere a decalajelor dintre populaþia de romi ºi
societate, în ansamblu”. Prin acest program Guvernul României admite cã
problematica romilor necesitã un cadru intern de politici care sã fie corelate cu
direcþiile agreate la nivelul UE privind combaterea sãrãciei ºi a excluziunii sociale.
Pentru atingerea acestui obiectiv au fost propuse urmãtoarele coordonate:
descentralizare, dialog social, condiþii de locuire ºi dreptul de proprietate, ºi
eficientizarea mãsurilor care vizeazã aspecte sectoriale.
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Strategia Guvernului României de incluziune a cetãþenilor români
aparþinând minoritãþii romilor pentru perioada 2011 – 2020 (Strategia
Guvernului)
Urmare a eforturilor Comisiei Europene de promovare pe agenda publicã a
nevoii de angajamente politice a Statelor Membre pentru integrarea socialã a
romilor, Guvernul României a adoptat „Strategia Guvernului României de
incluziune a cetãþenilor români aparþinând minoritãþii romilor pentru perioada
2011-2020"20, care este consideratã o continuare a Strategiei Guvernului României
de îmbunãtãþire a situaþiei romilor21.
Scopul declarat al Strategiei Guvernului este acela de a asigura incluziunea
socio-economicã a cetãþenilor români aparþinând minoritãþii rome prin
implementarea unor politici integrate în domeniul educaþiei, ocupãrii forþei de
muncã, sãnãtãþii, locuirii, culturii ºi infrastructurii sociale. Acestea sunt, de fapt,
ºi cele ºase domenii de acþiune ale strategiei. Strategia Guvernului urmãreºte ºi
responsabilizarea autoritãþilor publice centrale ºi locale, a minoritãþii rome ºi a
societãþii civile pentru creºterea gradului de incluziune socio-economicã a
cetãþenilor români aparþinând minoritãþii rome.
În preambulul strategiei se afirmã cã aceasta este „...Politica Guvernului
României de incluziune socialã se bazeazã pe o abordare pro-activã, care are
drept obiectiv creºterea generalã a standardului de viaþã al populaþiei ºi
stimularea câºtigurilor obþinute din muncã, prin facilitarea ocupãrii ºi promovarea
politicilor incluzive, cu adresabilitate cãtre toate grupurile vulnerabile:
minoritatea romilor, persoanele cu handicap, femeile, copiii strãzii, tinerii de 18
ani care pãrãsesc instituþiile de protecþie ale statului, persoanele în vârstã... “.
Obiectivele Strategiei Guvernului sunt în numãr de ºapte ºi fac referire la:
• asigurarea accesului egal, gratuit ºi universal al cetãþenilor aparþinând
minoritãþii rome la educaþie de calitate la toate nivelurile în sistemul public
de învãþãmânt, pentru a sprijini dezvoltarea societãþii bazatã pe cunoaºtere;
• promovarea educaþiei incluzive în cadrul sistemului educaþional, inclusiv
prin prevenirea ºi eliminarea segregãrii, precum ºi combaterea discriminãrii
pe baze etnice, de statut social, dizabilitãþi sau alte criterii care afecteazã
copiii ºi tinerii proveniþi din grupuri dezavantajate, inclusiv romi;
• stimularea creºterii ocupãrii forþei de muncã a persoanelor aparþinând
minoritãþii rome ºi creºterea atractivitãþii pentru investiþii;
• stimularea mãsurilor de promovare a sãnãtãþii care sã contribuie la creºterea
accesului cetãþenilor aparþinând minoritãþii rome la serviciile de sãnãtate
publicã ºi la creºterea speranþei de viaþã;
20
21

Document publicat în Partea I a Monitorului Oficial nr. 6 din 4 ianuarie 2012, HG 1.221/2011
Adoptatã prin H.G. nr. 430/2001 ºi ulterior modificatã prin H.G. nr. 522/2006
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• asigurarea de cãtre instituþiile centrale, locale ºi partenerii sociali a condiþiilor
de locuit decente în comunitãþile defavorizate din punct de vedere economic
ºi social, precum ºi asigurarea accesului la servicii publice ºi mica infrastructurã;
• pãstrarea, dezvoltarea ºi afirmarea identitãþii culturale (limbã, obiceiuri,
patrimoniu) a minoritãþii rome;
• dezvoltarea, de cãtre instituþii, a unor mãsuri care, prin serviciile pe care le
oferã, sã rãspundã unor nevoi sociale ale categoriilor defavorizate, inclusiv
a membrilor minoritãþii rome în domeniile: dezvoltare comunitarã, protecþia
copilului, justiþie ºi ordine publicã.
Strategia Guvernului se bazeazã pe urmãtoarele principii: „principiul diviziunii
sectoriale; principiul cooperãrii; principiul adiþionalitãþii fondurilor; principiile
subsidiaritãþii ºi al descentralizãrii în execuþie; principiul egalitãþii de ºanse ºi al
conºtientizãrii dimensiunii de gen; principiul dialogului inter-cultural; principiul
nediscriminãrii ºi respectãrii demnitãþii umane; principiul participãrii active;
principiul complementaritãþii ºi transparenþei”.
În acest document se recunoaºte nevoia unei noi viziuni referitoare la
minoritatea romilor din România atât la nivelul politicilor publice, cât ºi în ceea
ce priveºte cadrul instituþional de implementare a acestora. Totuºi, specialiºtii
susþin cã strategia în forma adoptatã ºi prezentatã Comisiei Europene nu se
ridicã la standardele privind documentele de politici publice ºi cã a fost adoptatã
oarecum în grabã ºi fãrã a þine cont de observaþiile primite din partea societãþii
civile. 22 Deasemenea aceastã strategie a fost adoptatã fãrã a se þine cont de
impactul pe care l-a avut în societate vechea strategie, din simplul fapt cã nu s-a
fãcut nici o evaluare în acest sens. Toate acestea ar putea pune sub semnul îndoielii
efectul acþiunilor viitoare dedicate atingerii obiectivelor dintre care unul ºi anume
acela cã „...trebuie sã asigure o continuitate a mãsurilor întreprinse de Strategia
Guvernului României de îmbunãtãþire a situaþiei romilor, pe perioada 20012010" pare doar declarativ în aceste condiþii.
Una dintre criticile care se aduc acestei strategii vizeazã în primul rând procesul
de consultare care a fost tratat cu superficialitate. Astfel, documentul ridicã
semne de întrebare în ceea ce priveºte voinþa politicã pentru realizarea unei
schimbãri pozitive a situaþiei romilor. În procesul de elaborare a Strategiei,
consultarea societãþii civile rome cu expertizã în domeniu ar fi putut aduce un
plus de relevanþã în stabilirea direcþiilor prioritare, a obiectivelor ºi acþiunilor,
în special, în contextul actual dominat de crizã.
O altã criticã majorã adusã de organizaþiile neguvernamentale la adresa noii
strategii a fost aceea cã a fost adoptatã în absenþa unei analize de impact ºi fãrã
o cercetare preliminarã, care sã asigure mãsurarea progresului înregistrat în
îndeplinirea indicatorilor propuºi. În faza de elaborare, planurile de mãsuri au
22

Comentariile ROMANI CRISS la Strategia de incluziune a romilor la adresa:
http://www.romanicriss.org/PDF/Comentarii%20cu%20privire%20la%20Strategie_ONG_final.pdf
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fost elaborate segmentat, de fiecare minister implicat, fãrã o preocupare
pentru asigurarea sinergiei între mãsurile de politici publice propuse ºi
corelãrii cu o bugetare realã a acesteia.
În ceea ce priveºte finanþarea planurilor de mãsuri, strategia se bazeazã
în majoritatea cazurilor pe „fonduri structurale”, în contextul în care
negocierile pentru noua programare financiarã pentru fondurile de coeziune
abia au fost demarate, iar pe de altã parte Comisia Europeanã a întrerupt
unele rambursãri de fonduri europene cãtre Guvernul României în cadrul
programului POSDRU 23, pentru iregularitãþile constatate de auditul efectuat,
fapt ce pune la risc de diminuare a alocãrilor bugetare ale diferitelor
programe operaþionale în urmãtorul exerciþiu programatic.
Aceste observaþii-cheie asupra evaluãrii strategiei adoptate în decembrie
2011 au fost reluate ºi de reprezentanþi ai Comisiei Europene, cu ocazia
unei întâlniri multi-partite organizatã în ziua de 1 martie 2012, urmare a
mai multor consultãri bilaterale cu societatea civilã ºi cu reprezentanþii
administraþiei publice centrale.
Termenul prevãzut pentru o prima evaluare ºi, respectiv, revizuire a
planurilor de mãsuri este sfârºitul anului 2013, perioadã în care Guvernul
României, în mãsura în care este angajat, are posibilitatea sã efectueze o
analizã de nevoi („baseline study”), în vederea compatibilizãrii strategiei
cu cerinþele Comisiei Europene.
Planul de mãsuri organizatorice pentru implementarea Strategiei
Guvernului a fost elaborat de cãtre ANR în ianuarie 2012 ºi a fost discutat
ºi asumat de membrii Grupului de lucru interministerial 24 . Acest Plan
cuprinde responsabilitãþi ºi termene de realizare cu scopul declarat de
constituire a unui mecanism real de comunicare, atât pe plan orizontal, cât
ºi vertical. Planul prevede cã în implementarea Strategiei, printr-o abordare
de jos în sus, vor fi implicaþi reprezentanþi ai comunitãþilor de romi, experþi
locali romi, reprezentanþi ai unor ONG-uri locale, autoritãþi publice locale,
care vor stabili necesitãþile ºi prioritãþile comunitãþilor de romi ºi le vor
include în Planurile locale de acþiune.
23

În 20 febr. 2012 Ministerul Afacerilor Europene a primit o scrisoare oficialã prin care era anunþat de decizia
de întrerupere a rambursãrilor pe fonduri europene în cadrul Programului Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane deoarece, în Raportul anual de control 2011, Autoritatea Românã de Audit a identificat
unele deficienþe majore (la procedurile de selecþie a proiectelor ºi la cele de verificare de prim nivel) ale
sistemului de management ºi control al programului. (POSDRU). Decizia de reluare a plãþilor s-a luat ulterior,
în luna aprilie, ca urmare a unor progrese înregistrate în implementarea programului ºi ca mãsurã exceptionalã,
þinând cont de situaþia economicã a României. Reluarea plãþilor a presupus însã retragerea a douã cereri de platã
transmise Comisiei Europene (21 decembrie 2011 ºi 6 februarie 2012) ºi retransmiterea lor, cu o valoare
diminuatã cu 10% din valoarea cheltuielilor certificate, mãsurã care reprezintã de fapt o corecþie preventivã ºi
în acelaºi timp o confirmare a angajamentului României de a utiliza aceastã corecþie pe tot parcursul anului
2012, dacã se dovedeºte cã va fi necesarã ºi dupã auditul din luna mai 2012.
24
Decizia nr. 36/2011 a primului ministru.
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2.3
ea
2.3.. Surse de finanþare europene pentru susþiner
susþinerea
incluziunii romilor
Fondurile structurale europene sunt instrumente financiare importante la
dispoziþia statelor membre ale UE, o parte din acestea putând fi alocate în scopul
îmbunãtãþirii ºi integrãrii comunitãþilor de romi ºi a reducerii inegalitãþilor sociale
în aceste comunitãþi. Deºi fondurile UE sunt teoretic disponibile statelor membre
pentru a fi utilizate pentru a îmbunãtãþi integrarea romilor pe piaþa muncii ºi în
societate, accesarea acestor fonduri rãmâne o problemã pentru unele state
membre. Din pãcate, la 6 ani dupã aderarea la UE, România (dar ºi alte state
membre) nu foloseºte eficient ºi nu maximizeazã încã aceastã oportunitate de
finanþare, fie datoritã faptului cã autoritãþile nu cunosc ºi nu înþeleg situaþia
romilor, fie datoritã lipsei de informaþii pe care grupul þintã - romii - o are în
ceea ce priveºte fondurile UE.
UE ºi statele membre utilizeazã o gamã largã de fonduri în domeniile lor de
responsabilitate, ºi anume Fondul Social European (FSE), Fondul European de
Dezvoltare Regionalã (FEDR) ºi Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Ruralã (FEADR) pentru a sprijini punerea în aplicare a politicilor naþionale în
aceste domenii. UE cofinanþeazã proiecte pentru romi în sectoare precum
educaþia, ocuparea forþei de muncã, microfinanþarea ºi egalitatea de ºanse (în
special egalitatea între femei ºi bãrbaþi). Statele membre ºi autoritãþile naþionale
de gestionare sunt responsabile pentru programarea ºi managementul proiectelor.
Sumele din fondurile UE alocate în mod concret pentru romi sunt greu de
cuantificat.
Potrivit unei analize a Fondului Social European (FSE), Programele
operaþionale 2007 - 2013 au avut ca obiectiv populaþia romã, printre alte grupuri
vulnerabile, în 12 state membre. În general, aceste þãri au alocat un buget total
de 17,5 miliarde € prin diverse programe (din care 13,3 miliarde € din fondurile
FSE) pentru mãsurile de care beneficiazã romii ºi alte grupuri vulnerabile. Aceasta
reprezintã 27% din totalul bugetului Fondului Social European. În Ungaria ºi
România, romii sunt potenþiali beneficiari în mai mult de 50% din intervenþiile
planificate ale FSE pentru perioada 2007 - 2013.
Din mai 2010, normele de utilizare a banilor din Fondul European de
Dezvoltare Regionalã (FEDR) au fost modificate pentru a facilita solicitarea de
finanþãri pentru proiecte destinate ajutorãrii grupurilor minoritare, printre care ºi
romii, în scopul obþinerii unei locuinþe. Aceasta reprezintã un pas important
deoarece înainte acest lucru nu era posibil din fondurile FEDER. De asemenea,
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR) a fost folosit de
cãtre unele state membre pentru a promova integrarea romilor în sectorul agricol
sau în activitãþi de dezvoltare ruralã, mai ales în cadrul programelor LEADER.
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În sprijinul acþiunii de pregãtire a perioadei de programare 2014 - 2020,
Comisia a publicat Cadrul Strategic Comun prin care stabileºte prioritãþile
pentru perioada urmãtoare de planificare financiarã 25 . Acest cadru va
reprezenta baza prin care autoritãþile naþionale ºi regionale vor încheia
contracte de parteneriat cu Comisia.
În ceea ce priveºte minoritatea romilor, Fondul Social European va sprijini
acþiuni-cheie, de incluziune activã cum ar fi: a) metode integrate pe piaþa
forþei de muncã, inclusiv sprijin individualizat, consiliere, îndrumare ºi acces
la educaþie generalã ºi profesionalã ºi formare profesionalã; b) accesul la
servicii, în special servicii de asistenþã socialã ºi de asistenþã medicalã (inclusiv
asistenþa medicalã preventivã, educaþia pentru sãnãtate ºi de siguranþa
pacienþilor); c) eliminarea segregãrii în educaþie, promovarea educaþiei
primare, combaterea abandonului ºcolar ºi asigurarea tranziþiei de la ºcoalã
la ocuparea unui loc de muncã; d) mãsuri destinate combaterii prejudecãþilor
ºi discriminãrii romilor.
Cadrul Strategic Comun propune direcþii de acþiune, în cadrul Fondului
European de Dezvoltare Regionalã, care acordã o atenþie specialã grupurilor
marginalizate în care sunt incluºi ºi romii: a) investiþii în sãnãtate ºi
infrastructurã socialã cu scopul de a îmbunãtãþi accesul la servicii de sãnãtate
ºi sociale ºi a reduce inegalitãþile în materie de sãnãtate; b) suport pentru
regenerarea fizicã ºi economicã a comunitãþilor de romi, atât din spaþiul urban,
cât ºi din spaþiul rural, cu scopul de a reduce concentrarea spaþialã a sãrãciei;
promovarea unor planuri integrate pentru construcþia de locuinþe, mãsurã
însoþitã ºi de intervenþii în domeniul educaþiei, sãnãtãþii, inclusiv facilitãþi
pentru rezidenþii locali ºi ocuparea forþei de muncã;
Utilizarea fondurilor incluse în Cadrul Strategic Comun într-o manierã
integratã este importantã în abordarea dimensiunii teritoriale a sãrãciei.
Integrarea comunitãþilor marginalizate necesitã abordãri coerente ºi multidimensionale susþinute din aceste fonduri, completând resursele naþionale.
Aceastã abordare integratã ºi multi-dimensionalã, care combinã acþiuni din
diferite fonduri, este deosebit de relevantã pentru comunitãþile de romi, pentru
integrarea cãrora sunt necesare investiþii în ocuparea forþei de muncã,
educaþie, asistenþã medicalã, locuinþe ºi integrarea socialã. În zonele urbane
defavorizate, activitãþile fizice ºi de regenerare economicã susþinute de FEDER
ar trebui sã meargã mânã în mânã cu acþiunile FSE având ca obiectiv principal
promovarea incluziunii sociale a grupurilor marginalizate. În zonele rurale,
sprijinul FEADR poate fi, de asemenea, folosit pentru a promova incluziunea
socialã, în special prin Programul LEADER.
25

Commission Staff Working Document, Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020,
Brussels, 14.3.2012, SWD(2012) 61 final.
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2.4
2.4.. Instituþii europene cu atribuþii privind
minoritatea romilor
Instituþiile UE au fost create pentru a da expresie unei apropieri din ce în ce
mai reale a naþiunilor europene în cadrul unei cooperãri tot mai strânse. Pe mãsurã
ce responsabilitãþile Uniunii s-au lãrgit, instituþiile UE s-au dezvoltat, devenind
mai numeroase. În acest context, instituþiile cu atribuþii relevante pentru cetãþenii
UE-27 sunt implicit ºi cele pentru minoritatea romã:
• Comisia Europeanã (CE) este organul executiv al UE care poate iniþia
proiecte de lege ºi poate prezenta propuneri Consiliului ºi Parlamentului
European, fiind responsabilã cu implementarea rezoluþiilor ºi deciziilor,
inclusiv cu cele referitoare la populaþia de etnie romã. De asemenea, Comisia
monitorizeazã aplicarea tratatelor în UE ºi supervizeazã deciziile referitoare
la instituþiile sale. Comisia are un Directorat General care se ocupã cu
monitorizarea activitãþilor ºi a progresului acestora. În cadrul Directoratului
General pentru Piaþa Muncii ºi Politicã Socialã, Unitatea Anti- Discriminare
are o importanþã majorã, deoarece monitorizeazã aplicarea Directivei „Race”
(2000/43/EC). Alte Directorate relevante în ce priveºte problematica romilor
sunt: DG Extindere, DG Educaþie ºi Culturã ºi DG Justiþie, Libertate ºi
Securitate.
• Parlamentul European (PE) are pe lângã puterea legislativã ºi pe aceea de
a adopta bugetul final. De asemenea, PE aprobã numirile Comisarilor
Comisiei Europene ºi are autoritate de cenzor asupra Comisiei. Existã multe
documente ale PE relevante pentru problemele romilor (rezoluþii, întrebãri,
comunicãri recomandãri ºi rapoarte). La nivelul PE a fost admis faptul cã
„romii încã suferã de discriminare atât în ce priveºte legile, cât ºi în practicã”
ºi s-a cerut guvernelor Statelor Membre sã elimine discriminarea împotriva
romilor. De-a lungul timpului PE a jucat un rol vital în promovarea ºi protecþia
drepturilor omului, în monitorizarea ºi îmbunãtãþirea situaþiei romilor din
Europa, în special în contextul procesului de aderare.
• Curtea Europeanã de Justiþie (CEJ) asigurã respectarea tratatelor CE ºi UE
precum ºi a legilor. Curtea Europeanã de Justiþie se ghideazã dupã deciziile
Curþii Europene pentru Drepturile Omului în luarea deciziilor în chestiuni ce
implicã drepturile omului. Curtea poate trata cazuri de discriminare pe baza
cadrului legal stabilit de Comisie. Aceasta deþine un mecanism important în
implementarea legislaþiei anti-discriminare. Ordonanþele CEJ în cazurile de
discriminare au avut rezultate materializate în creºterea conºtientizãrii la
nivelul curþilor de justiþie naþionale.
• Consiliul Uniunii Europene este principalul organ decizional al UE. Consiliul
este compus din reprezentanþi ai statelor membre (de obicei miniºtri) repartizaþi
pe diverse domenii, cum ar fi finanþele, educaþia, telecomunicaþiile, afacerile
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externe etc. Reprezentanþii Consiliului coordoneazã politici economice la
scarã largã pentru statele membre;
elaboreazã acorduri de colaborare cu diferite state ºi ONG-uri; adoptã politica
externã ºi de securitate stabilitã de Consiliul European; adoptã mãsuri de
cooperare în acþiuni de securitate ºi judiciare în cadrul UE. Consiliul UE a
adoptat o serie de rezoluþii care vizeazã ºi minoritatea de etnie romã, cum ar
fi: Directiva Consiliului 2000/78/CE care stabileºte cadrul general pentru
tratamentul egal în chestiuni de angajare ºi ocupaþionale, Directiva Consiliului
European 2000/43/CE asupra implementãrii principiului tratamentului egal
al persoanelor indiferent de originea etnicã sau de rasã etc.
• Organismul Consiliului Uniunii Europene cu relevanþã pentru problemele
romilor este COCEN - Grup de lucru pe problematica romã - creat în
decembrie 1999 la Summit-ul de la Helsinki, sub presiunea extinderii UE
cãtre Est.
• Agenþia pentru Drepturi Fundamentale (ADF) - fostul Centru European de
Monitorizare a Rasismului ºi Xenofobiei - funcþioneazã ca un organism de
monitorizare în statele membre UE ºi are capacitatea de a oferi informaþiile
necesare pentru monitorizarea chestiunilor legate de romi, deoarece în centrul
sãu se aflã Reþeaua europeanã pentru informare asupra rasismului ºi
xenofobiei. Aceasta colecteazã date ºi informaþii la nivel european ºi naþional
prin 27 de puncte focale. ADF a publicat o serie de rapoarte extrem de
relevante pentru romi ºi a fost pânã acum consideratã vârful de lance al UE
în ce priveºte chestiunile de interes pentru romi.
• Consiliul Europei are singura structurã dedicatã romilor dintre toate
structurile inter-guvernamentale. Consiliul a dezvoltat, pe parcursul multor
ani de când funcþioneazã, legãturi foarte strânse cu guvernele, pe care se
poate conta atunci când problemele romilor sunt aduse în discuþie.
• Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei (APCE) este unul dintre
cele mai productive organisme internaþionale în producerea documentelor
referitoare la situaþia romilor (rapoarte, întrebãri, moþiuni, comunicãri,
recomandãri etc.). O problemã serioasã pentru APCE este, ca ºi în cazul altor
organe de decizie ale Consiliului Europei, slaba reprezentare a romilor în
activitãþile sale.
• Direcþia Coeziune Socialã - Direcþia pentru romi ºi nomazi - este un
organism specializat pe problematica romilor, care urmãreºte realizarea a
douã obiective: a) protecþia drepturilor romilor ºi b) promovarea participãrii
romilor la toate nivelele. Direcþia pentru Romi ºi Nomazi are rolul de a
monitoriza instrumentele Consiliului Europei (CSE, FCPNM ºi ECRML) ºi
asigurã colaborarea cu ONG-urile pe problemele romilor, în special pentru
þãrile care nu fac parte din UE.
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• Reþelele de experþi independenþi sunt organisme informale, finanþate de
instituþiile europene prin proiecte. Acestea deruleazã cercetãri ºi elaboreazã
rapoarte pentru zonele ºi problemele în care aceste instituþi au experienþã
limitatã. Aceste organisme sunt puþin cunoscute în ciuda faptului cã uneori
sunt responsabile pentru majoritatea informaþiilor furnizate cãtre instituþiile
europene pe anumite domenii, inclusiv pe problematica romilor. Dintre acestea
amintim cea mai recentã reþea constituitã European Academic Network on
Romani Studies, care este finanþatã de Consiliul Europei.26

2.5. Instituþiile naþionale cu atribuþ
ii privind
atribuþii
minoritatea romilor - m
omente cheie în dezvoltarea
momente
instituþionalã a structurilor de implementare a
documentelor programatice naþ
ionale
naþionale
În acest capitol s-a urmãrit punctarea momentelor cheie în construcþia
instituþiilor cu atribuþii relevante în implementarea politicilor publice care
vizeazã minoritatea romilor.
Într-o prezentare evolutivã, procesul de constituire instituþionalã a început
în anul 1993, când a fost înfiinþat Consiliul pentru Minoritãþile Naþionale
(Consiliul) 27 cu statut de organism consultativ al Guvernului României.
Obiectivul sãu declarat a fost asigurarea relaþiilor cu organizaþiile legal
constituite ale persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale. Consiliul a fost
format din reprezentanþi ai organelor administraþiei publice centrale de
specialitate, precum ºi din reprezentanþi ai organizaþiilor minoritãþilor naþionale
din România legal constituite la data alegerilor generale. Consiliul a avut în
competenþã probleme cu caracter normativ, administrativ ºi financiar care se
refereau la exercitarea drepturilor persoanelor aparþinând minoritãþilor
naþionale vizând pãstrarea, exprimarea ºi dezvoltarea identitãþii lor etnice,
culturale, lingvistice ºi religioase.
În anul 1997, Consiliul s-a reorganizat într-o alianþã a organizaþiilor
cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale, sub denumirea de Consiliul
Minoritãþilor Naþionale (CMN), cu urmãtoarele atribuþii principale: 1)
propune spre aprobare ministrului delegat pe lângã Primul Ministru pentru
minoritãþile naþionale repartizarea fondurilor alocate din bugetul de stat pentru
organizaþiile cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale; 2) înainteazã
departamentului propuneri în scopul soluþionãrii mai eficiente a problemelor
ce intrã în competenþa sa.
26
27

http://romanistudies.eu/
HG 137/1993 privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului pentru Minoritãþi Naþionale.
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Contextul socio-politic al României, pregãtirile pentru aderarea la UE au
determinat reorientarea politicilor cãtre diverse categorii de populaþie negativ
atinse de tranziþia cãtre economia de piaþã, inclusiv minoritatea romilor. În acest
context, începând cu anul 1997, Guvernul României a acordat o atenþie mai
mare elaborãrii ºi aplicãrii politicilor pentru minoritãþile naþionale. O primã mãsurã
a fost înfiinþarea, la începutul anului 1997, a Departamentului pentru Protecþia
Minoritãþilor Naþionale (DPMN)28. Între cele douã instituþii existau relaþii de
colaborare: CMN recomanda ºi aviza proiectele de legi ºi alte acte normative cu
incidenþã asupra drepturilor ºi îndatoririlor persoanelor aparþinând minoritãþilor
naþionale, emise de DPMN, fundamenta asistenþa financiarã oferitã de Guvern
prin DPMN organizaþiilor cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale ºi susþinea
DPMN în activitatea de îndeplinire a atribuþiilor sale.
Acest Departament a fost condus de un ministru delegat pe lângã Primul
Ministru, iar în structura sa cuprindea ºi Oficiul Naþional pentru Integrarea
Socialã a Romilor (ONISR), cu atribuþii în menþinerea ºi stabilirea de relaþii cu
organizaþii ale romilor, în vederea soluþionãrii problemelor specifice ºi a integrãrii
sociale a acestora. DPMN deþinea ºi o structurã teritorialã: cinci birouri în oraºele
Constanþa, Cluj Napoca, Drobeta Turnu Severin, Suceava ºi Arad. În septembrie
1997, prin modificarea actului iniþial de constituire a DPMN, instituþia pentru
reprezentarea intereselor romilor s-a numit Oficiul Naþional pentru Romi (ONR),
denumire sub care a funcþionat pânã în anul 2003.
Programul de guvernare din perioada 1996 - 2000 a prevãzut explicit
stabilirea unui Comitet Interministerial pentru Problemele Romilor (CIPR),
organ consultativ, format din câte un reprezentant al ministerelor de resort,
reprezentanþi ai comisiilor de specialitate ale Senatului ºi Camerei Deputaþilor, ai
Preºedinþiei, ai Consiliului Legislativ precum ºi ai altor instituþii, cum ar fi:
Academia Românã, organisme de cercetare a relaþiilor interetnice ºi, respectiv,
ai organizaþiilor neguvernamentale. În cadrul Comitetului Interministerial
funcþionau subcomisii pe probleme specifice ale minoritãþilor naþionale.
Deºi în perioada premergãtoare anului 2000 au fost înfiinþate instituþii
guvernamentale cu responsabilitãþi clare în ceea ce priveºte minoritãþile naþionale
ºi în special minoritatea romilor, îmbunãtãþirea situaþiei acestei comunitãþi nu a
fost una vizibilã deoarece au lipsit resursele financiare ºi umane necesare pentru
derularea unor proiecte pentru formarea atât a capacitãþii guvernamentale, cât ºi
a capacitãþii organizaþiilor neguvernamentale ale romilor.
Astfel, în Raportul CE privind progresele aderãrii României, din anul 200029
se menþiona cã ONR are un personal extrem de limitat ºi resurse bugetare reduse,
în condiþiile în care Parteneriatul de aderare a desemnat asigurarea sprijinului
financiar pentru programele romilor drept o prioritate pe termen scurt. Pe de
altã parte, DPMN, pe perioada funcþionãrii ca instituþie pentru minoritãþile
28

Hotãrârea 17/1997 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Departamentului pentru Protecþia
Minoritãþilor Naþionale.
29
http://www.mdrl.ro/_documente/dialog_Ro_UE/documente_raportare_CE.htm
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naþionale, a derulat de la bugetul de stat numai fonduri pentru proiecte ºi programe
care au vizat combaterea rasismului, xenofobiei ºi intoleranþei. În Raport se
sublinia faptul cã proiectele organizaþiilor romilor pun accentul pe educaþie, pe
ocupare, în timp ce, pentru construcþia normativã ºi politicã, pentru înfiinþarea
de instituþii pentru reprezentarea romilor se acordã o atenþie mai redusã.
Dupã alegerile din anul 2000, problematica minoritãþilor naþionale, în general,
iar a minoritãþii romilor, în special, a scãzut ca importanþã, din cauza faptului cã
instituþiile de reprezentare a acestora s-au restructurat ºi au suferit modificãri în
ceea ce priveºte atribuþiile ºi poziþia în ierarhia instituþionalã. Astfel, în anul 2000,
DPMN a fost reorganizat ca structurã în cadrul Ministerului Informaþiilor Publice
(MIP) sub denumirea de Departamentul pentru Relaþii Interetnice (DRI). În
anul 2003 aceastã instituþie guvernamentalã a suferit din nou o reorganizare
fiind mutatã în subordinea Primului Ministru ºi sub coordonarea SGG. Principala
misiune stabilitã a DRI a fost de a promova diversitatea etnicã din România prin
consolidarea ºi lãrgirea cadrului de protecþie oferit societãþii multiculturale, având
urmãtoarele atribuþii principale:
• elaborarea ºi supunerea spre aprobare Guvernului a strategiilor ºi politicilor
ce au ca scop pãstrarea, afirmarea ºi dezvoltarea identitãþii etnice a persoanelor
aparþinând minoritãþilor naþionale;
• elaborarea de proiecte de legi ºi alte acte normative din domeniul sãu de
activitate;
• avizarea unor proiecte de lege ºi alte acte normative, care au incidenþã asupra
drepturilor ºi îndatoririlor persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale;
• monitorizarea aplicãrii actelor normative interne ºi internaþionale referitoare
la protecþia minoritãþilor naþionale;
• stimularea dialogului majoritate - minoritãþi naþionale în vederea îmbunãtãþiri
actului decizional ºi a mãsurilor de implementare;
• promovarea ºi organizarea unor programe privind garantarea, pãstrarea,
exprimarea, promovarea ºi dezvoltarea identitãþii etnice, culturale, lingvistice
ºi religioase a persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale;
• sprijinirea realizãrii unor programe sau activitãþi interetnice iniþiate de
organizaþii, asociaþii, fundaþii sau instituþii publice, pe bazã de proiecte;
• stabilirea ºi menþinea relaþiilor cu organizaþiile neguvernamentale din þarã ºi
din strãinãtate, precum ºi cu organismele ºi instituþiile internaþionale cu
activitate în domeniul minoritãþilor naþionale ºi al combaterii discriminãrii
pe criterii etnice;
• menþinerea unei legãturi permanente ºi colaborarea cu autoritãþile
administraþiei publice locale, prin reprezentanþi cu competenþe teritoriale, în
vederea identificãrii problemelor specifice ºi soluþionãrii acestora;
• sprijinirea cercetãrilor ºtiinþifice în domeniul relaþiilor interetnice, prin
menþinerea de contacte ºi colaborarea cu organizaþii, instituþii ºi personalitãþi
din domeniu.
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DRI a fost condus de un secretar de stat, ajutat de doi subsecretari de stat,
numiþi prin decizie a Primului Ministru. În cadrul DRI îºi desfãºoarã activitatea ºi
reprezentanþii teritoriali30. Prin intermediul DRI, organizaþiilor CMN le sunt
repartizate fonduri ce au ca destinaþie sprijinirea activitãþii lor, de la administrarea
sediilor pânã la editarea cãrþilor, proiectelor educaþionale ºi culturale intracomunitare.
În aceastã perioadã minoritatea romã a fost reprezentatã de Oficiul Naþional al
Romilor (ONR) - care funcþiona în cadrul DRI. Nici una din cele douã instituþii nu
a participat la procesele decizionale ale Guvernului.
În ceea ce priveºte CMN, acesta s-a reînfiinþat sub coordonarea MIP, având ca
scop asigurarea relaþiilor cu organizaþiile legal constituite ale cetãþenilor aparþinând
minoritãþilor naþionale, fiind format din câte trei reprezentanþi ai organizaþiilor
acestora, reprezentate în Parlamentul României.
Ca urmare a dorinþei Guvernului de a relansa Strategia ºi de a da un nou suflu
aplicãrii Planului de mãsuri s-a înfiinþat Agenþia Naþionalã pentru Romi (ANR),
ca structurã guvernamentalã responsabilã cu problematica romilor.31
În ceea ce priveºte incluziunea socialã, Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale
ºi Familiei (MMSSF) are rolul de coordonator al politicilor din acest domeniu, iar
coordonarea la nivel central a procesului strategic privind incluziunea socialã în
România este realizatã de Comisia Naþionalã privind Incluziunea Socialã (CNIS),
care reuneºte persoane la nivel de secretari de stat sau preºedinþi din cadrul
ministerelor, autoritãþilor ºi agenþiilor cu responsabilitãþi în domeniul incluziunii
sociale. ANR este reprezentatã în cadrul CNIS ºi are în structura proprie o Unitate
de Incluziune Socialã (UIS).
Strategiile ºi planurile de sprijinire a romilor, care se confruntã cel mai puternic
cu riscul de excludere de pe piaþa muncii, sunt abordate de cãtre Agenþia Naþionalã
pentru Ocuparea Forþei de Muncã (ANOFM) ºi structurile sale judeþene. În
ANOFM nu existã dispoziþii specifice pentru mãsurile active de ocupare pentru
romi, cu excepþia „burselor locurilor de muncã pentru romi” (cu un impact limitat)
ºi nu existã nici bugete alocate distinct, beneficiarilor romi.

2.5.1. Agenþia Naþionalã pentru Romi (ANR)
ANR a fost înfiinþatã ca organ de specialitate al administraþiei publice centrale
ºi a preluat atribuþiile Oficiului pentru Problemele Romilor, care s-a desfiinþat
(2004), ºi pe cele ale Unitãþii de Implementare a programelor PHARE din cadrul
Departamentului pentru Relaþii Interetnice. ANR este coordonatã de Ministrul
30

Reprezentanþele se aflã localizate la Cluj Napoca, Constanþa, Drobeta Turnu Severin, Suceava, Timiºoara ºi
Miercurea Ciuc.
31
Ordonanþa de urgenþã numãrul 78/2004 aprobatã, ulterior, prin Legea numãrul 7 din 28 februarie 2005
votatã de cãtre Parlamentul României. Prin Hotãrârea de guvern nr. 1703 din 14 octombrie 2004 publicatã
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 984 din 26/10/2004 s-au stabilit mãsurile de organizare ºi de funcþionare
a Agenþiei Naþionale pentru Romi.
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pentru Coordonarea Secretariatului General al Guvernului ºi se aflã în subordinea
Guvernului. ANR elaboreazã politica ºi strategia Guvernului în domeniul protecþiei
drepturilor minoritãþii romilor.
Din punct de vedere structural, ANR este coordonatã de cãtre ministrul pentru
coordonarea Secretariatului General al Guvernului (SGG) ºi este condusã de
cãtre un preºedinte, cu rang de secretar de stat, numit de cãtre Primul ministru.
Preºedintele agenþiei deþine, pe lângã atribuþiile de conducere ºi de reprezentare,
funcþia de preºedinte al Comitetului mixt de implementare ºi monitorizare a
Strategiei, precum ºi pe aceea de ordonator terþiar de credite. Preºedintele agenþiei
este ajutat de un secretar general ºi de un director.
Structura agenþiei se bazeazã pe patru servicii principale: 1) serviciul relaþii
internaþionale ºi societate civilã; 2) serviciul comunicare ºi colaborare teritorialã;
3) serviciul de elaborare programe ºi proiecte; 4) serviciul economic,
administrativ, resurse umane, juridic.
Agenþia are în subordine ºapte birouri regionale pentru romi, corespunzãtoare
regiunilor de dezvoltare din România32.
Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecþiei drepturilor minoritãþii
romilor,
ANR îndeplineºte urmãtoarele funcþii:
 funcþia de strategie, prin care se asigurã elaborarea politicilor sociale,
strategiilor ºi programelor destinate minoritãþii romilor;
 funcþia de administrare a fondurilor bugetare pentru elaborarea programelor
de dezvoltare a comunitãþii de romi;
 funcþia de reprezentare, prin care se asigurã, în numele statului român,
reprezentarea pe plan intern ºi extern la toate evenimentele legate de domeniul
specific de activitate;
 funcþia de autoritate de stat, prin care se asigurã urmãrirea ºi controlul
aplicãrii reglementãrilor din domeniul sãu de activitate.
ANR are o paletã largã de atribuþii:
 asigurã elaborarea politicii ºi strategiei Guvernului în domeniul protecþiei
drepturilor minoritãþii romilor;
 participã, împreunã cu alte organe ale administraþiei publice, cu organizaþiile
neguvernamentale ale romilor ºi cu reprezentanþi ai minoritãþii romilor ºi
coordoneazã evaluarea principalelor nevoi ale comunitãþilor de romi ºi
aplicarea programelor de sprijinire a acestora;
 iniþiazã ºi desfãºoarã acþiuni de formare privind combaterea discriminãrii
la nivelul funcþionarilor publici din cadrul administraþiei publice centrale
ºi locale;
32
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Regiunea de Dezvoltare SudMuntenia, Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, Regiunea de Dezvoltare Vest, Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest, Regiunea de Dezvoltare Centru ºi Regiunea de Dezvoltare Bucureºti-Ilfov.
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 promoveazã dezvoltarea colaborãrii dintre structurile administraþiei publice
ºi organizaþiile neguvernamentale ale romilor, pe bazã de parteneriat;
includerea liderilor comunitãþilor de romi în procesul de luare a deciziilor
administrative locale care afecteazã comunitatea de romi;
 elaboreazã ºi propune Guvernului spre aprobare programe de reabilitare a
locuinþelor ºi mediului înconjurãtor în zonele locuite de romi, programe cu
finanþare guvernamentalã sau în parteneriat pentru asigurarea condiþiilor
minime de locuit în comunitãþile de romi - energie electricã, apã potabilã,
canalizare, gaz metan, salubrizare;
 participã la elaborarea unor programe specifice de formare ºi reconversie
profesionalã pentru romi;
 sprijinã, în condiþiile legislaþiei în vigoare, tinerii romi în vederea angajãrii
ºi monitorizeazã evoluþia profesionalã a tinerilor romi cu studii superioare;
 participã la elaborarea programelor privind sporirea facilitãþilor fiscale pentru
persoanele juridice care angajeazã persoane de etnie romã din familii cu
mulþi copii ºi lipsite de mijloace de subzistenþã;
 identificã soluþii pentru includerea romilor în sistemul asigurãrilor de sãnãtate,
înscrierea la medicul de familie, acordarea de medicamente compensate;
 participã la elaborarea unor programe de informare sanitarã, consultanþã
medicalã ºi planificare familialã pentru femeile din comunitãþile de romi, cu
accent pe protecþia mamei ºi a copilului;
 promoveazã desfãºurarea campaniilor de depistare a TBC, infecþiilor HIV/
SIDA, afecþiunilor dermatologice, bolilor cu transmitere sexualã;
 iniþiazã programe de asigurare de facilitãþi pentru exercitarea ºi revalorificarea
unor meserii tradiþionale care corespund nevoilor existente pe piaþã; participã
la elaborarea de programe pentru reducerea ratei ºomajului în rândul
cetãþenilor români de etnie romã, prin crearea de facilitãþi întreprinzãtorilor
care angajeazã romi ºi combaterea oricãror forme de discriminare privind
angajarea romilor;
 analizeazã ºi evalueazã posibilele efecte discriminatorii ale reglementãrilor
actuale, acþioneazã pentru perfecþionarea cadrului juridic existent;
 promoveazã, în colaborare cu organizaþiile de romi, programe locale pentru
procurarea documentelor de identitate pentru romii lipsiþi de mijloace de
subzistenþã;
 acþioneazã pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului, a
drepturilor civile, politice ºi sociale în rândul minoritãþii romilor;
 iniþiazã programe de prevenire ºi combatere a discriminãrii pentru copiii
romi instituþionalizaþi, precum ºi pentru celelalte categorii de copii aflaþi
în dificultate;
 acþioneazã pentru asigurarea participãrii nediscriminatorii a femeilor de etnie
romã la programele de protecþie ºi educaþie a copiilor;
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 participã la elaborarea unor programe de formare a mediatorilor sociali ºi a
formatorilor din rândul tinerilor romi, pentru comunitãþile de romi;
 analizeazã fenomenul „copiii strãzii” ºi participã la formularea de proiecte
naþionale ºi locale de intervenþie socialã;
 participã la elaborarea programului de stimulare a participãrii ºcolare ºi de
reducere a abandonului ºcolar, în special în segmentele sãrace ale populaþiei
de romi;
 analizeazã posibilitãþile de organizare a unor instituþii de învãþãmânt primar,
secundar ºi profesional pentru romi;
 promoveazã organizarea de cãtre unitãþile ºcolare ºi inspectoratele ºcolare
judeþene a cursurilor de recuperare ºcolarã pentru romi, prin toate formele
de învãþãmânt aprobate, în raport cu solicitãrile individuale ºi ale organizaþiilor
romilor din zona de responsabilitate;
 promoveazã organizarea ºi dezvoltarea unor reþele de valorificare a
patrimoniului cultural al romilor, inclusiv prin adaptarea meseriilor tradiþionale
la piaþa modernã ºi prin dezvoltarea unor reþele de desfacere;
 iniþiazã proiecte culturale de reconstrucþie ºi de afirmare a identitãþii romilor;
 elaboreazã programe de sprijinire a elitelor politice, culturale ºi artistice
provenite din rândul romilor, în scopul revigorãrii ºi afirmãrii identitãþii etniei
romilor; sprijinã realizarea unor canale de culturã ºi informare pentru romi
la nivel naþional;
 elaboreazã programe naþionale de informare publicã ºi combatere a
prejudecãþilor interetnice în instituþiile publice;
 elaboreazã programe de combatere a discriminãrii în mass-media ºi de
informare privind combaterea discriminãrii la angajarea în muncã;
 promoveazã participarea liderilor romi la procesul de luare a deciziilor politice
cu impact asupra vieþii economice ºi sociale a comunitãþilor;
Agenþia Naþionalã pentru Romi va reprezenta, în viitor, un instrument ºi, în
acelaºi timp, o garanþie a unei corecte ºi eficiente elaborãri, implementãri,
monitorizãri ºi evaluãri a politicilor ºi programelor publice, destinate îmbunãtãþirii
situaþiei socio-economice a romilor din Români
De-a lungul timpului implementarea Strategiei s-a realizat prin urmãtoarele
structuri instituþionale:
a) Comitetul mixt de implementare ºi monitorizare (Cmixt) - rãspunde de
organizarea, planificarea, coordonarea ºi controlul executãrii activitãþilor
prevãzute în Planul general de mãsuri. Este format din secretarii de stat din
ministerele responsabile pentru aplicarea strategiei ºi din reprezentanþi ai
organizaþiilor romilor. Are urmãtoarea componenþã: 1) preºedinte - secretarul de
stat pentru relaþii interetnice (acum aceastã funcþie este deþinutã de cãtre
preºedintele ANR, cu rang de secretar de stat); 2) membri - secretari de stat,
lideri (reprezentanþi ai romilor); 3) secretar executiv - subsecretarul de stat pentru
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romi (funcþie abolitã, subsecretarul de stat pentru romi ºi coordonator al OPR
devenind, între timp, preºedinte al ANR ºi, implicit, al Cmixt.). Organul executiv
al Cmixt este ONR din cadrul MIP (rolul ºi funcþia fostului ONR au fost preluate,
iniþial, de cãtre OPR ºi, ulterior, de cãtre ANR, ce asigurã, totodatã ºi secretariatul
tehnic al Cmixt).
b) Comisiile ministeriale pentru romi - se subordoneazã Cmixt ºi rãspund
de organizarea, coordonarea, planificarea ºi controlul îndeplinirii activitãþilor
din Planul general de mãsuri pentru aplicarea Strategiei, cuprinse în sectorul
de responsabilitate al ministerului de resort.
Preºedintele Comisiei ministeriale pentru romi poate fi reprezentat de
secretarul de stat al ministerului, care este ºi membru al Cmixt. Comisia mai
cuprinde 4 - 5 membri (ºefi de direcþii ºi experþi) a cãror responsabilitate este
îndeplinirea sarcinilor care le revin din Planul general de mãsuri pentru aplicarea
Strategiei în sectorul de activitate al ministerului (se fac eforturi ca în fiecare
dintre aceste comisii sã existe un reprezentant de etnie romã, provenit din mediul
organizaþiilor neguvernamentale, care sã fie un specialist în sectorul vizat de
comisie).
c) Birourile judeþene pentru romi (BJR) - sunt structuri organizate la
nivel judeþean în cadrul prefecturilor ºi se subordoneazã Comisiei ministeriale
pentru romi din cadrul MAP (în prezent ºi Agenþiei Naþionale pentru Romi).
Principalele responsabilitãþi ale birourilor judeþene pentru romi sunt
organizarea, planificarea ºi coordonarea activitãþilor desfãºurate la nivel
judeþean pentru îndeplinirea obiectivelor ºi sarcinilor din Planul general de
mãsuri pentru aplicarea Strategiei. Birourile judeþene pentru romi se
subordoneazã Cmixt. În componenþa birourilor judeþene pentru romi
activeazã 3 - 4 experþi, dintre care unul trebuie sã fie în mod obligatoriu
membru al etniei romilor.
d) Experþii locali pentru romi - funcþioneazã la nivelul primãriilor ºi
sunt responsabili pentru desfãºurarea pe plan local a acþiunilor de îmbunãtãþire
a situaþiei romilor. Ei se subordoneazã atât BJR-urilor, cât ºi primarului.
Experþii locali reprezintã principalii mediatori între autoritãþile publice ºi
comunitãþile de romi. La nivelul comunelor (acolo unde nu existã un
reprezentant de etnie romã - expert local pentru romi - angajat în cadrul
primãriei), funcþia de expert pentru romi este exercitatã prin cumul de funcþii
de cãtre un funcþionar al primãriei.
Construcþia instituþionalã destinatã implementãrii documentelor
programatice a fost analizatã într-o serie de rapoarte de evaluare 33 iar
concluziile care se desprind sunt urmãtoarele:
33

http://www.mdrl.ro/_documente/dialog_Ro_UE/documente_raportare_CE.htm
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• în privinþa constituirii Cmixt nu a existat o iniþiativã de monitorizare a
activitãþii, cu indicatori bine stabiliþi, chiar dacã rolul sãu a fost ºi este de a
elabora ºi implementa strategii sectoriale privind îmbunãtãþirea situaþiei
romilor. Rapoartele subliniazã eficienþa comisiilor de la MEC, MSF, MMSS
ºi MI;
• în ceea ce priveºte atribuþiile BJR se precizeazã cã existã deosebiri fundamentale
între Ordinul MAP ºi ordinul elaborat de prefecþi. În ordinul MAP,
identificarea problemelor, gãsirea soluþiilor ºi întocmirea calendarelor
lunare de activitãþi pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei constituie
atribuþii principale, elaborate dupã un ciclu managerial corect ºi realizabil,
iar în ordinele elaborate de prefecþi, chiar dacã se respectã prevederile
Strategiei, apar sarcini specifice personalului unui întreg departament, ºi
nu unei singure persoane;
• responsabilitãþile oficiilor locale pentru romi sunt neclare ºi recrutarea
personalului a fost bazatã pe diverse criterii, altele decât cele tehnice34;
• în ceea ce priveºte înfiinþarea structurilor de implementare a Strategiei ºi
coordonarea acestora de cãtre Cmixt, se considera cã s-a înregistrat un
progres limitat35;
• evaluarea capacitãþii experþilor romi de a întocmi planurile judeþene de
acþiune ºi de a argumenta utilitatea acestora rãmâne un subiect în discuþie;
• reticenþa primarilor de a înfiinþa postul de expert local pentru romi, reticenþã
justificatã prin lipsa fondurilor pentru salarii ºi imposibilitatea lãrgirii
schemei de personal a primãriei.

2.6. Programe, proiecte, acþiuni - exemple de bune
practici
Pornind de la premisa cã integrarea/incluziunea minoritãþii romilor solicitã
pe lângã abordarea documentelor programatice ºi a instituþiilor destinate
implementãrii acestora ºi prezentarea unor bune practici, în demersul întreprins
vor fi prezentate rezultatele unui proiect recent încheiat considerat ca fiind unul
de succes.
„Reþeaua naþionalã a experþilor locali romi, mecanism de sprijin în
implementarea mãsurilor de incluziune socialã a romilor, grup vulnerabil
supus excluziunii sociale”.36
34

Raportul Comisiei Europene privind progresele spre aderare ale României, 2001.
Raportul Comisiei Europene privind progresele spre aderare ale României, 2004.
36
http://www.anr.gov.ro/docs/proiecte_pdf/2275.pdf
35
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Desfãºurat în perioada decembrie
2008 - noiembrie 2011, proiectul a
fost implementat de cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Romi în parteneriat
cu Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor
Publici ºi Asociaþia Partida Romilor
„Pro-Europa”.
Proiectul finanþat prin FSE a fost
considerat un succes, fiind recunoscut
la nivel european de cãtre European
Institute of Public Administration
(EIPA), care a acordat premiul
European Public Sector Award (EPSA)
2011 pentru promovarea de bune
practici.
Obiectivul principal al proiectului
a vizat îmbunãtãþirea relaþiilor de
parteneriat între comunitãþile de romi
vulnerabile ºi instituþiile publice, în
vederea creºterii incluziunii sociale a
romilor
din
România,
prin
dezvoltarea reþelei de experþi locali
pentru romi, la nivel naþional.
Proiectul a avut patru obiective
specifice:
• creºterea gradului de reprezentare
a
romilor
în
structurile
administraþiei publice locale, la
nivelul celor opt regiuni de
dezvoltare din România;
• dezvoltarea durabilã a unei reþele
naþionale a experþilor locali pentru
romi, care sã sprijine implementarea mãsurilor de incluziune
socialã a romilor;
• dezvoltarea capacitãþii instituþionale a administraþiei publice
locale, prin formarea ºi angajarea
experþilor locali romi;
• facilitarea creãrii de grupuri locale
de lucru pentru a identifica,
planifica ºi implementa acþiuni
care sã conducã la incluziunea
socio-economicã a romilor la
nivel local. Rezultatele proiectului
au fost semnificative (caseta 4).

Caseta 4
Rezultatele proiectului
„Reþeaua naþionalã a experþilor locali romi,
mecanism de sprijin în implementarea mãsurilor
de incluziune socialã a romilor, grup vulnerabil
supus excluziunii sociale”
Preconizate
210 persoane de etnie romã pregãtite
- din care 105 femei
210 experþi locali romi sunt parteneri sociali cu
expertizã specificã de calitate
252 persoane din cadrul autoritãþilor publice locale
ºi judeþene informaþi ºi pregãtiþi pentru
implementarea activitãþilor la nivel judeþean, set
de criterii pentru selecþia localitãþilor ºi set de criterii
pentru selecþia expertului local pentru romi.
210 Grupuri de Locale de Lucru (GLL), înfiinþate în
localitãþile selectate pentru intervenþie (min. 1050
membrii GLL)
210 comunitãþi facilitate; comunitãþi active
210 contracte de subvenþii încheiate între solicitant
ºi primãriile beneficiare în proiect, angajament al
primãriilor pentru menþinerea poziþiei expertului
local rom
210 planuri de acþiune localã elaborate ºi/sau
revizuite, dupã caz, cu consultarea ºi participarea
GLL ºi a comunitãþilor de romi, planuri care cuprind
mãsuri de incluziune socialã a romilor
1 reþea naþionalã a experþilor locali romi, reþea
profesionalã
210 comunitãþi de romi din toate judeþele României
reprezentante la nivelul administraþiei publice
locale, prin experþii locali romi
500 propuneri de finanþare elaborate de cãtre
experþii locali romi, pentru implementarea mãsurilor
de incluziune socialã a romilor cuprinse în planurile
de acþiune localã
210 parteneriate formalizate între solicitant partener naþional - Instituþiile Prefectului privind
sustenabilitatea mãsurilor pentru incluziunea
romilor, respectiv angajarea pe perioadã
nedeterminatã a experþilor locali romi, în primãrii
Aproximativ 100.000 de persoane rome ºi nerome
informate despre excluziunea socialã, efectele
negative ale discriminãrii ºi segregãrii romilor,
necesitatea incluziunii grupurilor vulnerabile,
importanþa reprezentãrii romilor în structuri de
decizie
1.000 exemplare din Ghidul expertului local
2.000 broºuri privind poveºti de succes în
implementarea proiectului, alte materiale
promoþionale

Realizate
210
93
210

252
210
210
210

reþea
210
500

210

peste
130.000

1.000
2.000
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Astfel, prin intermediul proiectului s-au format 210 experþi locali pe
problemele romilor, pe toate domeniile necesare desfãºurãrii activitãþii, inclusiv
pe accesare de fonduri europene.
Experþii locali prin pregãtirea ºi experienþa acumulatã vor ajuta la dezvoltarea
comunitãþilor locale.
O noutate adusã de acest proiect este reprezentatã de faptul cã aceºti experþi
au elaborat 500 de propuneri de finanþare pentru implementarea mãsurilor de
incluziune socialã cuprinse în planurile de acþiune localã care în multe cazuri
s-au concretizat în proiecte pentru care se pot obþine finanþãri.
De asemenea, cu ajutorul materialelor informative realizate în cadrul
proiectului, experþii locali au organizat minicampanii de conºtientizare asupra
necesitãþii diminuãrii excluziunii sociale ºi utilitãþii reprezentãrii romilor în
structurile de decizie.
Prin intermediul acestor mini-campanii, dar ºi a emisiunilor de televiziune ºi
articolelor de presã, peste 130.000 de persoane au fost informate despre efectele
negative ale discriminãrii ºi segregãrii romilor, cât ºi despre necesitatea incluziunii
grupurilor vulnerabile.
Aºa cum afirmã coordonatorii proiectului, bunele practici acumulate ºi
rezultatele obþinute au determinat ca o serie dintre reprezentanþii primãriilor din
localitãþile beneficiare ale proiectului sã manifeste un grad ridicat de interes în
angajarea experþilor pe problemele romilor dupã finalizarea proiectului.
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Capitolul 3. Mãsurile de politici publice pentru
incluziunea socialã a romilor din România
„Incluziunea socialã” ca ºi concept a fost adoptat la nivelul Uniunii Europene
la jumãtatea anilor ’90, în efortul de a rãspunde la douã dintre problemele sociale
majore cu care Statele Membre se confruntau în acea perioadã: sãrãcia persistentã
ºi excluziunea socialã. Conceptul de incluziune socialã este unul complex, ce
necesitã o abordare pro-activã a problematicii combaterii sãrãciei, aplicabil tuturor
domeniilor ºi sferelor socio-economice în care se manifestã excluziunea socialã.
În literatura de specialitate existã o serie de definiþii. unele asemãnãtoare, ale
acestor concepte, însã am ales sã prezentãm definiþiile cu care opereazã Comisia
Europeanã37 (caseta 5).
Caseta 5 Definiþii - domeniul incluziunii sociale
Incluziune socialã: Incluziunea socialã reprezintã un proces prin care cei aflaþi la risc de sãrãcie ºi
excluziune socialã dobândesc ºanse ºi resurse necesare pentru a participa pe deplin la viaþa
economicã, socialã ºi culturalã ºi se bucurã de un standard de viaþã ºi bunãstare considerate
normale în societatea în care aceºtia trãiesc. Incluziunea socialã îi asigurã cã au o participare mai
mare la luarea deciziilor care le afecteazã vieþile ºi acces la drepturile fundamentale ale acestora1.
Excluziune socialã: Excluziunea socialã este un proces prin care anumiþi indivizi sunt împinºi la
marginea societãþii ºi sunt excluºi de la participarea la viaþa societãþii în virtutea sãrãciei, a lipsei
de competenþe primare ºi a ºanselor de învãþare pe tot parcursul vieþii, sau ca rezultat al discriminãrii.
Aceasta îi îndepãrteazã de locuri de muncã, venit ºi ºanse la educaþiei, precum ºi de la reþelele ºi
activitãþile comunitãþii. Ei au acces limitat la putere ºi la organismele de decizie ºi, astfel, se simt
lipsiþi de putere ºi incapabili sã ia control asupra deciziilor care le afecteazã viaþa cotidianã.
Sãrãcie: Se spune despre oameni cã trãiesc în sãrãcie dacã venitul ºi resursele lor sunt atât de
scãzute, încât îi împiedicã sã aibã un standard de viaþã considerat acceptabil în societatea în care
trãiesc. Din cauza sãrãciei aceºtia se pot confrunta cu mai multe dezavantaje în ce priveºte ocuparea,
venitului scãzut, locuinþe sãrace, sãnãtate precarã ºi bariere la educaþie pe tot parcursul vieþii,
culturã, sport ºi activitãþi recreative. Ei sunt adesea excluºi ºi marginalizaþi de la a participa la
activitãþi (economice, sociale ºi culturale) care reprezintã norma pentru alþi oameni, iar accesul lor
la drepturile fundamentale pot fi îngrãdite.

În România cadrul legislativ ºi cel programatic cu relevanþã pentru incluziunea
romilor este acoperit, în principal, de urmãtoarele documente care au fost
prezentate pe larg în capitolul 2.2.:
• Strategia Naþionalã de Îmbunãtãþire a Situaþiei Romilor (H.G. 430/2001 cu
modificãrile ulterioare);
• Planul Naþional pentru Combaterea Sãrãciei ºi Promovarea Incluziunii
Sociale 2002 - 2012 (HG 829/2002);
37

Vezi Joint report by the Commission and the Council on social inclusion, disponibil la adresa: http://
ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/final_joint_inclusion_report_2003_en.pdf
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• Memorandum-ul Comun de Incluziune Socialã 2005 - 2010 (Joint Inclusion
Memorandum);
• Planul Naþional de Dezvoltare 2007 - 2013;
• Planurile Naþionale de Acþiune dezvoltate în cadrul iniþiativei internaþionale
„Deceniul de Incluziune a Romilor 2005 - 2015";
• Cadrul Naþional Strategic de Referinþã 2007 - 2013;
• Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013.
• Strategia Guvernului României de incluziune a cetãþenilor români aparþinând
minoritãþii romilor, pentru perioada 2012 - 2020 (H.G. 1221/2011).
Pe lângã documentele mai sus amintite, relevantã pentru problematica
incluziunii sociale este ºi Legea nr.116 din 15/03/200238 privind prevenirea ºi
combaterea marginalizãrii sociale. Potrivit acestei legi, în vigoare încã, este
consfinþit „caracterul social al statului român” (art.1), care impune instituirea
unor mãsuri pentru evitarea degradãrii nivelului de trai ºi pãstrarea demnitãþii
tuturor cetãþenilor. De asemenea, la art. 2 se precizeazã obiectul legii, reprezentat
de garantarea accesului efectiv, în mod deosebit al tinerilor, la drepturi elementare
ºi fundamentale, cum sunt: dreptul la un loc de muncã, la o locuinþã, la asistenþã
medicalã, la educaþie, precum ºi instituirea unor mãsuri de prevenire ºi combatere
a marginalizãrii sociale ºi mobilizarea instituþiilor cu atribuþii în domeniu. Legea
mai defineºte marginalizarea socialã, ca fiind poziþia socialã perifericã, de izolare
a indivizilor sau grupurilor cu acces limitat la resursele economice, politice,
educaþionale ºi comunicaþionale ale colectivitãþii; ea se manifestã prin absenþa
unui minimum de condiþii sociale de viaþã.
Deºi generoasã în prevederi, o analizã de impact a aplicãrii prezentei legi,
la 10 ani de la adoptarea sa, ar releva, probabil, o serie de probleme legate de
supranormarea din sistemul de justiþie ºi neaplicarea, respectiv inaplicabilitatea
legislaþiei adoptate - dacã ar fi sã luãm în calcul rezultatul mãsurilor acestei legi
în raport cu nevoile sociale din societate.
La o lecturã sumarã a definiþiilor prezentate în caseta 5, ºi suprapunându-le
situaþiei socio-economice cunoscutã a cetãþenilor români aparþinând minoritãþii
romilor, se relevã o discrepanþã vizibilã în ce priveºte orizontul de apropiere a
acestora de scopul general al incluziunii romilor.
Potrivit unei analize a Comisiei Europene din 2011, pragul riscului de sãrãcie
în România este încã extrem de scãzut (1,71 euro/zi/persoanã), fapt care indicã
nevoia continuãrii programelor de convegenþã economicã în România. În acelaºi
studiu, romii sunt indicaþi ca fiind principala categorie de populaþie afectatã în
mod direct de sãrãcia extremã atât în România, cât ºi la nivelul UE, fapt care
conduce la nevoia continuãrii ºi dezvoltãrii unor programe europene direcþionate
cãtre aceste grupuri vulnerabile.
38

Publicatã în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 193, din 21/03/2002.
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3.1. Educaþie – sãnãtate – llocuire
ocuire – politici publice
cheie pentru incluziunea socialã a romilor
Printre politicile sectoriale relevante pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor se
numãrã accesul la educaþie, accesul la serviciile de sãnãtate public ºi, condiþiile
de locuire ale romilor.

3.1.1 Educaþie
Educaþia a constituit una dintre prioritãþile politicilor destinate îmbunãtãþirii
situaþiei romilor din România, fiind consideratã unul din mijloacele de adresare
a cercului vicios al sãrãciei în care se aflã acest grup vulnerabil. Proiectele
educaþionale derulate în ultimii 20 de ani au vizat rezolvarea unor probleme
legate de nivelul extrem de scãzut al participãrii ºcolare ºi al gradului redus de
alfabetizare a romilor, în paralel cu dezvoltarea unei elite intelectuale rome ºi a
unui corp profesional rom.
Totodatã, în România, în ultimele douã decenii, a avut loc o asiduã acþiune de
reconstrucþie identitarã romã, prin recuperarea istoriei orale, publicare de manuale
ºi materiale auxiliare pentru învãþãmântul în limba romani, manuale de limbã,
literaturã, culturã ºi civilizaþie romã pentru ciclul primar ºi gimnaziu, editarea de
abecedare, culegeri de texte, cãrþi bilingve ºi dicþionare de limba romani. Printre
promotorii acestui efort au fost conf. univ. dr. Gheorghe Sarãu ºi lect. univ. dr.
Delia Grigore, sprijiniþi de o serie de absolvenþi romi de cursuri universitare ºi
masterale ºi de numeroase organizaþii neguvernamentale ale romilor din þarã.

3.1.1.1 Mãsuri afirmative pentru romi în educaþie
Începând cu 1992, România a adoptat mãsuri de politici publice afirmative
pentru etnicii romi, în vederea creºterii participãrii acestora la educaþie în ciclurile
liceal ºi universitar. Aceasta presupunea alocarea unui numãr de locuri
suplimentare pentru elevii romi, care îndeplineau cerinþele minimale în privinþa
calificativelor de la examenele de admitere. În paralel, în sistemul de învãþãmânt
românesc, s-a încurajat predarea limbii romani standardizatã, la ciclul primar ºi
gimnazial, ca disciplinã facultativã, în curriculum la cerere. S-a investit în formarea
cadrelor didactice rome, iar pânã în prezent, existã un numãr de peste 1900 de
absolvenþi ai cursurilor universitare de limba ºi literatura romani.
Evidenþele Ministerului Educaþiei 39 aratã, spre exemplu, cã în anul 1990
numãrul de copii preºcolari ºi elevi înscriºi în clasele I-XIII, care îºi asumau
39

Informaþii furnizate de conf. dr. Gheorghe Sarãu, consilier pentru limba romani ºi romi în Direcþia
Generalã Învãþãmânt în Limbile Minoritãþilor ºi Relaþia cu Parlamentul, din cadrul Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului; profesorul Sarãu, autor ºi coautor de numeroase manuale, dicþionare,
cursuri de limba romani, este considerat promotorul standardizãrii ºi promovãrii limbii romani în sistemul
de educaþie din România.
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deschis identitatea romã, era de 109.325. Urmare a mãsurilor de acþiune
afirmative, numãrul elevilor romi care îºi asumã identitatea etnicã, în urma ofertei
educaþionale de studiu a limbii ºi literaturii romani, a crescut în mod constant, de
la 158.128 câþi erau înregistraþi în anul ºcolar 2002/2003, la 263.409, în anul
ºcolar 2007/2008.
De asemenea, în acelaºi interval de timp, numãrul elevilor romi care au studiat
limba ºi/sau istoria ºi tradiþiile romilor a urmat, proporþional, aceeaºi creºtere: de
la 15.798 în anul ºcolar 2002/2003 s-a ajuns, în anul ºcolar 2007/2008 la cifra
de 26.807 elevi romi. Se poate observa, bunãoarã, existenþa unui procent
apropiat de 10% din elevii care îºi asumã identitatea romã care studiazã în
ciclul ºcolar obligatoriu limba ºi literatura romani.
De asemenea, în învãþãmântul superior, pe lângã cursurile universitare de
Limba ºi Literatura Romani, iniþiate de Facultatea de Litere a Universitãþii
Bucureºti, au fost lansate o serie de oportunitãþi pentru aspiranþii romi la un loc
în diferitele facultãþi ale universitãþilor din þarã. Astfel, anual, la nivel naþional,
au fost alocate aproximativ câte 1.000 de locuri rezervate pentru romi, pentru
specializãrile ºtiinþelor umaniste, precum Asistenþã Socialã, Sociologie, ªtiinþe
Politice, Administraþie Publicã, Psihologie etc. ºi, mai recent, Drept ºi Medicinã.

3.1.1.2. Resurse umane rome în sistemul de educaþie românesc
Pentru consolidarea ºi dezvoltarea sistemului instituþional, s-a investit în
crearea unui corp profesional de etnie romã, menit sã suplimenteze resursa
umanã din educaþie, care sã asigure legãtura dintre comunitate ºi ºcoalã. Astfel,
la nivel judeþean funcþioneazã câte un inspectorat ºcolar pentru minoritãþi, în
vreme ce la nivel comunitar îºi desfãºoarã activitatea profesorii de limba romani
(peste 1.900 la nivel naþional) ºi 852 mediatori ºcolari romi, în special în
comunitãþile cu un numãr preponderent de etnici romi. Instituþionalizarea
treptatã a mediatorului ºcolar ºi creºterea numãrului acestora din sistem au
avut ca efect pozitiv creºterea participãrii ºcolare ºi prevenirea abandonului
ºcolar al copiilor romi.
Instituþia mediatorului ºcolar pentru romi are o istorie lungã, începând cu
1990, ºi a pornit la iniþiativa unor organizaþii neguvernamentale, printre care
amintim: Romani Criss, Centrul de Resurse pentru Comunitãþile de Romi, Fundaþia
Soros România, Centrul Educaþia 2000+ ºi Institutul Intercultural Timiºoara, care
au implementat diverse programe educaþionale ce aveau ca scop creºterea ratei
participãrii ºcolare a copiilor romi. Acceptat informal în faza de proiect pilot ºi
bugetat din fonduri private prin proiecte derulate în parteneriat cu ºcolile de
cãtre diverse organizaþii neguvernamentale, mediatorul ºcolar pentru romi nu a
cãpãtat statutul oficial de profesie, decât târziu, fiind introdusã ca funcþie
didacticã auxiliarã în Codul Ocupaþiilor din România în anul 200440.
40

H.G. nr. 721/ 14 mai 2004 (codul COR 224010 – profil ocupaþional: Mediator ºcolar nivel mediu).
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Este de notat cã sistemul educaþional românesc a opus iniþial rezistenþã la
crearea ºi bugetarea de posturi pentru mediatorii ºcolari pentru romi, deoarece
ºcoala româneascã, insuficient expusã problematicii interculturalitãþii, nu a simþit
nevoia de a folosi cadre didactice specializate în relaþia cu elevul rom. Rolul
mediatorului ºcolar a fost gândit tocmai pentru a suplimenta aceste deficienþe,
ºi pentru a sprijini relaþionarea cadrelor didactice nerome cu elevul rom, precum
ºi pentru a facilita acomodarea copilului rom cu un sistem în care acesta nu se
regãseºte ºi pentru a-i încuraja pãrinþii sã se implice în educaþia copiilor lor etc.
Recomandarea nr. 4/2000 a Consiliului de miniºtri ai educaþiei din cadrul
Consiliului Europei fãcea referire la importanþa existenþei mediatorilor ºcolari în
ºcolile cu populaþie ºcolarã romã, fapt ce a condus la conºtientizarea din ce în ce
mai sporitã a rolului mediatorului ºcolar în sistem.
În perioada 2001 - 2011, un numãr total de 852 mediatori ºcolari romi au
fost formaþi ºi preluaþi de sistemul de educaþie, majoritatea prin intermediul
programelor de preaderare PHARE din perioada 2001 - 2005. În acest scop,
s-au implicat o serie de actori experimentaþi ºi parteneri relevanþi în formarea
cadrelor didactice: Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului – Direcþia
Generalã Învãþãmânt în Limbile Minoritãþilor ºi Relaþia cu Parlamentul, Institutul
pentru ªtiinþele Educaþiei, Agenþia Naþionalã pentru Romi, Reprezentanþa UNICEF
România, organizaþia neguvernamentalã Amare Rromentza º.a.
În aceeaºi perioadã, statutul mediatorilor a fost unul incert, de la un an ºcolar
la altul, majoritatea fiind retribuiþi pe bazã de proiect, din finanþãri private sau
proiecte europene.
Noua Lege a Educaþiei Naþionale41 aduce clarificãri ºi reglementeazã statutul
lor, prin includerea profesiei de mediator ºcolar pe lista personalului didactic
auxiliar. Aceasta soluþioneazã problema alocãrii bugetare ºi retribuirii lor, precum
ºi condiþiile ºi competenþele necesare profesãrii acestei meserii. Potrivit noii legi,
doar absolvenþii de liceu pedagogic, cu specializarea mediator ºcolar, sau
absolvenþii de liceu care au urmat ºi cursuri acreditate CNFPA, recunoscute de
Ministerul Educaþiei, vor avea posibilitatea de a continua sã profeseze în sistem.

3.1.1.3. Deficienþele sistemului educaþional românesc din perspectiva
incluziunii romilor
a) Segregarea etnicã în educaþie
În ciuda eforturilor instituþionale, organizaþiile neguvernamentale active în
domeniu semnaleazã persistenþa unei serii de probleme în sistemul de învãþãmânt
din România, care îi afecteazã în mod direct pe elevii romi. Una dintre cele mai
grave probleme o reprezintã fenomenul segregãrii ºcolare a copiilor romi – în
41

Legea nr. 1 din 05/01/2011, publicatã în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 18 din 10/01/2011.
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clase sau ºcoli distincte pe criteriul etniei, mai ales în comunitãþile compacte
de romi 42 . Acest fenomen, printre altele, conduce la o calitate extrem de
scãzutã a actului educaþional care îi are drept subiecþi pe elevii romi ºi la
absenteism ºi abandon ºcolar. Fenomenul a fost semnalat de mai multe
organizaþii neguvernamentale care desfãºurau proiecte în domeniul educaþiei
incluzive, iar în 2004 Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului a emis
o Notificare 43 , care a fost comunicatã tuturor unitãþilor de învãþãmânt din
sistem ºi care recunoºtea, pentru prima datã, existenþa segregãrii din sistemul
de educaþie din România. Notificarea interzicea „constituirea grupelor în
învãþãmântul preºcolar, precum ºi a claselor I ºi a V-a, cuprinzând exclusiv
sau preponderent elevi romi. Acest tip de organizare a grupelor/claselor,
indiferent de motivele invocate, constituie forme de segregare”.
În anul 2007, Ministerul Educaþiei a emis Ordinul nr. 1540 din
19.07.2007, prin care se interzicea constituirea de clase I ºi a V-a segregate
pe criteriul etniei copiilor. La un an de la adoptarea Ordinului, în cadrul
unei cercetãri din 2008 44, privind monitorizarea aplicãrii mãsurilor împotriva
segregãrii ºcolare în 90 de ºcoli din România, se aratã cã: în 67% din ºcolile
monitorizate sunt prezente situaþii de segregare ºcolarã a romilor, fie
segregare la nivelul ºcolii, fie la nivelul claselor; Ordinul MECT nu se aplicã
în 63% ºcolilor monitorizate ºi cã acesta nu este cunoscut de personalul
ºcolii, cadrele didactice, inclusiv directori de ºcoalã. În privinþa dotãrilor,
57% dintre ºcolile segregate nu au încãlzire centralã, 56% nu au niciun
laborator de specialitate, iar în 87% dintre ºcolile segregate nu existã
cabinete medicale ºi în 37% dintre ºcolile segregate nu existã bibliotecã
ºcolarã; fluctuaþia personalului în ultimul an ºcolar a fost de 97%, 67,5%
dintre cadrele didactice sunt necalificate ºi navetiste.
Se poate observa uºor din datele prezentate cã elevii romi din ºcolile
segregate se confruntã cu o acutã lipsã de calitate în actul educaþional - o
altã problemã majorã existentã în sistemul educaþional românesc.
În ciuda rapoartelor organizaþiilor neguvernamentale active în monitorizarea
aplicãrii politicilor destinate incluziunii romilor, în care se semnaleazã45 nevoia
de desegregare totalã a sistemului de educaþie din România, noua Lege a
Educaþiei Naþionale, adoptatã în 2011, nu face referire la existenþa ºi
combaterea fenomenului segregãrii ºcolare a romilor în educaþie.
42

Fapt semnalat ºi de Rughinis, C. ºi Duminicã G., în cap V.4, din Raportul Riscuri ºi inechitãþi sociale în
România, 2009, elaborat de Comisia Prezidenþialã pentru Analiza Riscurilor Sociale ºi Demografice.
43
Notificare nr. 29323/20.04.2004 privind interzicerea segregãrii romilor, disponibilã la adresa:
http://www.edu.ro/index.php/articles/3449
44
Surdu, L., Monitorizarea aplicãrii mãsurilor împotriva segregãrii ºcolare în România, Bucureºti,
MarLink, 2008.
45
Raportul DecadeWatch România 2010. Evaluarea intermediarã a Deceniului de Incluziune a Romilor,
Bucureºti, 2011, disponibil la adresa web: www.romadecade.org
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Studiul din 2011 al UNICEF-Romani Criss 46 aratã cã segregarea ºcolarã
continuã sã fie o problemã, care influenþeazã în mod semnificativ abandonul
ºcolar, fiind în mai mare mãsurã prezent în ºcolile în care ponderea elevilor romi
este de peste 50%.
Datele culese în componenta de cercetare sociologicã a proiectului EU
Inclusive derulat de Fundaþia Soros România, efectuatã pe un eºantion
reprezentativ pentru populaþia de romi din România47, relevã faptul cã 2 din 10
copii romi de vârstã ºcolarã (6 - 16 ani) nu merg la ºcoalã, din cauza lipsei
resurselor financiare. În privinþa analfabetismului, 25% din populaþia romã de
peste 16 ani au declarat cã nu ºtiu sã scrie ºi sã citeascã, iar femeile sunt cu 10%
mai mult afectate de analfabetism decât bãrbaþii, persoanele adulte, din mediul
rural ºi din comunitãþi segregate ºi compacte fiind printre cele mai afectate, potrivit
cercetãrii (Proiectul EU-INCLUSIVE, 2011).
b) Lipsa accesului elevilor romi la o educaþie de calitate
Din cauza inegalitãþii de ºanse a elevilor romi în sistemul de învãþãmânt din România,
accesul lor este limitat la educaþie, în general, ºi mai ales la o educaþie de calitate. Dacã
mãsurile din ultimii 10 ani au contribuit într-o mãsurã sporitã la cuprinderea unui
numãr din ce în ce mai mare a copiilor romi de vârstã ºcolarã în învãþãmântul de masã,
nu acelaºi lucru se întâmplã în cazul accesului la educaþia de calitate.
Subfinanþarea sistemului de educaþie din România face ca majoritatea cadrelor
didactice calificate sã refuze sã lucreze în mediul rural sau în comunitãþi izolate,
ori în unitãþi ºcolare cu pondere ridicatã de elevi romi. Aceasta din cauza faptului
cã, majoritatea ºcolilor enumerate au o dotare didacticã precarã, fãrã încãlzire
sau apã curentã, fãrã biblioteci etc.
Observaþiile empirice ale practicienilor din domeniu ºi cercetãri anterioare
aratã cã clasele cu elevi preponderent romi sunt percepute drept clase slabe, în
care aceºtia beneficiazã de un accent pe disciplinã ºi o calitate inferioarã a actului
educaþional, în ceea ce priveºte conþinutul ºi cantitatea educaþiei.
O cercetare de datã recentã 48 clarificã aceste aspecte ºi exploreazã
mecanismele de reproducere a inechitãþilor sociale existente în ºcoala româneascã,
evidenþiind deficitul de calitate a învãþãmântului de care beneficiazã copiii romi.
Printre numeroasele concluzii ale raportului, se desprind urmãtoarele corelaþii
de indicatori, care valideazã ipotezele:
46

Surdu, L., Vincze, E., Wamsiedel, M. Participare, absenteism ºcolar ºi experienþa discriminãrii în cazul
romilor din România, Ed. Vanemonde, Bucureºti, 2011.
47
Daniela Tarnovschi (coord.), 2012, EU INCLUSIVE - transfer de date ºi experienþe privind integrarea
pe piaþa muncii a romilor între România, Bulgaria, Italia ºi Spania, Situaþia romilor în România, 2011. Între
incluziune socialã ºi migraþie. Raport de þarã - România, Fundaþia Soros România.
48
Duminicã, G., Ivasiuc, A., O ºcoalã pentru toþi? Accesul copiilor la o educaþie de calitate, Ed. Vanemonde,
Bucureºti, 2010.
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• pe mãsurã ce creºte ponderea copiilor romi într-o ºcoalã, descreºte calitatea
dotãrilor materiale ale acesteia, cum ar fi laboratoare, salã/teren de sport,
biblioteci, calculatoare etc.;
• ºcolile cu pondere mare de elevi romi dispun într-o mai micã mãsurã de
cadre didactice calificate ºi de consilieri ºcolari încadraþi, iar procentul de
cadre didactice navetiste este de 60% ºi se observã o fluctuaþie a cadrelor
didactice în anul ºcolar anterior cercetãrii;
• alarmant este procentul de 76% al elevilor nepromovaþi în anul ºcolar
anterior derulãrii studiului, care erau de etnie romã, precum ºi faptul cã
ºcolile nu dispun de strategii de prevenire ºi combatere a abandonului ºcolar;
• studiul confirmã slaba atractivitate pentru cadrele didactice a ºcolilor cu
elevi preponderent romi datorate slabelor dotãri ale acestor ºcoli;

3.1.1.4. Practici pozitive în educaþia copiilor romi
Sistemul de educaþie din România a adoptat ºi o serie de mãsuri de sprijin
social care, deºi adresate tuturor copiilor de vârstã ºcolarã, i-au þintit îndeosebi pe
copiii romi provenind din familii sãrace. Printre mãsurile de ordin social se numãrã:
acordarea de gustãri, de rechizite subvenþionate ori asigurarea transportului gratuit
la ºcolã. Am identificat o serie de proiecte care au abordat cele mai importante
provocãri din sistemul de educaþie din România, pe diversele paliere, þinând cont
de particularitãþile existente în sistem, pe care vi le propunem spre analizã.
Educaþia preºcolarã - grãdiniþa bilingvã
Printre exemplele de bune practici în privinþa acomodãrii cu învãþãmântul
de masã românesc al copiilor romi vorbitori nativi de limba romani, îl constituie
proiectul grãdiniþelor bilingve, iniþiate de Centrul Romilor Amare Rromentza
ºi finanþat de Reprezentanþa UNICEF România. Acesta a apãrut din nevoia de
a-i sprijini pe copiii romi (a cãror limbã maternã este limba romani) în a se
adapta învãþmântului de masã cu predare în limba românã49. Printr-un curriculum
adaptat ºi cu sprijinul personalului auxiliar de etnie romã ºi vorbitori de limba
romani, educatorii neromi puteau interacþiona mai uºor ºi sprijini educaþional
copiii, în pregãtirea acestora pentru înscrierea în învãþãmântul primar de masã.
Principalele obiective ale proiectului au fost: dobândirea abilitãþilor de
comunicare în limba românã de cãtre copiii romi cu vârste între 3 ºi 6 ani;
dezvoltarea parteneriatului pãrinþi – ºcoalã - administraþie publicã; dezvoltarea
participãrii pãrinþilor romi în activitãþile ºcolare ale copiilor. Ca rezultat al
proiectului se poate menþiona creºterea frecvenþei sistemului preºcolar de cãtre
copiii romi. Proiectul a fost continuat cu finanþare de la Amare Rromentza pentru
a construi o grãdiniþã nouã. Pânã în prezent, proiectul pilot a fost extins la nivel
naþional prin programele de preaderare PHARE þi din Fondul Social European.
49

În trecut, copiii romi care aveau ca limbã maternã limba romani au fost adesea subiecþi ai abuzurilor;
aceºtia, perfect normali din punctul de vedere al capacitãþilor intelectuale fiind, erau plasaþi în unitãþi ºcolare
pentru copii cu nevoi de învãþare speciale, prin simplul fapt cã personalul ºcolar nu era pregãtit sã relaþioneze
cu aceºtia în limba maternã.
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Învãþãmântul primar ºi gimnazial – programul „A doua ºansã”
Un program pilot aparte, preluat ºi extins la nivel naþional în perioada de
preaderare, l-a reprezentat programul „A doua ºansã”, prin intermediul cãruia
adulþii care au abandonat ºcoala, sau tinerii care au depãºit vârsta legalã de
înscriere la cursurile ºcolare, aveau posibilitatea sã-ºi continue cursurile ºcolii
primare sau gimnaziale. Programul, benefic îndeosebi femeilor ºi tinerelor fete
rome provenind din comunitãþi tradiþionale, care abandonaserã timpuriu ºcoala,
a fost iniþiat de organizaþii neguvernamentale ºi, ulterior, extins la nivel naþional,
prin Programul PHARE Acces la educaþie pentru grupurile dezavantajate programul „A doua ºansã” în perioada 2002 - 2004. Programul funcþioneazã ºi
în prezent, în ºcolile din þarã, pe baza curriculum-ului la cerere. În noua Lege a
Educaþiei Naþionale acest program este preluat ca mãsurã remedialã, iar în privinþa
finanþãrii, programul figureazã printre prioritãþile de finanþare în domeniul
Educaþiei, prin intermediul Programului Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (POSDRU) în exerciþiul de programare 2007 - 2013.
Combaterea abandonului ºcolar în rândul comunitãþilor de romi –
proiectul „Un start bun în ºcoalã, un start bun în viaþã”
O serie de programe-pilot au fost derulate ºi dezvoltate, în scopul reducerii
abandonului ºcolar al copiilor din comunitãþile cu romi care se confruntã cu
problema abandonului ºcolar. Acestea au demonstrat importanþa adaptãrii
conþinutului educaþional la particularitãþile copiilor – vârstã, mediul familial,
particularitãþile comunitãþii – valorizarea potenþialului intelectual ºi
motivaþional al copiilor ºi importanþa abordãrii interculturale în educaþie.
Proiectul Un start bun în ºcoalã, un start bun în viaþã50, implementat de
Romani CRISS, în parteneriat cu UNICEF ºi Ministerul Educaþiei, în judeþul
Vrancea, a debutat în 2001. Proiectul a avut ca scop creºterea adaptabilitãþii
la cerinþele ºcolare ºi dezvoltarea de abilitãþi pentru creºterea performanþelor
ºcolare a copiilor romi care nu au frecventat grãdiniþele sau ºcoala primarã,
cu vârste între 6 ºi 12 ani.
Prezentat ca un proiect de succes în domeniul educaþiei timpurii a copiilor
romi, în special prin accentul pus pe dimensiunea interculturalã a acþiunilor
ºcolare, acest proiect a fost continuat, în perioada 2006 - 2008, cu o serie de
grãdiniþe de varã51, pentru copiii romi de vârstã preºcolarã, care punea accent
pe dialog intercultural, schimb de experienþe, sprijin pentru asumarea identitãþii
etnice ºi creºterea conºtientizãrii despre bogãþia tradiþiilor rome. În paralel, s-au
desfãºurat acþiuni similare cu grãdiniþe cu o populaþie preºcolarã etnicã mixtã.
50

Detalii în: Handbook of ECD Experiences, Innovations, and Lessons from CEE/CIS, disponibilã la
adresa www.issa.nl
51
Idem.
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Succesul acestui proiect rezidã ºi în furnizarea copiilor romi de vârstã
preºcolarã de abilitãþi necesare unei integrãri de succes în ºcoala primarã:
îmbunãtãþirea abilitãþilor de comunicare verbal, folosirea imaginaþiei ºi
creativitãþii ºi cunoºtinþe de bazã de matematicã.
Proiectul grãdiniþelor de varã aratã cã copiii provenind din grupuri
dezavantajate îºi pot spori participarea ºcolarã ºi abilitatea de a face faþã
concurenþei prin accesibilizarea pentru aceºtia a grãdiniþelor adaptate nevoilor
culturale ale lor.

3.1.2. Sãnãtate
România a trecut printr-o perioadã de schimbãri majore dupã 1989, inclusiv
în domeniul sãnãtãþii publice. Trendurile demografice, începând cu aceastã datã,
aratã un declin continuu al populaþiei, cauzat de scãderea natalitãþii, de creºterea
mortalitãþii ori de migraþie, iar starea de sãnãtate din România este foarte scãzutã,
comparativ cu alte state europene: speranþa medie de viaþã este cu ºase ani mai
scurtã decât media în UE; mortalitatea infantilã ºi mortalitatea în rândul mamelor
au valori printre cele mai ridicate din Europa.
Lipsa condiþiilor de locuire decentã ºi vulnerabilitatea la evacuãrile forþate,
condiþii de locuire în condiþii de supraaglomerare, accesul limitat la surse curate
de apã ºi canalizare sunt probleme care îi afecteazã în mod disproporþionat pe
romi, fãcându-i vulnerabili la boli transmisibile, precum hepatita A ºi tuberculoza.
Alþi factori care contribuie la starea de sãnãtate precarã a populaþiei rome includ
nivelul redus de educaþie, hrana sãracã, comunicarea slabã dintre personalul
medical ºi pacienþii romi, lipsa accesului la informare pe teme de sãnãtate ºi
lipsa actelor de identitate care sã le permitã accesul la asigurãrile de sãnãtate.
Evidenþele Ministerului Sãnãtãþii arãtau cã, la nivelul anului 2002, doar
34% dintre romi erau beneficiari ai fondului de asigurãri de sãnãtate, comparativ
cu media naþionalã care se cifra la 75%. Un studiu al UNDP din 2004 menþioneazã
cazurile de excluziune, discriminare ºi stigmatizare a beneficiarilor romi sãraci,
de cãtre unii din personalul medical, care refuzau sã-i trateze pe pacienþii romi,
în vreme ce atitudinile stigmatizante din serviciile de sãnãtate îi determinã pe
mulþi romi sã renunþe la a mai apela la aceste servicii.
Printre acþiunile guvernamentale care au þintit populaþia romã se numãrã
programele naþionale de sãnãtate. Astfel, în 2008, guvernul României a adoptat
Programul Naþional de Sãnãtate, prin HG 357/2008, având ca obiectiv
îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a populaþiei, prin creºterea accesului la servicii medicale.
Într-o cercetare a organizaþiei Romani Criss52, referitoare la starea de sãnãtate
din comunitãþile de romi din România, se relevã faptul cã, în general, existã o
52

Wamsiedel, M., & al., Sãnãtate ºi comunitatea romã, analizã asupra situaþiei din România, Fundacion
Secretariado Gitano, Madrid, 2009.
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diferenþã între autoevaluãrile pozitive ale stãrii de sãnãtate a populaþiei de
romi ºi cercetãrile calitative ºi analiza unor indicatori obiectivi ai stãrii de
sãnãtate, cum ar fi mortalitatea infantilã ºi speranþa de viaþã. Sunt, de
asemenea, reliefate probleme de sistem, care limiteazã accesul romilor la
servicii medicale de calitate. Interpretarea optimistã a stãrii de sãnãtate de
cãtre romi s-ar baza pe o construcþie culturalã diferitã a conceptelor de
boalã ºi sãnãtate.
Lipsa informãrii ºi necunoaºterea drepturilor pe care romii le au în
sistemul de sãnãtate reprezintã factori cu rezultate alarmante: 45,7% dintre
copiii romi nu au beneficiat de vaccinurile obligatorii ºi gratuite incluse în
Programul Naþional de Imunizare, mai mult de jumãtate dintre copii nu au
beneficiat de niciun vaccin 53 , ca sã dãm doar câteva exemple din studiu.
Cauzele pentru aceste situaþii sunt, pe de o parte, economice - costuri
ocazionate de transportul pânã la cabinetul medical, plãþi informale etc. pe
care pãrinþii romi nu ºi le pot permite, iar pe de altã parte lipsa unei campanii
de promovare constantã a Programului Naþional de Imunizare a instituþiilor
responsabile ºi probabil o insuficientã implicare ºi un insuficient numãr de
mediatori sanitari.
În ciuda investiþiilor din sistemul de sãnãtate de cãtre guvern, persistã o
constantã nevoie de investiþie în formarea continuã a cadrelor sanitare
nerome în problematica antidiscriminãrii ºi a diferenþelor culturale. Mulþi
activiºti romi din organizaþii neguvernamentale active în domeniul
incluziunii sociale a romilor aratã cã lipsa acestei investiþii se reflectã în
calitatea actului medical prestat de personal cãtre beneficiarii romi.
Transformãrile din sistemul de sãnãtate publicã au avut un impact
diferenþiat asupra beneficiarilor, cu accente în ceea ce-i priveºte pe
beneficiarii romi care în general nu contribuie la sistemul de asigurãri de
sãnãtate. Pentru o mai bunã înþelegere vom explica pe scurt cum a evoluat
ºi cum funcþioneazã acest sistem. Trecerea de la sistemul centralizat, bazat
pe sistemul de taxe, la un sistem descentralizat ºi de asigurãri sociale de
sãnãtate administrat de Fondul Naþional de Asigurãri de Sãnãtate, bazat pe
relaþiile contractuale anuale (de pachete de beneficii ºi condiþii de livrare a
serviciilor) dintre furnizorii de servicii medicale, fondurile de asigurãri de
sãnãtate ºi beneficiari a avut implicaþii majore asupra accesului la serviciile
de sãnãtate.
Legea 245/1997 a asigurãrilor sociale de sãnãtate stabilea un sistem
bazat pe relaþia contractualã dintre beneficiar ºi furnizorii de servicii
medicale, prin intermediul Caselor de Asigurãri de Sãnãtate. Era constituit
53
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un fond unic al asigurãrilor de sãnãtate, gestionat de CAS, care era alimentat
din contribuþiile persoanelor fizice ºi juridice, în proporþie de aproximativ
75%, diferenþa fiind asiguratã din diversele surse: sistemul de coplatã a
serviciilor sau produselor medicale, din contribuþia proprie a pacientului,
din programe cu finanþare externã. În prezent, reformele demarate în 1998
continuã ºi se axeazã pe continuarea procesului de descentralizare,
dezvoltarea sectorului privat ºi fixarea de relaþii bine stabilite dintre sistemele
de sãnãtate publicã ºi asistenþã socialã (Legea reformei din domeniul
sãnãtãþii din 2006).
Raportul anual al organizaþiei Sastipen – Centrul Romilor pentru Politici
de Sãnãtate – din decembrie 200854, aratã cã principalã barierã a romilor o
reprezintã lipsa asigurãrilor de sãnãtate. Foarte mulþi romi nu pot beneficia
de acces la serviciile de sãnãtate publicã, neputând face dovada calitãþii
de asigurat, din cauza lipsei actelor de identitate, a unor venituri stabile
sau a încadrãrii în baremurile legii 416/2001 – legea venitului minim; lipsa
unui loc de muncã, imposibilitatea înscrierii la medicul de familie din cauza
situaþiei locative informale, ori pentru cã nu pot face dovada faptului cã
sunt asistaþi sociali ºi, implicit, nu îndeplinesc calitatea de asigurat medical,
conform legii 95/2006. Aceastã situaþie îi determinã pe mulþi romi sã apeleze
la serviciile medicale de urgenþã, atunci când afecþiunile de care suferã se
agraveazã ºi le deterioreazã accentuat starea de sãnãtate. În astfel de
situaþii, costurile ocazionate cu tratamentul cresc exponenþial, costuri care,
în majoritatea cazurilor, pacienþii romi nu ºi le permit.
Componenta de cercetare sociologicã a proiectului EU-Inclusive din
2011, aratã faptul cã 24% dintre respondenþii eºantionului ºi-au auto-evaluat
starea generalã de sãnãtate ca fiind „proastã” ºi „foarte bolnav”, iar 16%
au reclamat „anumite neplãceri legate de sãnãtate”, în vreme ce 70% dintre
cei intervievaþi au declarat cã, în ultimele 6 luni, el/ea sau cineva din familie
a apelat la serviciile de sãnãtate. În legãturã cu accesul la asigurãrile de
sãnãtate ºi cu accesul la serviciile de sãnãtate, 55% dintre femeile ºi 45%
dintre bãrbaþii de etnie romã au declarat cã sunt beneficiarii unor astfel de
facilitãþi. Totuºi, 35% din respondenþi apreciazã ca slabe ºi foarte slabe
calitatea serviciilor medicale, iar 29% dintre aceºti nemulþumiþi sunt cei
care declarã cã acceseazã gratuit servicile de sãnãtate publicã. Simptomatic
este faptul cã 54% dintre respondenþii romi s-au simþit discriminaþi de cãtre
personalul medical în accesarea serviciilor de sãnãtate publicã.
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3.1.2.1. Practici pozitive
Mediatorul sanitar rom
Unul dintre cele mai de succes programe pilot, transferat la nivel naþional
ºi instituþionalizat, îl reprezintã sistemul de mediere sanitarã în beneficiul
comunitãþilor de romi.
Demarat ca un proiect pilot în 2003 de organizaþia neguvernamentalã
Romani Criss, acesta avea ca obiectiv instruirea ºi angajarea mediatorilor sanitari
romi în comunitãþile cu populaþie preponderent de etnie romã. Scopul era de
apropiere a comunitãþii de romi de serviciile de sãnãtate publicã, prin
intermediul mediatorului sanitar rom, care îndeplinea un set de cerinþe
minimale de studii, cunoaºterea ºi acceptarea comunitãþii pe care urmeazã sã
o deserveascã, cunoaºterea limbii romani etc.
Mediatorii sanitari au fost incluºi, treptat, în sistemul de sãnãtate publicã,
angajaþi ºi plãtiþi din fonduri publice. Din 2005, când numãrul oficial al acestora
se ridica la 176, acesta a crescut, treptat, pânã aproape de 600 la sfârºitul
anului 2009. În 2008 profesia de mediator sanitar a fost recunoscutã oficial
ºi introdusã în Codul Ocupaþiilor din România.
Din 2010, o datã cu începerea procesului de descentralizare, numãrul
mediatorilor sanitari a scãzut sub 400, din cauza faptului cã autoritãþile publice
locale nu au fost informate ºi anterior pregãtite cu privire la utilitatea acestui
tip de profesie în rândul serviciilor sociale locale, motivând refuzul angajãrii
acestora prin lipsa resurselor, chiar în condiþiile în care salariile erau asigurate
din bugetul Ministerului Sãnãtãþii.
Astfel, potrivit organizaþiilor rome active în domeniu, dar ºi al informaþiilor
furnizate de mediatorii sanitari, programul de mediere sanitarã în comunitãþi
cu romi, a fost considerat unul de succes, ºi chiar transferat de profesioniºtii
guvernamentali, drept exemplu de bunã practicã în alte þãri cu populaþie romã,
se aflã în pericol de a fi în disoluþie în lipsa finanþãrii ºi a interesului autoritãþilor
locale în a asigura comunitãþilor cu romi servicii de bazã în accesarea
sistemului de sãnãtate publicã.
Programul de burse universitare pentru studenþii romi mediciniºti
O problemã neabordatã pânã în 2008 a reprezentat-o lipsa expunerii la
diversitate culturalã, toleranþã, non-discriminare a cadrelor medicale din
sistemul de sãnãtate publicã, fapt ce contribuia la reticenþa multor romi, în a
apela la aceste servicii publice.
Ca rãspuns la aceastã problemã (comunã mai multor þãri din regiune cu
comunitãþi semnificative de romi) o iniþiativã din zona non-guvernamentalã55
ºi-a propus sã sprijine o nouã generaþie de studenþi mediciniºti sau absolvenþi
romi de studii medicale care ar fi putut fi percepuþi în mod pozitiv ºi cu mai
multã încredere de cãtre comunitatea romã.
55

Desfãºuratã sub auspiciile Deceniului de Incluziune a Romilor 2005 – 2015.
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Astfel, Open Society Institute ºi Roma Education Fund au lansat, în 2008,
Programul „Burse de studiu în domeniul medical pentru romi. Leadership în
sãnãtate: o generaþie de profesioniºti în domeniul sãnãtãþii” – Roma Health
Scholarship Program (RHSP), care a avut ca obiectiv crearea unei generaþii
de specialiºti romi în domeniul medical în mai multe þãri din Europa Centralã
ºi de Est, printre care ºi România.
În România, programul a demarat în 2008 ºi a fost derulat cu ajutorul
organizaþiilor ActiveWatch - Agenþia de Monitorizare a Presei, Asociaþia
Medicilor Rezidenþi ºi Centrul Romilor pentru Politici de Sãnãtate – Sastipen.
Proiectul viza susþinerea studenþilor romi care studiazã sau intenþionau sã
studieze medicina în România, precum ºi a studenþilor romi care urmeazã
cursurile acreditate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului,
ale facultãþilor de Medicinã, Farmacie, Stomatologie sau ale colegiilor de
asistenþi medicali ºi moaºe, precum ºi medicilor rezidenþi romi. Pe lângã acest
sprijin, beneficiarii burselor au putut de asemenea sã studieze ºi o limbã strãinã
ºi sã participe la conferinþe profesionale, beneficiind ºi de un program de
mentorat, implementat în cooperare cu Asociaþia Medicilor Rezidenþi din
România, pentru îndeplinirea scopurilor lor academice ºi profesionale.
Astfel, în anul academic 2008 - 2009, 35 de studenþi romi au beneficiat de
acest program complet ce a inclus burse universitare, mentorat, training în
advocacy ºi în dezvoltarea capacitãþilor de comunicare. 65 de tineri romi au
fost selectaþi pentru susþinerea studiilor pe parcursul anului academic 2009 2010. Ediþia 2010 - 2011 a sprijinit 98 de studenþi, precum ºi 35 elevi de liceu
aparþinând comunitãþii rome.

3.1.3. Locuire
Locuirea este consideratã a fi centralã pentru incluziunea socialã, lipsa
unei locuinþe decente, sau situaþia de segregare rezidenþialã determinã un
cerc vicios al excluderii: acces limitat al romilor în a-ºi gãsi un loc de muncã,
limitarea accesului la servicii publice de sãnãtate, marginalizarea copiilor
romi în ºcoli segregate sau în clase separate a ºcolilor aºa-zise integrate.
Dintre politicile din domeniul incluziunii sociale a romilor, locuirea
continuã sã rãmânã cea mai neglijatã, în ce priveþte asigurarea dreptului la o
locuinþã decentã ºi alocarea de resurse specifice pentru acest domeniu. În
România existã o lipsã cronicã a stocului de locuinþe sociale, iar explozia
preþurilor din ultimul deceniu a fãcut prohibitivã achiziþionarea sau închirierea
unei locuinþe decente de pe piaþa liberã de cãtre majoritatea categoriilor de
populaþie sãrace ºi inclusiv de foarte mulþi romi, aflaþi într-o stare de sãrãcie
extremã, îndeosebi în mediul rural.
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Paradoxal, condiþiile de locuire ale romilor s-au degradat în ritm galopant, o
datã cu tranziþia cãtre democraþie ºi economia de piaþã din cauza unei pregãtiri
profesionale inadecvate noii pieþe a muncii, a instruirii sumare ºi a ºomajului
care i-a þintit în mod „preferenþial”, elemente care i-au împins pe mulþi dintre
romi cãtre condiþia de sãrãcie extremã. Astfel, o datã cu privatizarea fondului
locativ de stat ºi a migraþiei interne la începutul anilor 90, mulþi dintre aceºtia au
fost victime ale speculatorilor imobiliari ºi determinaþi sã-ºi vândã locuinþele
dobândite în timpul perioadei comuniste, adesea pe sume derizorii, retrãgându-se
în ghetto-uri urbane ºi rurale insalubre, fãrã utilitãþi, în condiþii de suprapopulare,
cel mai adesea fãrã perfectarea documentelor legale de proprietate asupra
locuinþelor sau terenurilor, fapt ce le-a indus o lipsã a siguranþei posesiei.
În ultimele douã decenii, opinia publicã din România a fost martora
intervenþiilor în forþã ale autoritãþilor publice locale: evacuãri forþate ale familiilor
de romi, adesea cu mulþi copii, efectuate în mijlocul iernii, în ciuda reglementãrilor
internaþionale care interzic acest lucru, cu încãlcarea drepturilor copilului ºi fãrã
furnizarea de adãpost alternativ pentru aceºtia.
Simultan cu aceasta, soluþia cea mai la îndemânã a autoritãþilor locale era de
„expediere” a locatarilor romi evacuaþi „cãtre localitãþile de origine”, unde îi
„aºteptau” un alt teren viran neconstruit, fãrã nicio perspectivã a venitului, însã
beneficiau de o mediatizare TV extinsã a cazurilor lor de excludere.
Toate acestea au contribuit la pasarea perpetuã a responsabilitãþilor autoritãþilor
în soluþionarea unei probleme comunitare, la o continuã pauperizare ºi victimizare
a romilor care se aflau în astfel de situaþii. Astfel de mãsuri administrative au
contribuit la decãderea acestei categorii de populaþie din statutul de beneficiar
de locuinþã sãrãcãcioasã ºi împingerea acestora spre fenomenul persoanelor fãrã
adãpost, care reprezintã forma supremã de excludere în societatea noastrã.
În România, fenomenul persoanelor fãrã adãpost (PAFA) este aproape
necunoscut decidenþilor politici ºi, fireºte, neabordat în integralitatea lui. Paradoxal,
acest lucru este recunoscut public ºi la nivelul Administraþiei Prezidenþiale, în
raportul Comisiei Prezidenþiale pentru Analiza Riscurilor Sociale ºi Demografice56.
Asistenþii sociali au constatat, empiric, cã printre „beneficiarii” unei astfel de
situaþii de excluziune extremã se numãrã ºi unii romi: persoane evacuate, tineri
fost instituþionalizaþi, tineri care au pãrãsit instituþiile de ocrotire dupã vârsta de
18 ani etc. Existã o lipsã cronicã de investiþie în adãposturi, la nivelul comunitar,
dupã cum existã o lipsã de studii care sã analizeze în profunzime acest fenomen
social, îndeosebi impactul crizei financiare globale asupra tendinþelor în ce
priveºte fenomenul PAFA.
O cercetare a organizaþiei SAMU Social, care asigurã servicii pentru persoanele
fãrã adãpost, la nivelul anului 2005 estima cã, în Bucureºti existau 5.000 persoane
adulte ºi 15.000 la nivelul restului þãrii, care se aflã în aceastã formã de excludere
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Riscuri ºi inechitãþi sociale în România (2009), disponibil la adresa: www.presidency.ro/static/
CPARSDR_raport_extins.pdf
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socialã extremã, printre care ºi persoane de etnie romã. Unei asemenea nevoi îi
corespunde un numãr de doar 800 paturi existente în adãposturile de noapte din
toatã þara (centre de urgenþã pentru persoanele fãrã adãpost), situate în marile
oraºe, ceea ce oferã o imagine clarã a fenomenului.
Printre problemele care genereazã excluderea romilor în ce priveºte locuirea,
se numãrã: lipsa actelor de identitate; lipsa actelor de proprietate asupra
terenurilor sau locuinþelor pe care romii le ocupã; suprapopularea; lipsa
utilitãþilor publice (încãlzire, apã curentã, canalizare, electricitate, strãzi pavate
etc.); distanþa mare faþã de autoritãþile publice, ºcoli ºi spitale; proximitatea
aºezãrilor populate preponderent de romi faþã de sursele de poluare - gropi de
gunoi, staþii de epurare a apei, halde de steril în zonele industriale, terenuri
radioactive, zone inundabile etc.
O cercetare la nivelul anului 200557, indicã faptul cã circa 60% din totalul
comunitãþilor de romi sunt sãrace ºi cã mai mult de 50% din totalul populaþiei de
etnie romã trãieºte în aceste comunitãþi.
Existã extrem de puþine iniþiative guvernamentale de construcþie de locuinþe.
Bunãoarã, în perioada 2007 - 2010, un numãr total de 28,681 de locuinþe sociale
erau planificate sã fie introduse în programul de construcþii de locuinþe sociale:
în 2007 ºi 2008 – programul prevedea construcþia a 14.000, respectiv 3.500 de
unitãþi locative, iar pentru programul anual aferent anilor 2009 þi 2010, erau
estimate a se construi un numãr de 9.181, respectiv 2.000 unitãþi locative.
Programul nu fãcea referire expresã la romi58, fiind imposibil de estimat câþi
romi au beneficiat de aceste finanþãri, întrucât consiliile locale – beneficiarele de
drept a acestor lucrãri de construcþii, cofinanþate de la bugetul local ºi cel de stat
– au criterii netransparente de alocare a locuinþelor sociale59.
Responsabilitatea în domeniul politicii de locuire îi revine Ministerului
Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor (care a suferit repetate transformãri
de nume în ultimii ani) ºi Agenþiei Naþionale a Locuinþelor, prin programul de
construcþii de locuinþe sociale, stipulat de Legea locuinþei nr. 114/1996,
responsabilitate partajatã cu autoritãþile publice locale, beneficiarele finanþãrii
acestor programe de construcþii de locuinþe.
În perioada de preaderare s-au implementat o serie de proiecte cu finanþare
europeanã, care au avut ca scop atenuarea cauzelor care contribuie la limitarea
accesului la locuire a romilor. Astfel, problema lipsei actelor de identitate ºi a
lipsei documentelor de proprietate pentru romi au fost abordate în cadrul
programului multi-anual PHARE 2002 - 2004 „Accelerarea implementãrii
Strategiei Naþionale pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor”.
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Dumitru Sandu, Roma Social Mapping. Targeting by a Community Poverty Survey, Government of
Romania and World Bank, 2005.
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Beneficiarii de locuinþe sociale sunt persoanele cu un venit mediu net lunar pe membru de familie aflat cu
20% sub limita minimã de venit.
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Decizia de repartizare a locuinþelor sociale se ia de consiliile locale în urma analizei cererii ºi recomandãrii
din partea comisiei sociale.
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O serie de alte proiecte au fost finanþate, cu impact asupra problemelor de
bazã, care alimenteazã ºi cercul vicios al excluderii sociale în domeniul locuirii.
Astfel, printr-un proiect PHARE în 2005 s-a alocat o sumã de 14,16 milioane
Euro, buget european ºi 3,33 milioane Euro buget naþional pentru o schemã de
investiþii. Prin aceastã schemã de granturi au fost finanþate un numãr de 202
proiecte derulate de autoritãþile publice locale, în parteneriat cu diferite ONGuri sau grupuri de acþiune locale, în vederea soluþionãrii unor probleme de
locuire are comunitãþilor de romi: construcþie ºi reabilitare de locuinþe sociale,
proiecte de micã infrastructurã în comunitãþi cu romi – apã curentã, canalizare,
electricitate, pietruire drumuri etc. Fireºte, aceste intervenþii nu au reprezentat o
soluþionare a problemelor de locuire ale romilor, ci au reprezentat intervenþii
menite sã stimuleze autoritãþile locale în a se implica mai mult în rezolvarea
acestor probleme.
Cercetarea sociologicã EU-Inclusive 2011 confirmã situaþia de suprapopulare
locativã a romilor 23% din romii din eºantion declarând cã împart camera cu
minimum alte douã persoane, în locuinþe de 2 camere, în medie, per locuinþã, cu
o suprafaþã de 37,23 mp. Comparativ cu o cercetare din 2009, se constatã o
scãdere a gradului de confort din locuinþele romilor: 2,38 camere per locuinþã;
38,23 mp per locuinþã.
În privinþa calitãþii materialelor de construcþie a locuinþelor romilor, aratã cã
58% au declarat cã locuinþa lor este construitã din materiale durabile (piatrã,
beton, cãrãmidã, BCA, panouri), iar 30% recunosc cã locuinþa este construitã
din mijloace ieftine ºi mai puþin durabile, din paiantã sau chirpici.
3.1.3.1. Exemple de practici pozitive
Problematica ameliorãrii condiþiilor de locuire a romilor, în special a celor din
comunitãþi compacte, izolate, este una complexã ºi presupune intervenþii pe mai
multe planuri, pentru soluþionarea unei palete largi de probleme: de la sprijinirea
beneficiarilor pentru emiterea de acte de identitate ºi clarificarea regimului juridic
al terenurilor/locuinþelor, sau a actelor de proprietate, pânã la îmbunãtãþirea
infrastructurii din comunitate, reabilitate ºi construcþii de locuinþe propriu-zise.
Printre iniþiativele din zona neguvernamentalã în domeniul locuirii, am ales
douã modele de intervenþie comunitarã pe care le vom prezenta în continuare.
Programul de dezvoltare comunitarã derulat de Agenþia de Dezvoltare
Comunitarã „Împreunã”
Proiectul s-a implementat în perioada iunie-octombrie 1999 în localitatea
Nuºfalãu, judeþul Sãlaj ºi a fost considerat de mass-media drept o premierã
naþionalã ºi totodatã un model de abordare integratã în dezvoltarea comunitarã.
Interesant la acest proiect este faptul cã iniþiativa construcþiei de locuinþe
sociale a reprezentat un rezultat neprevãzut al unui proiect generator de venituri,
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denumit Punct de lucru – cãrãmidãrie, derulat în 1998 la Nuºfalãu. În proiect
au participat aproximativ 90 de persoane, care au produs aproximativ 250.000
de cãrãmizi arse, peste numãrul celor care au fost vândute în scopul realizãrii
profitului. Cu materia primã produsã de membrii comunitãþii, ºi comercializatã,
s-a construit ºi un „Centru Comunitar Educaþional”, s-au achitat taxele pentru
emiterea de documente de identitate ºi pentru racordarea la reþeaua de
electricitate, amenajare de drumuri în comunitate etc.
Astfel, pentru proiectul de construcþie de locuinþe sociale s-a folosit forþa
de lucru existentã în comunitatea romã, calificatã în meseria de constructor,
proiectarea s-a efectuat cu ajutorul unui inginer constructor rom, folosind
materii prime fabricate de înºiºi membrii comunitãþii, ºi stabilind prioritãþile ºi
criteriile de selecþie a beneficiarilor ºi cele de alocare a locuinþelor sociale, în
mod participativ, în comunitate.
Costurile pentru achiziþionarea terenului necesar construcþiei de locuinþe
sociale au fost suportate de o asociaþie localã (Asociaþia Romii din Brazilia)
din Nuºfalãu, din profitul obþinut din vânzarea unei pãrþi din cãrãmizile produse
de aceºtia în anul anterior.
Elementul de succes al proiectului a constat practic în metoda folositã ºi
anume valorizarea contribuþiei umane ºi financiare locale. Un factor important
l-a constituit ºi voinþa de schimbare a membrilor comunitãþii, implicarea activã
a acestora într-un proiect care viza dezvoltarea comunitãþii ºi contribuia la
îmbunãtãþirea vieþii acestora.
Rezultate: 10 familii, membre ale comunitãþii romilor din cartierul Brazilia
– Nuºfalãu ºi-au îmbunãtãþit condiþiile de locuit; s-au creat locuri de muncã
sezoniere pentru 18 tineri romi din comunitate; dupã terminarea proiectului,
alte 3 case au fost construite, iar altele 2 au fost renovate din resurse proprii.
În final, sentimentul de proprietate al beneficiarilor locuinþelor sociale a creat
premisele pentru o dezvoltare ulterioarã: în 2000, pe suprafeþele din aria
locuinþelor, au fost plantaþi pomi fructiferi ºi s-au cultivat legume pentru
consumul propriu.
Conceptul intervenþiei Agenþiei „Împreunã” s-a numit „Mai mult decât
cãrãmizi”, pentru cã respectiva „cãrãmidã” – ceea ce membrii comunitãþii
ºtiau sã producã – ºi nevoia de a avea o locuinþã decentã au fost motivele
prin care comunitatea s-a coagulat ºi dezvoltat, culminând cu alegerea în
Consiliul Local al comunei a reprezentatului comunitãþii lor, în 2004.
Programul de construcþie de locuinþe sociale al Fundaþiei Soros România
în parteneriat cu Habitat for Humanity
Proiectul Fundaþiei Soros România, derulat în parteneriat cu Habitat for
Humanity, în perioada 2009 - 2010, a abordat problemele a douã comunitãþi
afectate de sãrãcie extremã (Ursãrie, Bãlþeºti, jud. Prahova ºi Vânãtori, jud.
Neamþ). Proiectul reprezintã un model de intervenþie comunitarã pentru romi,
prin implicarea atât a comunitãþii locale de romi, cât ºi a autoritãþii locale, în
construcþia de locuinþe.
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Cuvintele cheie care au definit etapa de proiectare a caselor de cãtre architect,
au fost „participativ” ºi „proactiv” astfel cã, împreunã cu viitorii beneficiari ºi
þinând cont de particularitãþile culturale ºi nevoile de dezvoltare viitoare a
familiilor s-a proiectat locuinþa potrivitã nevoilor acestora. Urmând o metodologie
propusã de Habitat for Humanity, care se baza pe un sistem competiþional,
membrii comunitãþii au fost consultaþi ºi au fost încurajaþi sã depunã dosare, în
vederea selectãrii beneficiarilor programului de construcþie sau reabilitate de
locuinþe. În urma selecþiei dosarelor, familiile beneficiarilor au fost invitate sã ia
parte la design-ul noilor locuinþe sau a celor care necesitau reabilitare, asigurândui pe aceºtia cã proiectul þine seama de nevoile particulare, diferenþiate, ale
acestora.
Pentru derularea acestui proiect Fundaþia Soros România a finanþat
cumpãrarea materialelor de construcþie, studiile geodezice, expertizele tehnice,
avizãrile ºi autorizãrile necesare; Habitat for Humanity s-a ocupat de urmãrirea
lucrãrilor de ºantier ºi coordonarea voluntarilor implicaþi – atât cei din mediul
corporatist, cât ºi beneficiarii înºiºi. Primãria a venit cu o contribuþie localã, în
ce priveºte extinderea infrastructurii din comunitate ºi a utilitãþilor publice (apã,
canalizare, electricitate). De asemenea, primãria a ajutat ºi la clarificarea statutului
juridic al terenului ºi al persoanelor (emiterea sau reînnoirea actelor de identiate
ºi a celor de proprietate). Beneficiarii au contribuit, alãturi de voluntarii coordonaþi
de Habitat ºi de Fundaþia Soros, la construcþia propriilor locuinþe. Totodatã, a
existat ºi o dimensiune de ocupare a proiectului, câþiva dintre localnici (care nu
beneficiau de locuinþe) au fost angajaþi de constructor pentru a lucra ca muncitori.
În privinþa dreptului de proprietate asupra locuinþelor construite sau
recondiþionate, acesta le revine beneficiarilor, primãria concesionându-le ºi
terenul aferent locuinþelor pentru o duratã de 49 de ani.
Ca un câºtig suplimentar al proiectului, putem menþiona ºi efectul replicator
al intervenþiei: mulþi romi din comunitate, care nu beneficiaserã de sprijin, au
conºtientizat nevoia ºi au început sã-ºi consolideze ºi amenajeze locuinþele,
singuri, investindu-ºi propriile resurse în îmbunãtãþirea condiþiilor de locuire.
Au beneficiat, astfel, ºi de know how-ul local ºi de tehnicile de construire pe
care le-au învãþat ajutându-i pe vecinii lor. Un alt rezultat neprevãzut a fost
faptul cã o parte dintre membrii comunitãþii au intrat într-un program de calificare
profesionalã în aplicarea termosistemelor de faþadã Baumix (termoizolarea
locuinþelor cu polistirent expandat), completând dimensiunea de ocupare a
programului de intervenþie.
Prin aceastã abordare a proiectului s-a urmãrit ºi consolidarea capacitãþii
comunitãþii locale de a atrage resurse, în funcþie de propriile prioritãþi, identificate
în mod participativ, de romi în conlucrare cu vecinii români. În 2010, 10 familii
de romi din cele douã comunitãþi, care trãiau în condiþii de locuire dintre cele
mai precare, s-au mutat în locuinþe noi construite prin program. În total, în 2009
- 2011 au fost construite 14 locuinþe noi ºi au fost reabilitate 14 locuinþe existente
(reparaþii ale acoperiºului, pereþilor, uºilor ºi ferestrelor)
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Capitolul 4. Ocuparea minoritãþii rome între
strategie ºi flexibilitate
4.
1. Profilul ocupãrii minoritãþ
ii rome
4.1.
minoritãþii
În 1993, în contextul demarãrii unei miºcãri de afirmare etnicã a minoritãþii
rome, un studiu al ICCV (Zamfir&Zamfir, 1993) aborda, singular pentru acea
perioadã, aspecte privind condiþiile de viaþã ale acestui segment al populaþiei.
Studiul nota atunci situaþia alarmantã a romilor în cadrul cãrora, în rândul
populaþiei adulte, 79,4% erau fãrã nicio profesie. Studiu a marcat ºi specificul
ocupãrii rome, distincþia dintre ocuparea în meserii moderne vs. cele tradiþionale,
dupã cum a atras atenþia ºi asupra relaþiei, nespecificã etniei rome, dintre nivelul
scãzut al veniturilor ºi cel al ºcolarizãrii.
Urmãtorul studiu de anvergurã asemãnãtoare dateazã din anul 1998, pentru
ca ulterior atenþia acordatã minoritãþii rome sã creascã sensibil, concretizându-se
în studii privind educaþia, sãnãtatea, protecþia copilului, ocuparea (inclusiv munca
la copiii romi), discriminarea, sãrãcia comunitarã, evaluarea de programe ºi
strategii, studii de caz în comunitãþi rome sau „poveºti” de succes.
Problematica ocupãrii rome suscitã interesul nu doar prin prisma
recomandãrilor europene privind ocuparea ºi egalitatea de oportunitate, ci ºi din
motive structurale specifice:
- ca ºi la nivel european, populaþia romã este în medie mai tânãrã decât
populaþia non-romã (CE, 2011). În acest context ratele constant ridicate de sãrãcie
ºi cele constant mai reduse de ocupare aduc în atenþie potenþialul de muncã ºi
de dezvoltare nevalorificat al acestui segment al populaþiei, potenþialul de creºtere
al veniturilor bugetare ºi reducerea cheltuielilor sociale ocazionate de atragerea
lui pe piaþa muncii, dar ºi aspectele sociale ce vor apãrea la vârsta teoreticã de
pensionare în condiþiile subocupãrii lor cronice.
- în contextul liberei circulaþii a forþei de muncã, posibilã odatã cu aderarea
la UE, s-a impus atenþiei fenomenul de migraþie al romilor din România (tratat
distinct în capitolul 5), acesta fiind în cea mai mare parte migraþie pentru muncã
(Soros/ICCV, 2010). România este statul european cu cea mai extinsã minoritate
romã în populaþia naþionalã (UNDP, 2002) aºa încât intervenþia în direcþia creºterii
ocupãrii dobândeºte o mizã ridicatã.
Statistici internaþionale comparative (realizate în 2002) pun în evidenþã în
România situaþia cea mai puþin doritã în relaþia cu ocuparea, aici regãsind:
• cea mai mare largã ocupare pe piaþa informalã a muncii (70%), consideratã
responsabilã pentru cele mai mici rate ale ºomajului (BIM; 24% faþã de 64%
în Slovacia): aprecierea subiectivã asupra statutului de ºomer plaseazã
România într-o nedoritã poziþie de top (aprox. 80%), în vecinãtatea Slovaciei
ºi Bulgariei;
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• cea mai mare pondere a familiilor cu mulþi copii în total gospodãrii rome,
asemãnãtor Slovaciei;
• cele mai largi aºteptãri pentru ca statul sã rezolve problemele (UNDP, 2002).
Situaþia ocupãrii nu s-a schimbat semnificativ în ultima decadã, studii mai
recente notând pentru minoritatea romã:
• un grad ridicat de analfabetism: 25% din populaþia de peste 16 ani nu ºtie sã
scrie ºi sã citeascã (Soros/ICCV, 2010);
• un nivel scãzut de calificare: 39,2% dintre cei ocupaþi ºi cei neocupaþi (ºomeri
ºi casnice) care ºi-au cãutat un loc de muncã în ultimul an declarã ei înºiºi cã
nu au nicio calificare, în timp ce 77,3% dintre ei au un nivel de ºcolarizare
care nu le permite nicio calificare formalã, având cel mult gimnaziul; relevant
pentru politicile publice este relativul dezinteres al romilor faþã de acest aspect
al vieþii profesionale, lipsa educaþie ºcolare/calificãrii (12%) fiind, în opinia
celor neocupaþi, echivalent fenomenului de discriminare (10%), ca factori
care împiedicã gãsirea unui loc de muncã, principala motivaþie (27%)
regãsindu-se în contextul economic (SOROS, 2011);
• rata de ocupare mult sub cea la nivel naþional: 57,7% faþã de 63% în grupa
de vârstã 18 - 64 ani (ERRC, 2007); 39,6% în grupa de vârstã 18 - 59
ani desfãºoarã munci stabile sau ocazionale, alãturi de alþi 21% care lucreazã
numai în gospodãrie (Fleck &Rughinis, 2008); pentru cei peste 15 ani, o
ratã de ocupare de aproximativ 40% (estimãri ale autorului dupã baza de
date a proiectului SOROS, 2010) faþã de 58,8% la nivel naþional în 2010
(cfm. EUROSTAT); în rândul populaþiei de 16 ani ºi peste, 51,5% declarã cã
nu a lucrat niciodatã ºi doar 10% cã a lucrat permanent, de-a lungul ultimilor
2 ani (SOROS, 2011);
• subocupare accentuatã în rândul femeilor atât faþã de situaþia naþionalã, cât
ºi faþã de ocuparea masculinã a minoritãþii (Preda&all, 2003; Comºa&all,
2008; Soros/ICCV, 2010; WB, 2010); în rândul populaþiei de 16 ani ºi peste,
în 2011, doar 27% dintre femei declarau statul de ocupat faþã de 44% bãrbaþii
(SOROS, 2011);
• ocupare larg neînregistratã (63% - Fleck &Rughiniº, 2008) ºi majoritar în
ocupaþii necalificate;
• ocuparea în meserii tradiþionale a unui segment de 4 - 5% (activi sau cu
venituri în ultima lunã din aceastã sursã - Zamfir&Preda, 2002; Soros/ICCV,
2010);
• angajarea sub formã salarialã la cote scãzute, în descreºtere în ultimii 20 de
ani; ponderea salariaþilor în populaþia de 16 ani ºi peste fiind de 23,4% în
1992 (Zamfir&Zamfir, 1993); 12,9% în 1998 (Zamfir&Preda, 2002); 8,5%
în 2010 (Soros/ICCV, 2010);
• discriminare la angajare la cote ridicate: 64% din etnicii romi de vârstã activã
(ERRC, 2007);
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• decalaj mai mare între câºtigurile populaþiei rome vs. non-rome (WB,
2010) faþã de Bulgaria sau R. Cehã; venituri mai mici la acelaºi nivel de
educaþie între romi ºi non-romi, dar acelaºi ritm de creºtere a venitului odatã
cu creºterea nivelului de educaþie (Bãdescu&all, 2007);
• continuitate la acelaºi loc de muncã pentru aproape jumãtate din cei angajaþi;
• intrarea pe piaþa muncii a copiilor sub 15 ani, preponderent dupã vârsta de
10 ani, fenomen în descreºtere ulterior anului 2000 (Echosoc/Fiman/Phare,
2001; Soros/ICCV, 2010).
Gradul scãzut de calificare ºi cel de ocupare sunt direct responsabile pentru
nivelul scãzut de venit al familiilor rome. Poziþia în distribuþia veniturilor
monetare a rãmas practic neschimbatã faþã de 1998: venitul mediu per capita
reprezenta în 2010 12% din salariul mediu pe economie faþã de 15% în 1998,
iar proporþia celor care nu dobândiserã niciun venit în ultima lunã a fost de
4,2% faþã de 4,5%. (Zamfir&Preda, 2002; Soros/ICCV, 2010).
Educaþia este cel mai important factor al accesului la venituri, dar alãturi de
aceasta tipul comunitãþii de rezidenþã este ºi el un factor de influenþã: într-o
localitate în care sunt mai mulþi non-romi creºte probabilitatea accesului la venituri
regulate ºi în meserii ne-tradiþionale, dupã cum þi dimensiunea mare a localitãþii
sau locuirea în vecinãtatea ei creºte probabilitatea accesului la venituri
(Zamfir&Preda, 2002; Fleck &Rughinis, 2008).
Creºterea economicã de dupã anul 2000 pare sã fi ocolit populaþia de etnie
romã: dacã pe ansamblu populaþiei segmentul celor cãrora veniturile nu le acoperã
nici strictul necesar a stagnat în perioada crizei, în cazul etnicilor romi acest
segment a continuat sã se lãrgeascã (Fig 2). Rata de sãrãcie în rândul celor din
urmã a fost notabil mai mare decât cea a populaþiei majoritare sau a altor etnii,
chiar ºi în anii cu cele mai bune performanþe economice (31,1% faþã de 5,7% în
2008 – MMFPS, 2010).

Fig. 2: Evaluarea veniturilor gospodãriei :
„nu ne ajung nici pentru strictul necesar”
Sursa : Zamfir&Zamfir, 1993 ; Zamfir&Preda, 2002; Bãdescu&all, 2007 ;
Soros, 2010 ; Mãrginean&Precupeþu, 2010
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Creºterea economicã nu a rãmas totuºi fãrã ecouri pozitive în rândul minoritãþii
romilor: a activat debutul târziu, adicã contactul cu piaþa a celor cu vârste peste
20, respectiv peste 29 de ani, dupã cum a vitalizat segmentul meseriilor
tradiþionale. Reversul acestei medalii este activarea meseriilor tradiþionale în
proporþie de 57% prin debutul prematur, adicã prin contactul cu piaþa muncii a
celor cu vârste între 11 ºi 14 ani. (Soros/ICCV, 2010).

4.2. Politici ºi instituþii privind ocuparea minoritãþii rome
Pânã la apariþia primei Strategii de
îmbunãtãþire a situaþiei romilor din
România (2001) problematica romã a
fost abordatã în contextul general al
politicilor pentru minoritãþi, a legislaþiei
naþionale ºi a pacturilor internaþionale
ratificate ºi de România. Aceste
documente (expuse pe larg în capitolul
2) vizau cu deosebire exercitarea
drepturilor ºi dezvoltarea minoritãþilor,
ca ºi posibilitatea de exprimare liberã a
identitãþii lor etnice ºi culturale.
Relaþia romilor cu piaþa muncii a
fost reglementatã în cadrul legislaþiei
naþionale privind ocuparea, obiectivele
ocupãrii romilor regãsindu-se printre
prioritãþile programelor naþionale
strategice ale ulimei decade (prezentate
în capitolul 2 ºi enumerate în caseta 6).

Caseta 6
Programele naþionale strategice,
care includ printre prioritãþi creºterea
ocupãrii
• Strategia naþionalã de îmbunãtãþire a situaþiei
romilor (cu orizont pe perioada 2001-2010),
actualizatã în acord cu situaþia concretã a anului
2006
• Planul Naþional de Acþiune privind Incluziunea
socialã (PNAInc, 2001)
• Strategia Naþionalã de Ocupare a Forþei de
Muncã 2004 - 2010 (SNOFM)
• Planul de activitãþi al Deceniului de incluziune a
romilor 2005 - 2015 (Deceniu)
• Joint Inclusion Memorandum, 2005 - 2010
(JIM) alãturi de
• Planul Naþional de Dezvoltare 2007 - 2013
(PND)
• Programul OperaÞional Sectorial 2007 - 2013
(POS)
• Programele de guvernare 2005 - 2008, respectiv
2009 -2012 (PG),
• Strategia Guvernului României de incluziune a
cetãþenilor români aparþinând minoritãþii romilor
pentru perioada 2012 - 2020 (SIR)
• Alte planuri naþionale care au integrat obiectivele
combaterii excluziuni sociale a grupurilor
vulnerabile în contextul obiectivelor proprii.

Odatã cu asumarea obiectivelor de
incluziune socialã ºi economicã
urmãrite ºi recomandate de modelul
social european, ulterior anului 2000 ºi
mai ales dupã momentul integrãrii în
UE, politicile de ocupare au devenit tot
mai explicit adresate grupurilor
vulnerabile; nivelul de trai general scãzut, istoricul neocupãrii formale, nivelul
scãzut de educaþie ºi calificare, ºi nu numai, au identificat populaþia roma drept
grup vulnerabil.
Strategia naþionalã de îmbunãtãþire a situaþiei romilor, a prevãzut ca direcþii
de intervenþie privind ocuparea, elaborarea unor planuri de calificare ºi
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reconversie profesionalã specifice, revalorizarea meseriilor tradiþionale, stimularea
ocupãrii agricole, acordarea de facilitãþi antreprenorilor care angajeazã romi,
susþinerea iniþiativelor antreprenoriale ale romilor ºi a activitãþilor generatoare
de venituri, reducerea decalajelor de gen în ocuparea romilor ºi a discriminãrii,
susþinerea ocupãrii tinerilor ºi monitorizarea evoluþiei profesionale a tinerilor
romi cu studii superioare.
În actualizarea Strategiei din 2006 se prevedea expres eficientizarea mãsurilor
active de ocupare ale romilor ºi mãsuri active dedicate beneficiarilor de VMG
prin facilitarea accesului la reconversie profesionalã.
O analizã a politicilor publice pentru romi (Ionescu&Cace, 2006) identificã
complementaritãþi ale obiectivelor sectoriale ale acestor planuri strategice.
Astfel:
• PNAinc propune, pentru domeniul ocupãrii, suport pentru participarea la
forme superioare de educaþie învãþãmântul secundar, profesional, liceal ºi
chiar al celui superior.
• JIM întãreºte direcþia consolidãrii structurilor de implementare la nivel local,
care sã permitã soluþionarea problemelor de fond, cum ar fi ºi dezvoltarea
de oportunitãþi economice ºi de creare de locuri de muncã salariale ºi revine
asupra identificãrii ºi atribuirii de teren agricol în mediul rural.
• Planul Deceniului include printre prioritãþi consolidarea expertizei rome ºi
a instituþiilor de reprezentare prin atragerea tinerilor romi în aceste structuri.
Guvernarea 2005 - 2008 a abordat problematica romilor în secþiunea asistenþei
sociale ºi în cea a relaþiilor interetnice propunând mãsuri de creºtere a ocupãrii
prin þintirea populaþiei din „familii nevoiaºe” (acordarea de teren pânã la 0,5 ha,
în folosinþã directã ºi gratuitã, în limita disponibilului; relansarea meºteºugurilor
specifice rome; dezvoltarea incubatoarelor de mici întreprinzãtori pentru romi),
dar ºi participarea romilor prin muncã la dezvoltarea comunitãþilor locale ºi
dezvoltarea programelor naþionale privind ameliorarea condiþiilor de viaþa, prin
colaborare cu actorii societãþii civile (educaþie pentru sãnãtate, civicã, solidaritate
familialã etc.).
Programul urmãtoarei guvernãri a fost mai puþin explicit în precizarea
mãsurilor, acestea fiind cvasi integral abordate la capitolul relaþiilor interetnice:
se specificã astfel nevoia de intervenþie mai eficientã în aspecte sectoriale ale
Strategiei între care ºi accesul pe piaþa muncii, promovarea de activitãþilor
generatoare de venit ºi reducerea abandonului ºcolar, rezolvarea problemelor
locative, consolidarea structurilor de implementare a Strategiei la nivel local,
realizarea unui parteneriat viabil între structurile administraþiei publice ºi
comunitãþilor de romi (PG 2005 - 2008, PG 2009 - 2012).
Ca mãsuri premergãtoare ale obiectivelor de tip economic Strategia, PNAInc
(în mod special) sau JIM au prevãzut necesitatea soluþionãrii problemei lipsei
actelor de identitate. Direcþiile specifice de intervenþie pentru creºterea ocupãrii
romilor au vizat:
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• creºterea cuprinderii în sistemul educaþional, în programele de reconversie
profesionalã inclusiv prevenirea abandonului (PNAInc, SNOFM, PND, PG
2009 - 2012);
• combaterea discriminãrii pe piaþa muncii (JIM, PND, PG);
• creºterea ocupãrii formale (JIM, Plan Deceniu, PNAInc, SNOFM, PNR);
• egalitatea de gen privind accesului pe piaþa muncii (Strategia, PND, POS,
PG 2005 - 2008);
• creºterea ocupãrii tinerilor (PNAInc, PND, PNR);
• creºterea ocupãrii în activitãþi economice a romilor din rural, inclusiv acordarea
de teren (Strategia, JIM, PG 2005 - 2008);
• susþinerea dezvoltãrii meseriilor tradiþionale (Strategia, JIM, SNOFM, Plan
Deceniu, PG 2005 - 2008);
• susþinerea unor activitãþi generatoare de venit (autorizare, incubatoare de
afaceri –Strategia, PNAInc, SNOFM, Plan Deceniu, PND, PG 2005 - 2008);
• creºterea capacitãþii instituþionale ºi a dialogului între administraþia publicã
ºi comunitãþile de romi (PG), campanii de informare în rândul romilor ºi al
angajatorilor (Plan Deceniu).
Un recent document al UE (CE, 2011) defineºte un cadru de acþiune pentru
strategiile naþionale de integrare ale romilor pânã în 2020 ºi recomandã intervenþia
clarã ºi specificã, astfel încât acestea sã rãspundã explicit situaþiei romilor.
În acord cu obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru creºterea ocupãrii
este vizat imperativul reducerii decalajelor în privinþa ocupãrii rome, a femeilor
rome, reducerea discriminãrii romilor în relaþie cu piaþa muncii (formare
profesionalã, angajare, anteprenoriat), ca ºi dezvoltarea infrastructurii ºi
competenþelor instituþionale (funcþionari publici, mediatori, instituþii). Aceste
obiective se regãsesc în cele mai recente programe cadru naþionale (PND 2007 2011, SIR), care se deosebesc de cele anterioare prin accentul pus pe formarea
profesionalã, ca precondiþie a creºterii ocupãrii, ºi pe susþinerea formãrii
antreprenoriale.
PND atinge problema grupurilor vulnerabile la secþiunea dedicatã resurselor
umane, obiectivele acesteia vizând deopotrivã educaþia, ocuparea, incluziunea
socialã ºi capacitatea administrativã aferentã.
În relaþie cu creºterea ocupãrii sunt avute în vedere programe de prevenire a
abandonului ºi apelul la educaþia de tip a 2-a ºansã, relevanþa educaþiei iniþiale
pentru piaþa muncii (ºi creºterea caracterului practic al acesteia), formarea
profesionalã continuã, creºterea interesului angajatorilor pentru suportul oferit
în vederea (re)calificãrii propriilor angajaþi, o legãturã mai fluidã între ºcoalã ºi
piaþa muncii, apelul la formele de intervenþie specifice economiei sociale, dar ºi
accentuarea caracterului personalizat al intervenþiei pentru susþinerea incluziunii
grupurilor vulnerabile.
Recent adoptata Strategie privind incluziunea cetãþenilor români aparþinând
minoritãþii rome (SIR) indicã explicit nevoia adaptãrii intervenþiei la nevoia
specificã, flexibilizarea fiind ideea de fond a acesteia, astfel:
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• adaptarea cursurilor de formare profesionalã la nevoile pieþei muncii;
• flexibilitate în formarea profesionalã (prin educaþia de tip a doua ºansã ºi
recunoaºterea calificãrilor dobândite informal, prin ocuparea romilor în
contracte cu program temporar, adaptat condiþiilor familiale dublate de
susþinerea participãrii ºcolare a copiilor);
• diversificarea ofertei de locuri de muncã;
• susþinerea iniþiativei antreprenoriale (prin autorizarea activitãþii independente
ºi susþinerea unor asociaþii meºteºugãreºti, micro-creditare ºi credite
avantajoase, stimularea participãrii la cursuri de iniþierea ºi gestionarea unei
afaceri);
• subvenþionarea angajãrii;
• dezvoltarea parteneriatelor (campanii de informare în vederea reducerii
distanþei sociale, atragerea romilor în proiecte de dezvoltare localã, stimularea
antreprenoriatului ca soluþie pentru dezvoltarea localã).
Se poate spune cã ulterior anului 2001, în etapa acþiunii focalizate, tipurile
de intervenþii au variat foarte puþin ca spectru. Prioritãþile documentelor strategice
naþionale au vizat în esenþã capacitarea actorilor de pe piaþa muncii ºi definirea
contextului funcþionare a acesteia.
În prima direcþie sunt avute în vedere oferta ºi cererea pe piaþa muncii, dar
ºi actorii instituþionali care le mediazã, în timp ce în privinþa direcþiilor de
context se pot identifica dezideratul egalitãþii de ºansã (din perspectivã interºi intra-etnicã) ºi cel al dezvoltãrii comunitare, prin valorificarea resurselor ºi
coeziune socialã.
Atenþia a fost însã inegal distribuitã între cele cinci tipuri de obiective dezvoltarea capacitãþii instituþionale ºi cea comunitarã fiind, comparativ, mai
puþin adresate în efortul de creºtere a ocupãrii.

4.3. Rela
þia minoritãþ
ii rome cu pia
Relaþia
minoritãþii
piaþþ a muncii
Prima disputã în relaþie cu participarea romilor pe piaþa muncii este legatã
de voinþa lor realã de a muncii. La nivelul autoritãþilor locale (de ocupare,
ale administraþiei) existã ºi opinia conform cãreia romii nu vor sã munceascã
(Voicu M. (c), 2007; Fleck&Rughiniº, 2008; Soros/ICCV, 2010), deºi în mai
micã mãsurã decât în Bulgaria, R. Cehã sau Serbia (WB, 2010), aºteaptând
mai degrabã sã li se dea. În atari situaþii acþiunile afirmative (suportul dedicat:
ajutoare materiale ºi financiare, Bursa) adresate romilor nu sunt considerate
oportune (Fleck&Rughiniº, 2008). Fãrã îndoialã cã tendinþe evazioniste,
blocante, existã, dar din perspectiva politicii publice mai important de
urmãrit sunt tendinþele centripete, care pot fi valorificate în sensul dezvoltãrii
sociale ºi comunitare.
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Studiile comunitare au dovedit ºi cã populaþia romã se poate mobiliza în
jurul unui scop comunitar, social, cã doreºte sã fie implicatã în procesul productiv
(Ionescu&Cace, 2000; Voicu M. (c), 2007; Preoteasa&all, 2009). Nivelul scãzut
de calificare, „tradiþia” sau eterogenitatea comunitãþii fac ca acest lucru sã nu se
întâmple întotdeauna în forma sau condiþiile aºteptate. Nevoia de înþelegere a
valorilor ºi mecanismelor de relaþionare ºi comunicare, cu alte cuvinte nevoia
unui expert/lider local, devine astfel indispensabilã în creºterea de duratã a
gradului de ocupare în structuri formale a minoritãþii rome. Barierele în
identificarea unui astfel de persoane sunt primele care trebuie adresate.
Urmarea acestor factori, insuccesul în accesarea pieþei formale, standard, a
muncii îi face pe romi sã dezvolte propria activitate economicã: zilierã - unde
este nevoie de muncã brutã, în gospodãrii private sau intreprinderi ºi de
oportunitate - de regulã slab calificatã sau tradiþionalã, în þarã sau strãinãtate.
Forþaþi sã supravieþuiascã, romii identificã oportunitãþi de venit, niºe de cerere
localã neacoperitã, cum ar fi:
- adunatul materialelor reciclabile („orice pentru care patronul plãteºte”) de
la groapa de gunoi sau de oriunde (în cazul fierului, chiar ºi prin furt),
- culesul legumelor ºi fructelor rãmase dupã recoltare pentru propria hranã,
- aprovizionarea producãtorilor locali de industrie uºoarã cu fructe de pãdure,
ciuperci, nuci, pene, plante medicinale etc.,
- lãutãria, fabricarea cãrãmizilor, prelucrarea metalului, a rãchitei, nuielelor,
pielãria ºi comercializarea produselor astfel obþinute,
- servicii ocazionale: cãrãuºie/transport (sare, piatrã, persoane),
- furtul lemnului din pãduri ºi din gospodãrii sau a altor produse (alimente,
animale, fier).
Unele activitãþi se bazeazã pe meserii tradiþionale, în timp ce altele sunt
„tradiþional învãþate”. De altfel meseriile tradiþionale au supravieþuit rãspunzând
unei cereri locale, pe orizonturi largi de timp romii „migrând” dinspre meseriile
care nu mai aveau cãutare spre cele mai apropiate ca specific celor abandonate,
tradiþionale sau moderne, pe care economia localã le cerea (ANR, 2012) sau
practicându-le în paralel pentru a-ºi suplimenta veniturile. Aceasta a fost ºi situaþia
perioadei comuniste, când meseriile tradiþionale s-au practicat în paralel cu munca
în fabricile la care au fost angajaþi sau când produsele muncii de tip tradiþional
erau cuprinse ºi normate în activitatea unei cooperaþii meºteºugãreºti sau a unui
CAP (ex: impletitura de rãchitã).
Migraþia sezonierã/ocazionalã pentru muncã - viaþa seminomadã - nu a
dispãrut, întâlnindu-se mai ales în zonele rurale, practicatã pentru vânzarea
produselor rezultate din meserii tradiþionale, pentru lãutãrie, dar ºi pentru
agriculturã (Copoeru&all, 2007; Preoteasa&all, 2009). Copiii, mai ales cei de
vârsta ciclului secundar, sunt cooptaþi în procesul migraþiei ocupaþionale, chiar
dacã aceasta înseamnã absenþa de la ºcoalã sau abandonul.
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Munca sezonierã ºi ocazionalã în þarã se poate combina cu munca în
strãinãtate, sub forma angajamentelor temporare de scurtã duratã (ex: Grecia,
Slovenia, Germania), în activitãþi similare celor sezoniere din þarã, dar mai
bine plãtite.
Navetismul a fost susþinut de apropierea de urbanul activ economic (mai mic
sau mai mare), cu o piaþã a muncii relativ mai flexibilã, ºi de accesabilitatea
drumurilor (ex: rutele spre Bucureºti comparativ cu drumurile impracticabile
iarna sau pe ploaie, care þin romii captivi într-o economie inertã, ce face inaccesibil
costul transportului în urbanul învecinat fie ºi pe vreme bunã). Acesta s-a redus
sensibil în anii de crizã (inclusiv migraþia sezonierã pentru agriculturã „pânã în
2008, nu fãceam faþã solicitãrilor legate de forþa de muncã necesarã în
agriculturã, iar începând cu 2009 rare sunt situaþiile în care în comunã mai
vine câte un camion pentru a deplasa forþa de muncã în alte localitãþi, fie din
judeþ, fie din judeþe limitrofe (lider local; SOROS/ICCV, 2010). Romii îºi gãsesc
niºele de piaþã accesibile printr-un proces pe care-l simt mai bine decât simt
relaþia cu autoritãþile („Sãptãmâna asta mi-au spus cã sã nu mã aºtept sã vinã
la treabã la cele 72 de ore, cã sunt la cartofi pentru aprovizionarea pentru
iarnã. Mai ales în alte comune din Piatra Neamþ, cultivatoare de cartofi… Vin ei
cu maºinile ºi îi iau ºi tot ei îi ºi aduc.” - reprezentant primãrie/Voicu M. (c),
2007); „AJOFM ... instituþie la care sunt obligaþi sã meargã sã punã o ºtampilã
beneficiarii de ajutor social. AJOFM este o instituþie cu vizibilitate redusã la
nivelul potenþialilor beneficiari romi, iar CRFPA, una complet necunoscutã“ SOROS/ICCV, 2010).
Munca ocazionalã pune aceastã amprentã ºi asupra veniturilor, nivelul scãzut
de educaþie/calificare fãcând ca veniturile ocazionale sã se adauge rareori unor
venituri stabile, din munci calificate în industrie sau servicii: puþin frecvent regãsim
etnici romi în activitãþi care necesitã studii superioare sau în activitãþi
antreprenoriale stabile ºi profitabile. Pentru rural muncile larg accesibile sunt în
agriculturã ºi zootehnie, în timp ce în urban sunt în serviciile de salubritate,
întreþinere ºi curãþenie. În ambele medii acestea sunt însoþite de munca în domeniul
construcþiilor (SOROS/ICCV, 2010).
Apelul frecvent la zilierat este interpretat în unele cazuri ca non-angajament,
fiind mai puþin restrictiv din punct de vedere al seriozitãþii: plata este zilnicã ºi
nu pãþeºti nimic dacã nu mergi o zi la muncã. Argumentul neseriozitãþii este
susþinut ºi prin abandonul proiectelor în care iniþial s-au antrenat sau a locului de
muncã dupã scurt timp, abandonul cursurilor de calificare, prin nelucrarea
pãmântului din jurul/vecinãtatea locuinþei.
Cei implicaþi în munci cât de cât stabile sau în cele tradiþionale contrazic nonangajamentul datorat neseriozitãþii: aceºtia mizeazã pe faptul cã numai dacã te
dovedeºti serios, faci lucru mereu bun ºi la timp, „omul te mai cheamã”. Meritã
reþinut cã în aceastã situaþie sunt preponderent persoane cu vârste peste 40 ani.
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Abandonul cursurilor de calificare sau al Caravanei este justificat prin lipsa
perspectivei reale/ imediate de ocupare ºi a organizãrii lor în sezonul muncilor
ocazionale: nici acordarea venitului minim garantat (VMG), nici promisiunea
unei calificãri (fãrã loc de muncã) nu îi determinã pe romi sã renunþe la un venit
sigur – cel al muncii de oportunitate. Lipsa compensaþiei financiare pe perioada
cursurilor reprezintã un factor descurajant datoritã vulnerabilitãþii lor sociale
ridicate date de numãrul de persoane în întreþinere (copiii, persoane fãrã venit,
cu stare de sãnãtate precarã) ºi a dominanþei modelului familial în care bãrbatul
este responsabil pentru întreþinerea financiarã a familiei. Pentru a prezenta interes
cursurile de calificare trebuie sã capaciteze economic individul ºi mai apoi locurile
de muncã ofertate trebuie sã prezinte un plus în raport cu potenþialul informal
ale pieþei locale cumulat cu suportul social. (Preoteasa&all, 2009; „Pentru 10
milioane nu are rost sã mergi la lucru, nu. ºi sã fiu plãtit cu 500 la zi ºi faceþi un
calcul pentru 24 de zile (...) 12 milioane, ca sã poþi sã ai un trai decent aºa ...nu
muncesc pentru 5 milioane. Mai bine stau la colþul strãzii. “/ „Iau alocaþia ºi
stau la umbrã ºi, dacã stau la umbrã, nu cere de mâncare ºi iarna tãiem cât de
cât un porc... primim ºi ajutor social. “/ „Eu dacã stau acasã tot prind 500 de
mii sau 300 - 400. Dacã ar fi ceva, care sã spunã, «bãi, uite, mergi, te califici ºi
urmãtoarea lunã te ºi direcþionez cãtre un angajator», atunci aº spune «da, mã
duc chiar dacã pierd bani, cã îi câºtig dupã aceea» Dar aºa, dacã nu am ce
face cu hârtia respectivã?” - SOROS/ICCV, 2010).
Mai largul succes al angajãrii temporare este argumentat prin aceea cã
muncile astfel accesibile sunt în general mai puþin pretenþioase în privinþa
calificãrii cerute ºi asigurã ulterior acces la ºomaj. Atât pentru angajat cât ºi
pentru angajator un astfel de aranjament reprezintã un risc care meritã asumat:
în timp, aceste forme pot genera stabilitatea romilor pe piaþa muncii ºi pot duce
la creºterea gradului de ocupare.
Dinamica economiei are propriul cuvânt de spus în privinþa ocupãrii,
senzitivitatea ocupãrii rome fiind confirmatã de liderii romi ai diferitor comunitãþi,
dar ºi de statistici. Obiectivele de ocupare ale romilor în planul ANOFM s-au
dublat între 2001 ºi 2008 (5.188 persoane faþã de 11.090) pentru a scãdea din
nou la jumãtate pânã în 2011 (5.760 persoane). Aºa cum am vãzut, creºterea
economicã a activat debutul târziu ºi a motivat debutul timpuriu în meserii
tradiþionale. Toate acestea aratã cã atunci când piaþa este relativ dinamicã „cubul
de sticlã” în care se aflã datoritã distanþei faþã de majoritari se fisureazã; dificultatea
ocupãrii la romi þine de momentul intrãrii pe piaþa muncii, de istoricul ocupãrii
formale ºi de nivelul de educaþie în familie (SOROS/ ICCV, 2010).
Excluziunea socialã este aproape integral excluziune economicã de duratã.
La aceasta se adaugã automarginalizarea sau sentimentul de „marginal”, care
duc la abandonul efortului ºi a speranþei de a schimba situaþia. Sãrãcia cronicã ºi
sentimentul de excluziune genereazã comportamentul prezenteist ºi dezinteresul
faþã de relaþiile sociale extra-familiale.
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4.4. Proiecte ºi iniþiative privind creºterea ocupãrii
minoritãþii rome 60
Actorii instituþionali ai promovãrii incluziunii ocupaþionale au fost instituþiile
de reprezentare ºi liderii romi la nivel local ºi central, agenþiile locale/judeþene
de ocupare a forþei de muncã, ONG-urile active în domeniul incluziunii sociale
ºi al formãrii profesionale, primãriile din comunitãþile în care au fost implementate
diverse proiecte de dezvoltare sau sectoriale, dar ºi angajatorii. Condiþia de
cofinanþare localã sau cea a parteneriatului public-privat impuse în liniile de
finanþare externã a impulsionat dezvoltarea de proiecte comune – Primãrii, Direcþii
de asistenþã socialã, AJOFM, ONG-uri ºi agenþi economici privaþi sau publici. În
domeniul ocupãrii parteneriatul a urmãrit mai buna identificare a beneficiarilor,
consilierea, medierea ºi mai ales calificarea mai înalt flexibile, ca ºi soluþii locale
oportune ºi fezabile. Finanþarea proiectelor prin bugetul de stat ºi sponsorizãri a
fost completatã de cea venitã din partea ONG-urilor internaþionale ºi a
organismelor internaþionale (UNICEF, Banca Mondialã, UNDP) pentru obiective
acoperitoare sau dedicate problematicii rome, dar mai ales de finanþarea prin
programele disponibile pre ºi post aderare.
Studiile de caz au surprins însã ºi numeroase situaþii de iniºiativã independentã
a autoritãþilor locale ºi ONG-urilor cu efecte pozitive în privinþa ocupãrii. Vom
încerca sã prezentãm în continuare pe cele mai reprezentative.

4.4.1. Mãsuri ale autoritãþilor publice
Primele mãsuri privind creºterea ocupãrii minoritãþii rome dateazã de la
începutul anilor ‘90 când etnici romi au fost cuprinºi în structuri de reprezentare
ºi la nivelul administraþiei centrale. Cel mai cunoscut demers din acea perioadã
constã în implementarea mãsurilor afirmative de acceptare a romilor în
învãþãmântul superior pe locuri dedicate, începând din 1995. Mulþi dintre
absolvenþii acestui sistem sunt în prezent voci ale comunitãþilor rome, conduc
instituþii de reprezentare ale romilor sau ONG-uri cu activitate dedicatã.
Recunoaºterea meseriei de mediator sanitar (iniþiativã ONG) ºi educaþional,
demers demarat în 1996, dar pus în practicã dupã 2002, ca ºi acceptarea poziþiei
de expert local în administraþiile locale au susþinut indirect creºterea ocupãrii
minoritãþii rome ºi au forþat creºterea nivelului educaþional, fie ºi pe niºe de
ocupare. Estimãri ale reprezentanþilor romi indicã un numãr de aproximativ
6.000 etnici romi activi în administraþia publicã localã ºi centralã (precizãri
detaliate asupra acestor mãsuri sunt prezentate în capitolul 3).
60

Parte a documentãrii pentru prezentul raport au fost supuse observaþiei numeroase proiecte identificate pe
internet, prezentate în rapoarte de evaluare sau studii de comunitate. Lucrarea nu are pretenþia de a fi lecturat
un eºantion reprezentativ de demersuri de îmbunãtãþire a ocupãrii romilor. Proiectele/iniþiativele menþionate
sunt între cele cu mare notorietate sau care au suscitat interesul autorului prin obiective, metodologii,
grupuri þintã sau activitãþi propuse.
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Responsabilã pentru implementarea dialogului social ºi a strategiilor în
domeniul ocupãrii ºi formãrii profesionale ºi pentru protecþia socialã a persoanelor
neîncadrate în muncã, dupã 2001, ANOFM a preluat între obiectivele sale
operaþionale – în Planul naþional de acþiune privind ocuparea (PNAO) sau
Programul Naþional de reconversie profesionalã – þinte ale documentelor
programatice; sunt formulate astfel þinte anuale de ocupare, pe tipuri de mãsuri
active ºi grupuri vulnerabile, ca ºi meseriile vizate prin programele de calificare.
Formele de intervenþie pentru creºterea ocupãrii gestionate mai ales de
structurile locale ale ANOFM sunt serviciile gratuite de mediere a muncii, de
informare, consiliere ºi orientare profesionalã (prin 8 Centre Regionale de
Formare Profesionalã a Adulþilor - CRFPA); calificare profesionalã; stimularea
reîncadrãrii în muncã prin acordarea de alocaþii ºomerilor care se încadreazã
înainte de expirarea ºomajului; acordarea de prime pentru susþinerea mobilitãþii
forþei de muncã; consultanþã ºi asistenþã pentru începerea unei afaceri; acordarea
de subvenþii angajatorilor care angajeazã persoane din categorii dezavantajate;
acompaniament personalizat tinerilor cu risc de marginalizare socialã prin
încheierea de contracte de solidaritate, inclusiv subvenþionarea angajatorilor.
Þintele anuale de ocupare pentru etnicii romi s-au înjumãtãþit de-a lungul
crizei din ultimii ani: 5.760 persoane în 2011 faþã de 11.090 persoane în 2008,
ceea ce reprezintã 2,8%, respectiv 1,8% din þinta totalã de ocupare a anului.
Þinta de ocupare a anului 2011 reprezenta 16% din populaþia de etnie romã
propusã a fi cuprinsã în programele de mãsuri active în acel an. Agenþia urmãreºte
concentrat activitatea de creºtere a ocupãrii rome prin programe dedicate, cum
este cazul programelor 150, respectiv 145 din ultimii doi ani, similar Programului
155 sau Programului 40, care vizeazã ocuparea în localitãþi rurale, respectiv
urbane cu rate ridicate ale ºomajului de lung termen. Programul dedicat romilor
vizeazã localitãþile cu procent ridicat de romi (PNAO 2008, 2010, 2011).
Serviciile de calificare ale CRFPA sunt structurate pe 3 categorii în funcþie de
nivelul de educaþie minim necesar pentru eligibilitate ºi de durata lor. Cursurile
nivelului 1 dureazã 45 de zile ºi impuneau iniþial ciclul gimnazial complet (8
clase). Cursurile acestui nivel au fost cele mai solicitate, în multe situaþii de
persoane ca nu îndeplineau condiþia de educaþie ºi „într-adevãr foarte multe
persoane de etnie romã” (director CRFPA - SOROS/ICCV, 2010). Pentru a facilita
accesul solicitanþilor la calificare profesionalã condiþia de studii a fost suspendatã.
Servind dezideratului flexibilizãrii accesului pe piaþa muncii trei dintre CRFPA
oferã ºi servicii de evaluare a competenþelor profesionale dobândite pe cãi nonformale sau informale, în urma cãrora se pot obþine diplome de calificare cu
recunoaºtere naþionalã. În aceeaºi idee, ANOFM urmãreºte distinct ºi ocuparea
pe duratã determinatã (chiar sub 6 luni), care în cazul ºomajului pe termen lung
ºi al etnicilor romi are avantajul de a permite formalizarea unor activitãþi sezoniere,
alãturi de reducerea distanþei sociale dintre etnicii romi ºi populaþia majoritarã,
acomodarea cu un program de muncã stabil, respectiv menþinerea contactului
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cu piaþa muncii. Recenta lege reglementând activitatea de zilier (2011) se poate
ºi ea subsuma acestor scopuri; formulatã mai curând ca rãspuns la nevoia de
creºtere a veniturilor bugetare legea þinteºte sã formalizeze relaþiile de muncã
sezoniere prin înregistrarea lor în baza unei evidenþe ºi nu a unui contract de
muncã, veniturile astfel obþinute fiind supuse doar impozitului pe venit, nu ºi
celor de tip asiguratoriu.
Între programele derulate la scarã naþionalã de cãtre ANOFM se aflã douã
iniþiative ale unui ONG de reprezentare: Bursa locurilor de muncã pentru romi
(2001) ºi Caravana ocupãrii (2005). Bursa pune faþã în faþã angajatorii potenþiali
cu forþa de muncã disponibilã, în timp de Caravana vine în mijlocul comunitãþii
pentru a informa despre serviciile dedicate cetãþenilor, dar ºi pentru a lua contact
cu obstacolele în calea ocupãrii în comunitãþile rome. În primii doi ani ai
Caravanei au fost vizitate 850, respectiv 989 comunitãþi, au participat la
eveniment aproximativ 25.000 romi anual, au fost nou înscriºi în baza de date
peste 12.000 persoane în cei doi ani ºi au fost ocupate cca 6.500 persoane, din
care 1.500 femei (Raport de progres JIM).
În afara acestor proiecte de anvergurã, structurile locale ale ANOFM au derulat
ºi iniþiative individuale, între care ºi evenimentele de tipul „Porþi deschise”
menite sã contribuie la apropierea dintre autoritãþi locale publice sau de
reprezentare, angajatori, media ºi grupurile vulnerabile. Anul evenimentelor de
acest tip pare sã fi fost 2008, dar singura iniþiativã de acest fel (identificatã),
explicit adresatã etnicilor romi a avut loc în 2011 în Covasna; cu aceastã ocazie,
pe lângã servicii de consiliere ºi mediere, s-a organizat ºi un job-club în care sau prezentat aºteptãrile ºi exigenþele angajatorilor, specificul pieþei muncii locale,
ca ºi tehnici de cãutare a unui loc de muncã (site AJOFM).
Conform raportãrii periodice a ANOFM, în primele 11 luni ale anului 2011
þinta de ocupare a etnicilor romi a fost atinsã în proporþie de 91%, fiind uºor
depãºitã þinta programului focalizat (Programul 145, din comunitãþile cu pondere
mare a romilor).
În contextul POS DRU structurile ANOFM au fost implicate în puþine proiecte
interparteneriale explicit dedicate romilor, regãsind Agenþia în proiecte dedicate
ocupãrii grupurilor vulnerabile (nu doar etnici romi) sau a îmbunãtãþirii capacitãþii
instituþionale ºi administrative de rãspuns la cerinþele de pe piaþa muncii. Acest
din urmã obiectiv a prezentat în ultimii ani un interes în creºtere.
Între cele mai recente proiecte cu participare ANOFM, proiectul „CIPS –
centre de incluziune profesionalã ºi socialã”, lansat în 2011, vizeazã incluziunea
grupurilor vulnerabile ºi totodatã dezvoltarea capacitãþii instituþionale a
administraþiei locale prin implicarea tuturor actorilor locali relevanþi în combaterea
marginalizãrii sociale. Proiectul este în prezent în fazã de pilot în 6 judeþe din 4
regiuni de dezvolare ºi numãrã între beneficiari persoane din grupuri vulnerabile,
dar ºi manageri, personal al autoritãþilor publice locale, al organizaþiilor societãþi
civile, al furnizorilor de servicii sociale ºi ocupare a grupurilor vulnerabile.
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Ca instituþie de reprezentare, ANR s-a implicat, în acest context, în
implementarea unor iniþiative complexe de promovare a incluziunii
ocupaþionale în proiecte cu largã acoperire naþionalã (cu minim un punct de
implementare pe regiune), în parteneriat cu autoritãþi naþionale ºi
internaþionale, centrale ºi locale ºi cu ONG-uri. Concretizate în proiecte
extinse pe 2 - 3 ani aceste iniþiative au vizat:
• dezvoltarea reþelei de experþi locali;
• creºterea nivelului de educaþie prin acþiuni de prevenire a abandonului ºcolar;
• susþinerea educaþiei de tip „a 2-a ºansã”, promovarea eduaþiei de tip „învãþare
pe tot parcursul vieþii”;
• creºterea ocupãrii prin atragerea în programe complexe de consiliere ºi
dezvoltare personalã ºi profesionalã în cadrul a 8 Centre Socio-Ocupaþionale
(urmând modelul programului spaniol Acceder), susþinerea iniþiativelor de
tipul economiei sociale, dezvoltarea formãrii ºi a iniþiativelor antreprenoriale,
a parteneriatului public privat, a serviciilor sociale menite sã contribuie la
menþinerea ocupãrii.
Iniþiat ca demers dedicat educaþiei, în 1999-2000, prin iniþiativa unor ONGuri, programul „A doua ºansã” a fost ajustat ulterior, fiind promovat prin diferite
proiecte ºi programe, dobândind un interes aparte în perspectiva incluziunii
ocupaþionale a etnicilor romi (detalii privind acest proiect sunt prezentate capitolul
3). Iniþial (2006) prin proiect s-a urmãrit corecþia abandonului ºcolar pentru cei
care nu mai pot relua cursurile învãþãmântului de masã (învãþãmântului primar ºi
pe cel secundar inferior) în 27 de judeþe, asociind ulterior secþiunii de învãþãmânt
secundar ºi o componentã de formare profesionalã. Programa a vizat cunoºtinþe
de bazã ºi cu caracter practic, o duratã medie de 4 ani ºi un program adaptat
condiþionãrilor profesionale ºi familiale ale beneficiarilor. Raportul de monitorizare
a programului (Copoeru&all, 2007) a indicat o bunã receptare a acestuia atât în
rândul beneficiarilor, cât ºi al cadrelor didactice ºi al autoritãþilor locale ºi
faptul cã, deºi nu este explicit dedicat romilor, peste 2/3 din cursanþi au fost
etnici romi (68,4%).
Motivaþiile participãrii ºcolare scãzute în învãþãmântul de masã s-au regãsit
ºi în cazul acestui program: absenþa copiilor/adulþilor urmare a implicãrii în munci
ocazionale alãturi de pãrinþi, în activitãþi ocazionale ºi seminomade („aleargã
prin þarã sã-ºi câºtige traiul”), a muncii în schimbul de dupã-amiazã sau a
condiþionãrilor culturale (nu mã lasã soþul/soacra); precaritatea situaþiei socioeconomice din familie sau sarcini gospodãreºti care restricþioneazã participarea/
performanþa ºcolarã, ca ºi durata programului - consideratã lungã. Participanþii
în program au indicat un interes pragmatic al cursanþilor faþã de aceste cursuri:
sã-ºi poatã lua carnet de ºofer („dacã nu ai maºinã ºi carnet, nu ai pâine la noi.
Ne ocupãm cu comerþul”), sã se poatã descurca cu documente în afacerile pe
care le deruleazã, sã se poatã informa (despre drepturi, oferte de muncã, programe

87

Incluziunea romilor din România: politici, instituþii, experienþe

TV), sã poatã semna acte, sã poatã lua alocaþia, pentru plecarea în Spania. Alãturi
de aceste argumente cursanþii au invocat ºi motivaþia profesionalã (accesul pe
piaþa muncii, un loc de muncã mai bun sau pãstrarea celui prezent), dar ºi nevoia
de a-ºi ajuta ºi motiva copii sã meargã la ºcoalã sau ruºinea faþã de propriii copiii
pentru cã sunt analfabeþi.

4.4.2. Iniþiative ºi proiecte ale ONG-urilor
Ulterior Strategiei din 2001, valorificând deschiderea legislativã naþionalã
pentru parteneriatul cu structurile administraþiei publice, pliindu-se pe direcþiile
de intervenþie programatice naþionale ºi internaþionale pentru susþinerea etnicilor
romi, ONG-urile au devenit tot mai prezente, trecând de la iniþiative singulare
ºi unidirecþionale (acte de identitate, calificare profesionalã, participare ºcolarã
a copiilor minori) la iniþiative de anvergurã regionalã sau trans-frontalierã ºi
trans-sectorialã (sãnãtate – educaþie – ocupare – dezvoltare comunitarã),
menite sã conducã la îmbunãtãþirea calitãþii vieþii din comunitãþile de romi.
Spre deosebire de ANOFM, unde mãsura activã cea mai extinsã este
medierea muncii, în cazul ONG-urilor cea mai frecvent întâlnitã mãsurã privind
ocuparea (cu beneficiari de ordinul zecilor de mii) este informarea ºi consilierea
ocupaþionalã, nefiind probabil proiect pe tema ocupãrii, incluziunii sociale
sau dezvoltãrii comunitare care sã nu fi avut aceastã componentã. Consilierea
ocupaþionalã vine în completarea informãrii referitor la proceduri ºi strategii
de cãutare a unui loc de muncã ºi de prezentare pe piaþa muncii. Testarea
aptitudinilor ºi competenþelor profesionale ale populaþiei din grupul þintã în
vederea identificãrii direcþiilor de formare profesionalã a fundamentat în multe
cazuri consilierea.
Intervenþia ONG a constat ºi în suportul efectiv în vederea prezentãrii la
un loc de muncã (pregãtirea unei þinute, urmãrirea unei igiene adecvate,
adaptarea la un program de lucru constant ºi asumarea de responsabilitãþi).
Între proiectele cu acest profil (identificate) un pas în plus a fãcut Fundaþia
CRCR, prin proiecte precum „Susþinerea dezvoltãrii comunitãþilor de romi
din Regiunile de dezvoltare Nord-vest ºi Centru”, realizat în parteneriat cu
ANOFM/CRFPA Cluj ºi Braºov”, respectiv în proiectul „Tineri romi
competitivi, cu ºanse egale pe piaþa muncii”, care ºi-a propus angajarea a 12,
ºi mai apoi a 14, agenþi/consilieri de ocupare, asemãnãtor modelului mediatorilor
sanitari ºi educaþionali. Rolul lor consta în identificarea beneficiarilor, derularea
activitãþilor de consiliere ºi orientare profesionalã, organizare ºi monitorizare
a cursurilor de calificare/recalificare, contactul cu alte autoritãþi de resort în
comunitãþi din judeþele acoperite prin proiect, prin vizite ciclice. Se urmãrea
astfel un rãspuns înalt adaptat nevoii ºi disponibilitãþilor de muncã locale.
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O a doua direcþie de intervenþie a ONG-urilor, ca frecvenþã a activitãþii,
a fost formarea profesionalã prin cursuri de calificare în meserii precum:
zidar, zugrav; instalator; bucãtar-ospãtar, cofetar patiser, brutar, barman,
carmangier; croitor, frizer, manichiurist, reparaþii încãlþãminte; tinichigiu,
mecanic auto, vopsitor; meserii electromecanice; operator calculator; limba
englezã; utilizarea caselor de marcat; management ºi administrarea afacerii.
Urmeazã apoi activitãþi de tipul medierii muncii, mult mai puþin extinse
datã fiind lipsa infrastructurii ºi a autoritãþii general recunoscute a ONGurilor în aceastã problemã. Medierea la scarã micã s-a practicat punctual
dintotdeaua, dar în timp, urmare a dezvoltãrii relaþiilor parteneriale în cadrul
proiectelor, aceastã activitate a început sã se structureze prin alcãtuirea de
baze de date cu participanþii la aceste proiecte ºi mici târguri locale.
Un caz aparte de mediere îl constituie centrul de incluziune socialã ºi
profesionalã pentru romi, un model derulat în ultimii ani de Agenþia
„Împreunã”, care þinteºte creºterea ocupãrii nu doar printr-un rãspuns
adecvat al calificãrii la cerere, ci ºi printr-un rãspuns adecvat aºteptãrilor
angajatorului vis-a-vis de prezenþa, þinuta sau atitudinea la locul de muncã.
O astfel de abordare oferã o valenþã sporitã unor acþiuni pânã de curând
izolate, asociate mai degrabã informãrii ºi consilierii.
Într-o proporþie asemãnãtoare regãsim ºi susþinerea activitãþilor
generatoare de venit ºi dezvoltare comunitarã. Cele mai multe astfel de
demersuri au vizat antrenarea romilor în modernizarea infrastructurii de
acces, a unor construcþii de interes comunitar (ºcoala, fântâna, staþia de
autobuz din comunã) sau privat (repararea locuinþei familiilor celor mai
sãraci). Acestea s-au fãcut fie prin participarea romilor la activitatea de
construcþie, fie prin mica producþie de cãrãmizi, pavele, lucrul tablei etc.
reprezentând contribuþia comunitãþii în cadrul proiectului (detalii privind
proiecte de succes în capitolul 3).
Consultanþa pentru iniþiativa antreprenorialã, microcreditarea, suportul
pentru activitatea antreprenorialã au fost mai rar întâlnite în cadrul
proiectelor demarate de ONG-uri, dar au crescut ca frecvenþã în ultimii ani,
odatã cu proiectele care promoveazã economia socialã. Ele apar pe un
sâmbure antreprenorial deja existent (florari, comercianþi, agro-zootehnie,
meserii tradiþionale) sprijinul extern servind consolidãrii iniþiativei în
punctul care se dovedeºte vulnerabil. Susþinerea antreprenoriatului
presupune sprijin pentru învãþarea unui comportament economic specific
(proceduri, acte, TVA, case de marcat).
Unitãþile de tipul economiei sociale, dar ºi consultanþa în afaceri sunt cãi prin
care se poate promova eficient economic specificul activitãþii tradiþionale a romilor
(cãrãmidã de ceramicã, ateliere de reparaþii, coºuri împletite), un caz specific al
activitãþii antreprenoriale. Aceasta presupune cel puþin sprijin pentru autorizare,
în baza cãruia se poate desfãºura comerþul licit cu produsele astfel realizate. Un

89

Incluziunea romilor din România: politici, instituþii, experienþe

pas mai departe se face prin proiectul Romano Cher - Casa Romilor care
îºi propune nu atât dezvoltarea competenþelor necesare pentru practicarea
acestor meserii, cât mai ales dezvoltarea competenþelor destinate promovãrii
lor ca afacere, creãrii niºei de piaþã ºi brand-ul produsului.
Poate cea mai puþin întâlnitã iniþiativã de sprijin activ a fost acordarea
de mici suprafeþe de teren pentru folosinþã sau împroprietãrire, acþiuni
depãºind în general aria de competenþã a ONG-urilor. Au existat însã dupã
1990 proiecte în care s-a elaborat un model coerent de intervenþie, care a
convins autoritãþile locale de oportunitatea unui asemenea demers. Iniþiativa
a fost, per ansamblu, cea mai puþin de succes, romii vânzând terenul
(Preoteasa&all, 2009) sau neutilizându-l conform aºteptãrilor.
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Capitolul 5. Migraþia ºi mobilitatea romilor
pe piaþa muncii europene - între realitãþi ºi mituri
Fenomenul migraþiei persoanelor ºi implicaþiile sociale ºi economice ale
acestuia, sunt subiecte de cercetare cu o istorie lungã ºi controversatã ºi care
continuã sã suscite încã interesul pentru cercetãri din ce în ce mai complexe.
Motivaþia constã în faptul cã abordãrile clasice ale cercetãrii sociale asupra
efectelor migraþiei, nu oferã o bazã solidã pentru abordarea practicã a efectelor
acesteia, deoarece este unanim recunoscut, cã acest fenomen are repercursiuni
în aproape toate aspectele vieþii sociale.
Nevoia de a regândi abordãrile clasice a teoriilor despre migraþie ºi prin
prisma politicilor publice, se datoreazã schimbãrilor relativ recente socioeconomice ºi politice. Câteva din argumentele care accentueazã aceastã
nevoie sunt urmãtoarele:
• numãrul persoanelor migrante a crescut, indiferent de tipul migraþiei;
• tipurile migraþiei s-au diversificat, în acelaºi timp cu dinamica migraþiei,
care a devenit tot mai eterogenã din mai multe puncte de vedere (timp,
categorii sociale, destinaþii, etc.);
• atenþia asupra acestui fenomen în mass-media a crescut;
• efectele sociale ºi politice ale migraþiei atât în þãrile de destinaþie, cât ºi în
cele sursã s-au intensificat;
• managementul instituþionalizat al migraþiei nu reflectã schimbãrile ºi
necesitãþile sociale curente.
Aceste argumente sunt fãrã îndoialã valabile ºi în cazul migraþiei romilor
din România a cãrui principal motor îl reprezintã sãrãcia, nivelul de trai
scãzut ºi iminenþa excluziunii. În ultimii ani - mai ales dupã aderarea
României la Uniunea Europeanã - acest fenomen a primit o atenþie publicã
sporitã nu doar la nivelul mass-media, dar ºi din partea guvernelor, a
instituþiilor internaþionale ºi naþionale, a cercetãtorilor. Principalele mesaje
ce se desprind din abordãrile recente, converg pe nevoia unor eforturi
comune ºi echilibrate pentru asigurarea drepturilor cetãþenilor europeni ºi
modul în care statele membre încearcã sã punã în aplicare politici de migraþie
coerente prin care sã-ºi protejeze ºi proprii cetãþeni (ex. procesul de
negociere între diverse instituþii referitor la asigurarea drepturilor depline
la libera circulaþie a tuturor cetãþenilor europeni vizavi de reglementãrile
sporite referitoare la dreptul de ºedere ºi accesul pe piaþa muncii).
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5.1. Dinamica migra
migraþþ iei în context românesc
Din studiile asupra migraþiei în contextul României, ºi implicit a migraþiei
romilor, pot fi identificate cel puþin patru perioade dupã 1989, care reflectã nu
numai modul în care migraþia în sine a evoluat, ci ºi modul în care societatea
româneascã a abordat aceastã problemã (Baldwin-Edwards 2005, Diminescu
2003, Sandu et al 2004, Sandu 2006). Acestea sunt urmãtoarele:
• 1990 - 1993 – aceastã perioadã este caracterizatã printr-un val intens de
emigrare permanentã a etnicilor germani ºi maghiari, ºi într-o mai micã
mãsurã a românilor – sau a persoanelor de altã etnie – pentru care
insecuritatea politicã ºi economicã din perioada incipientã a tranziþiei a
reprezentat un factor stimulator („push-factor”); (Diminescu 2003);
• 1994 - 1996 – în aceastã perioadã migraþia economicã a fost încã
nesemnificativã (de exemplu în þãrile fostei Iugoslavii, Polonia, Turcia,
Ungaria), însã migraþia etnicã, combinatã cu cererile de azil politic, a fost în
mod inerþial, încã puternicã;
• perioada 1996 - 2001 a fost una ºi mai complexã. Migraþia permanentã spre
Statele Unite ale Americii ºi Canada s-a intensificat comparativ cu cea spre
Uniunea Europeanã (OECD 2001). Imaginea devine complexã datoritã
faptului cã dupã 1999 migraþia circularã în Uniunea Europeanã a crescut
(Sandu ºi colab 2000), dar în acelaºi timp România a semnat acorduri
bilaterale cu Germania, Italia, Spania, Portugalia (Diminescu 2004, Barbib 2004).
Pe parcursul acestor ani, nu doar structura de vârstã ºi educaþionalã a
migranþilor s-a schimbat, dar ºi modalitãþile prin care persoanele au folosit diferite
resurse în procesul de migraþie. Reþelele sociale ºi informaþiile primite de la
persoane care aveau deja experienþã în diferite forme ale migraþiei au început sã
capete tot mai multã importanþã (Oteanu 2007).
Dupã 2002 migraþia circularã s-a intensificat datoritã eliminãrii vizelor în spaþiul
Schengen pentru cetãþenii români (IOM 2005) ºi implicit costurile migrãrii au scãzut
considerabil, fenomen care s-a menþinut la fel de intens ºi dupã aderarea la UE
(Anghel 2008). Paralel cu creºterea migraþiei circulare - dar ºi ca o consecinþã a
acesteia - nivelul migraþiei permanente a scãzut (Sandu ºi colab 2004).
Aceste etape sunt valabile ºi în ceea ce priveºte migraþia romilor. Astfel, în
prima parte a anilor 90 migraþia romilor a fost caracterizatã în primul rând de
numãrul mare al cererilor de azil, mai ales în Germania ºi Franþa. Dupã aceastã
perioadã însã, percepþia fenomenului ºi discursul public s-a schimbat brusc ºi
din ce în ce mai des au început sã aparã termenii de: „val migratoriu al romilor”
(Sobotka 2003) ºi „exod” sau „invazie” (Olmazu 2006, Clark – Campbell 2000).
Modul în care migraþia românilor, dar mai ales a romilor din România, a fost
perceput de cãtre instituþiile þãrilor de destinaþie, se reflectã în primul rând în
modul în care reglementãrile legislative ale ºederii în aceste þãri s-au schimbat
pe parcursul acestor ani ºi mai apoi în dinamica schimbãrii legislaþiei româneºti,
dupã cum o sã vedem în urmãtoarele capitole.
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5.2. Politici n
aþionale – cadru legislativ în România
naþionale
Din perspectiva migraþiei romilor din România unul dintre momentele importante
a fost marcat în 1993 la întâlnirea Comisiei Europene unde s-a ratificat Criteriul
Copenhaga care specificã respectarea drepturilor minoritãþilor naþionale ca una dintre
condiþiile aderãrii la Uniunea Europeanã. Pentru România acesta a fost important
din douã motive: pe de o parte s-a dezvoltat cadrul legislativ referitor la apãrarea
drepturilor minoritãþilor ºi s-au elaborat ºi implementat o serie de politici ºi programe
specifice, însã pe de altã parte efectele întârziate ale programelor de integrare socioeconomicã a romilor au periclitat negocierile ºi momentul aderãrii României la UE.
Convenþia Cadru pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale a fost semnatã ºi
ratificatã de România în 1995 ºi a intrat în vigoare în 1998. În aceastã perioadã
România a fost criticatã de Comisia Europeanã privind modul în care îºi
reglementeazã politicile referitoare la migraþie ºi libera circulaþie a cetãþenilor, astfel
cã autoritãþile române au fost nevoite chiar înainte de aderare, sã ia mãsuri mai
severe în vederea stopãrii migraþiei ilegale. Intervenþiile guvernului român s-au
concentrat în douã direcþii: prima s-a concentrat spre preluarea în legislaþia proprie
a aquis-ul comunitar în totalitatea lui, iar a doua direcþie a fost implementarea unor
programe de incluziune socialã a romilor (Strategia Guvernamentalã pentru
Îmbunãtãþirea Situaþiei romilor, Decada Romilor - vezi capitolul 2 al raportului).
Cu toate acestea, într-un alt raport al Comisiei Europene din 2002 s-au semnalat
deficienþe în implementarea acestor reguli noi.
Un alt moment important pentru migraþia romilor din România îl reprezintã
procesul de eliminare a vizelor - care s-a încheiat la 1 ianuarie 2002 - de la aceastã
datã cetãþenii români aveau dreptul sã cãlãtoreascã fãrã constrângeri legate de
vize în spaþiul Schengen cu câteva condiþii61 astfel: fiecare cetãþean care cãlãtorea
în strãinãtate trebuia sã aibã asigurare medicalã valabilã pe perioada ºederii, un
bilet dus-întors ºi o sumã de bani minimã în valutã, iar dacã persoana nu îndeplinea
aceste condiþii, putea fi întors de la frontierã.62 Desigur existau ºi excepþii de la
aceste prevederi pentru persoanele care se deplasau pentru un tratament medical,
participau la manifestãri ºtiinþifice ºi cultural-sportive sau pentru alte scopuri
temeinic justificate.63
Ulterior aceastã ordonanþã a fost rectificatã de mai multe ori prin Legea 177/
200264, prin Legea 580/200265 ºi în 2005 prin Ordonanþa de Guvern 28/2005
61

Stipulate prin Ordonanþã de Urgenþã OUG 144/2001.
Aceste mãsuri însã nu au avut puterea unor vize cu toate cã imediat dupã introducerea acestor reguli
aproximativ 1 milion de cetãþeni români au fost întorºi de la graniþã deoarece nu au putut dovedi cã au toate
documentele necesare cãlãtoriei.
63
Alte excepþii: minorii sub 14 ani, minorii sub 18 ani care se deplasau la pãrinþi sau rude, personele care
plecau legal pentru muncã, cetãþenii români care cãlãtoreau în þãrile vecine în virtutea unui permis de mic
trafic sau trecere simplificatã.
64
Când autoritãþile române realizeazã cã condiþia de avea asigurare medicalã valabilã nu este justificatã în
cazul þãrilor cu care România deja a încheiat acorduri bilaterale în domeniul sãnãtãþii (cum a fost în cazul
Ungariei, de exemplu).
65
Dar modificarea este minorã se referã doar la categoriile de persoane care sunt exceptate de la condiþiile
stabilite (Legea 580/2002).
62
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care stipula cã pe lângã documentele justificative menþionate mai sus cãlãtorul
trebuia sã dovedeascã prin documente scopul ºi condiþiile ºederii planificate
(care puteau fi materializate în invitaþii, dovada cazãrii etc.). Tot în acelaºi an
apare ºi Legea 248/2005 care anunþã abrogarea reglementãrilor legate de
impunerea unor restricþii la ieºirea din þarã la data aderãrii României la UE. Înainte
de aderare o altã Ordonanþã (OUG 29/2006) reduce severitatea condiþiilor impuse
cu un an mai înainte, argumentul fiind: „ ...cã în prezent migraþia ilegalã a
cetãþenilor români nu mai constituie, cum se întâmplã în anii anteriori, unul
dintre principalele reproºuri adresate României de statele membre ale Uniunii
Europene…” (Preambul OUG 29/2006).
Aceste reglementãri succesive au fost un mod de a reglementa ºi controla
ieºirile din þarã - cu cât succes, se poate pune sub semnul întrebãrii, dar cadrul
legal a existat. În completarea acestor reglementãri ºi pentru a atenua
nerespectarea lor s-au emis o serie de ordine privind aplicarea unor pedepse
persoanelor care au încãlcat regulile de trecere a frontierei ºi care au fost retrimise
în þarã. Unele dintre aceste reglementãri se refereau la persoanele expulzate pentru
ºedere/muncã ilegalã, inclusiv practicarea cerºetoriei în strãinãtate. Astfel cetãþenii
reîntorºi în þarã care au depãºit termenele de ºedere în statele în care au cãlãtorit
erau pasibili de restrângerea dreptului la libera circulaþie.
Dupã aderarea la UE în 2007 o serie de state membre vechi (UE-15) au ales sã
încheie acorduri bilaterale cu România deoarece erau încã neîncrezãtoare cu privire
la modul în care autoritãþile pot interveni în managementul migraþiei din România
dupã aderare. De exemplu s-a reglementat prin astfel de acorduri migraþia forþei
de muncã sezonierã în Germania (1990, 1993, 1999), Spania (2002), Portugalia
(2001), Elveþia (1999), Luxemburg (2001) ºi Ungaria (2000) (OECD 2004).
Paralel cu dezvoltarea cadrului instituþional ºi a acordurilor bilaterale s-a putut
observa un alt fenomen: unele instituþii private (agenþi de ocupare a forþei de
muncã66) au preluat rolul statului în recrutarea forþei de muncã în strãinãtate. Nu
se poate estima însã mãrimea efectelor acestui sistem, deoarece nu existã date
oficiale, dar din rezultatele unei cercetãri efectuate în cadrul Ambasadelor strãine
din România (Diminescu ºi colab 2004) se aratã cã de exemplu în 2003 în total
30.000 de persoane au fost recrutate pentru munci diferite în strãinãtate,
majoritatea pentru Italia. Desigur, astfel de date trebuie folosite cu precauþie,
deoarece ne aratã doar o estimare a unei situaþii, la un anumit moment dat ºi
referitor la un anumit fenomen: numãrul recrutãrilor pentru munci diferite în
strãinãtate care au fost înregistrate la ambasade.
Dacã observãm prin comparaþie numãrul persoanelor care au plecat din
România cu contract legal de muncã acesta este semnificativ mai mic decât
numãrul persoanelor care au aplicat pentru legalizarea situaþiei lor în þãrile de
destinaþie, iar acest numãr la rândul lui este mai mic decât datele care pot descrie
66

Activitatea agenþilor de ocupare a forþei de muncã este reglementatã prin Legea nr. 156/2000, OG nr. 43/
2002, HG nr. 384/2001, HG nr. 850/2002.
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migraþia ilegalã (deoarece persoanele care doresc sã-ºi legalizeze situaþia în þara
de destinaþie, este foarte probabil cã au plecat ilegal, ºi nu toate persoanele vor
ajunge în situaþia legalizãrii).
Fenomenul migraþiei ilegale a condus la apariþia unei noi dezbateri prin care
s-au adus critici României, în sensul cã nu acordã destulã atenþie protecþiei
propriilor cetãþeni în spaþiul european. Astfel, guvernul a decis înfiinþarea unei
noi instituþii de stat în 2004 în cadrul Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale
(Sandu ºi colab 2004), prin care au încercat sã atragã atenþia populaþiei asupra
pericolelor migraþiei ilegale. Ceea ce însã a neliniºtit mai mult þãrile de destinaþie
a fost numãrul mare de imigranþi de etnie romã din România, neliniºte care a
condus la introducerea unor noi restricþii pe fundalul procesului de relaxare a
condiþiilor de pãrãsire a þãrii demarat odatã cu îndeplinirea condiþiilor necesare
aderãrii. Aceste noi mãsuri restrictive au condus la catalogãri de genul „Fortress
Europe” fãcând aluzie la faptul cã spaþiul European devine din ce în ce mai
închis ºi defensiv ºi cã devine din ce în ce mai greu de dobândit un statut legal în
þara de destinaþie (Fassman-Münz 1994). Astfel s-a ajuns la impunerea criteriilor
duble pentru aderarea României: în primul rând îmbunãtãþirea situaþiei romilor
în România, iar în al doilea rând cererea de a-ºi þine cetãþenii în limitele graniþelor.

5.2.1. „Fortress Europe”67 versus Uniunea Europeanã
În lumina celor prezentate mai sus, nu este foarte greu sã observãm diferenþele
de abordare dintre statele membre UE, cea de tip „Fortress Europe”, ºi abordarea
„porþilor deschise”.
În general, Uniunea Europeanã nu prescrie reguli despre emigraþie, fiecare
cetãþean european având dreptul fundamental de a pãrãsi þara68, ºi nici despre
migraþia de întoarcere, fiind tot un drept fundamental. Articolul 6 al directivei
liberei circulaþii dã dreptul fiecãrui cetãþean al Uniunii Europene sã cãlãtoreascã
liber în UE ºi dã dreptul la ºedere necondiþionatã timp de 3 luni, singura condiþie
fiind ca persoana respectivã sã fie posesoarea unui act de identitate valabil. Iar
Articolul 7 stipuleazã condiþiile pe care cetãþenii trebuie sã le îndeplineascã dacã
doresc sã petreacã mai mult de trei luni în þãrile membre UE.69
67

„Fortress Europe” (Fortãreaþa Europa), termen utilizat ºi de cãtre Munz, este un termen peiorativ utilizat
pentru a descrie politica de imigrãri a Uniunii Europene. Muzicieni activiºti deasemenea utilizeazã termenul,
de exemplu Asian Dub Foundation în melodia lor întitulatã Fortress Europe.
68
Tratatul de la Maastricht 1992 (Articolul 18) reafirmat de Art. 45 al Cartei Drepturilor Fundamentale.
Directiva circulaþiei libere încearcã sã facã mai accesibilã. Directiva 2004/38/EC – „Directiva circulaþiei
libere”. Aceastã directivã însã nu este una absolutã. Este legat de condiþia ca cetãþeanul migrant sã fie activ
economic în þara de destinaþie, iar cei care sunt plecaþi la studii sau cei inactivi economic trebuie sã aibã
resurse suficiente de a se susþine pe ei înºiºi ºi a-ºi susþine familia ºi sã nu fie o povarã pentru sistemul de
protecþie socialã din þara gazdã. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:EN:PDF (nov. 6, 2011).
69
A fi angajat sau auto-angajat, de a avea resurse suficiente ºi asigurare medicalã, a fi la studii cu resurse
suficiente sau a fi membru a unei familii deja stabilite în þara respectivã.
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Ceea ce a fost însã accentuat în acquis-ul european se referã la constrângerea
migraþiei ilegale (Dublin Convention II) ºi la condiþiile ºederii îndelungate în
spaþiul european (mai lungã de cinci ani). Politicile europene nu s-au focusat
însã pe problemele complexe ale imigraþiei, în relaþia cu piaþa muncii ºi dezvoltarea
economicã. Existã însã studii care aratã cã unele þãri - atât sursã, cât ºi de destinaþie
- trebuie sã se confrunte cu fenomene sociale datorate migraþiei, ca de exemplu:
îmbãtrânirea populaþiei, diferenþa între ofertele ºi cererea pieþei de muncã,
schimbãri demografice în general, sistemul de protecþie socialã. Astfel, unele
þãri membre ale Uniunii Europene - mai ales cele de destinaþie - lucreazã la
securizarea imigraþiei, conducând la practici guvernamentale care au fost de
multe ori criticate pentru modul în care trateazã imigranþii care îºi exercitã dreptul
la libera circulaþie. Aceste reglementãri ºi politici diferã de la stat la stat, unele
sunt mai permisive, altele mai restrictive, depinzând în mare parte de modul în
care societatea (ºi economia) de destinaþie se raporteazã la strãinii care doresc sã
se stabileascã pe o perioadã mai lungã în þarã.
Ceea ce a fost criticat este faptul cã nici
una dintre þãrile care au preluat
recomandãrile Directivei referitoare la libera
circulaþie a cetãþenilor UE nu le-a
implementat corect, iar acest lucru este
semnalat ºi în raportul Comisiei Europene70.
Una dintre dificultãþile semnalate se
referã la modul în care se înregistreazã
persoanele în fiecare þarã: în Spania de
exemplu era de ajuns doar un act de
identitate fãrã alte documente sau o
sumã de bani. În alte þãri s-a cerut
dovedirea resurselor financiare pentru
a avea acces la rezidenþã (FRA 2009).
Un alt domeniu în care þãrile membre
au aplicat diferit directiva a fost modul
în care au interpretat sintagma „resurse
suficiente” (de ex. Italia ºi Finlanda).71
Pornind de la aceste experienþe,
Comisia Europeanã a fãcut publice
70

Caseta 7
Restricþii în accesul pe piaþa muncii
EU8: Cehia, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania,
Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacia
EU2: Bulgaria, Romania
Finlanda – EU8 acces liber (din 1 mai 2006), EU2
acces liber din 1 ianuarie 2007
Franþa – EU8 Acces liber din 1 iulie 2008,
EU2 restricþii
Italia – EU8 Acces liber din 27 iulie 2006,
EU2 restricþii
Spania – EU8 Acces liber din 1 mai 2006,
EU2 - Acces liber 1 ianuarie 2009
Marea Britanie – EU8 Acces liber din 1 mai 2004,
dar cu menþiunea înregistrãrii obligatorii în
Registrul Angajaþilor, EU2 acces liber doar ca selfemployed sau cu autorizaþie de lucru.
Sursa: dupã FRA report, European Commission)
În 2012 nouã state au prelungit restricþiile privind
accesul pe piaþa muncii pânã la sfârºitul anului
2013: Austria, Belgia, Germania, Olanda,
Luxemburg, Malta, Franþa, Marea Britanie, Irlanda.
Italia a ridicat restricþiile pe piaþa muncii începând
din ianuarie 2012. (www.euractiv.ro). În Spania,
restricþiile sunt în vigoare pânã la sfârºitul 2012.

http://www.europarl.europa.eu/sides/
Sursa: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML
catId=508&langId=ro din 5 ianuarie 2012
+REPORT+A6-2009-0186+0+DOC+PDF+V0//EN,
pg. 5, accesat 6 noiembrie 2011.
71
FRA 2009, pg. 37 ºi European Commission (2008) Report from the Commission to the European Parliament
and the Council on the application of Directive 2004-38-EC on the right of citizens of the Union and their family
members to move and reside freely within the territory of the member States Brussels, COM (2008) 840-3, pg. 6.
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unele orientãri pentru o mai bunã aplicare a Directivei 2004/38/CE privind dreptul
la libera circulaþie ºi ºedere pe teritoriul þãrilor membre pentru cetãþenii UE ºi
membrii familiilor acestora.72
Ne putem întreba care a fost cauza apariþiei unor astfel de iniþiative paralele
cu reglementãrile europene? Una dintre posibilele cauze ar putea fi strategiile de
acomodare a migranþilor la diversificarea regulilor: migranþii au început sã-ºi
„cureþe” paºaportul, iar migraþia circularã s-a intensificat. Faptul cã persoanele
aveau dreptul de a sta trei luni în strãinãtate nu a schimbat legalitatea ºederii, de
fapt a contribuit la adâncirea fenomenului de migraþie circularã. Astfel s-a ajuns
la reintroducerea unor mãsuri coercitive în spaþiul Schengen pentru cetãþenii
României. De exemplu, prin aceste mãsuri coercitive statul italian spera sã limiteze
migraþia ilegalã ºi pe lângã aceasta sã legalizeze situaþia imigranþilor care deja îºi
desfãºoarã activitatea în Italia (regularizare) ºi sã integreze economia informalã
în cea formalã oferind autoritãþilor locale un control mai puternic. Prin aceste
mãsuri numãrul cetãþenilor Români care pânã la urmã lucrau în condiþii legale în
Italia a crescut la 556.000 persoane pânã la data aderãrii României în UE.73 Nu
numai þãrile UE ºi cele din spaþiul Schengen au introdus mãsuri a cãror scop a
fost de a încetini valul de migraþie, dar ºi României a fost cerut direct sau indirect
sã ia mãsuri legale în acest sens.
De exemplu, în 2004 Ministrul de Interne al Franþei ºi Guvernul României a
semnat un acord în legãturã cu reîntoarcerea ºi reintegrarea romilor migranþi. În anul
2008 este semnat un alt acord între ANAEM (Franþa) ºi România privind repatrierea
migranþilor ilegali de pe teritoriul Franþei, majoritatea acestora fiind de etnie romã.74
Între 2007 ºi 2009 unele þãri europene (vezi caseta 7) - au impus un moratoriu
prin care au închis piaþa muncii în aceste þãri pentru cetãþenii României (ºi Bulgariei
etc.). Dupã 2009, Spania a revocat acest moratoriu ºi a redat dreptul la libera circulaþie
a cetãþenilor români. Înainte de aceastã datã, românii aveau dreptul la maximum trei
luni de ºedere în Spania. Dar nu toate þãrile au efectuat aceste modificãri (ca de
exemplu Germania sau Malta), majoritatea menþinând termenul de trei luni
necondiþionat, dupã care - în lipsa dovezilor pentru un loc de muncã cu un contract
valabil sau a statutului de student - persoanele trebuiau sã pãrãseascã þara.
72

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1077&format=HTML&aged=0&langua,
accesat 20 ianuarie 2012.
73
Culic, 2008, pg. 156.
74
ANAEM este o organizaþie guvernamentalã din Franþa, înfiinþatã în 2005 ºi care are în atribuþii reglementarea
forþei de muncã imigrantã ilegalã sau iregularã. În cazul României, acordul conþine ºi un plan de integrare
în societatea de origine a reaptriaþilor la care participã diferite organizaþii, de ex. Generaþia Tânãrã România.
Mai multe informaþii despre program gãsiþi pe pagina de web: http://www.generatietanara.ro/programpentru-rromi/. Astfel de tipuri de programe au fost finanþate ºi de cãtre IOM prin programul de reîntoarcere
voluntarã. IOM oferã asistenþã financiarã persoanelor, migranþilor iregulari care doresc sã se întoarcã în þara
de origine voluntar. Acest program este implementat în parteneriat cu Guvernul României pe baza unui
Memorandum care a intrat în vigoare în 2006. Alte instituþii finanþatoare: PHARE, UNDP, World Bank.
Trebuie însã menþionat, cã aceste acorduri de repatriere voluntarã diferã de acordurile de readmisie care sunt
semnate de cãtre România ºi care sunt Hotãrâri ºi Legi. De exemplu, Hotãrârea nr. 278 din 16 iunie 1994
aprobã acordul dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Franceze privind readmisia persoanelor aflate
în situaþie ilegalã.
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5.3. Institu
Instituþþ ii na
naþþ ionale implicate în gestionarea
migra
migraþþ iei din România
Înainte de aderarea României în Uniunea Europeanã practic nu existau
instituþii în România care sã gestioneze într-un mod sistematic migraþia ºi
fenomenele legate de migraþie, deoarece nu a fost un fenomen atât de evident ºi
efectele migraþiei etnice ºi a cererilor de azil nu s-au fãcut simþite pe plan local.
Existau presiuni din partea unor instituþii suprastatale europene, ca România sãºi gestioneze problemele drepturilor minoritãþilor naþionale, dar în momentul
deschiderii frontierelor ºi a nuanþãrii fenomenului de emigrare ºi complexul de
probleme s-a diversificat, iar nevoia de a crea cadre instituþionale pentru
gestionarea migraþiei a crescut.
Astfel în 2001 s-a creat Oficiul pentru Migraþia Forþei de Muncã (OMFM)
ºi Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, prin Hotãrârea de Guvern
1320/2001. 75 Din perspectiva acestui raport nu este important sã parcurgem
toate modificãrile legale care se leagã de aceastã instituþie, menþionãm doar cã
aceste schimbãri au fost dese pe parcursul cãreia atribuþiile oficiului fiind încetîncet lãrgite.
În 2002, prin HG 823/2002 se înfiinþeazã Centrul de Informare ºi Documentare
pentru Lucrãtorii Migranþi (CIDLM) în cadrul Oficiului, responsabil pentru
informarea muncitorilor români în strãinãtate. Aceste instituþii s-au alãturat unui
numãr destul de mare de agenþi privaþi de mediere a forþei de muncã în strãinãtate
deja existenþi pe piaþa româneascã, care în 2001, anul înfiinþãrii OMFM, au avut
un Patronat al Agenþilor Economici Acreditaþi pentru Ocuparea ºi Plasarea Forþei
de Muncã „Acord”.
Se poate spune cã instituþiile cu atribuþii în ceea ce priveºte migraþia în România
pot fi încadrate în douã mari categorii: instituþii formale (statul, ONG-uri ºi sectorul
privat, de tipul celor amintite mai sus) ºi instituþii informale (acestea fiind diferite
reþele de rudenie ºi sociale a cãror resurse pot fi utilizate în procesul de migraþie
circularã).76
Toate aceste procese rapide descrise mai sus - schimbarea legislaþiei, respectiv
apariþia ºi dispariþia unor instituþii care sã coordoneze ºi sã supravegheze
fenomenul migraþiei atât pe plan naþional, cât ºi pe plan internaþional - îºi au
originea în douã contexte bine definite: continuarea politicilor dezvoltate în anii
precedenþi (valabil mai ales în þãrile de destinaþie) ºi rãspunsuri rapide la presiunile
actuale (presiunea internaþionalã în cazul României, respectiv presiunea
schimbãrii fenomenului migratoriu în anii 90 în þãrile de destinaþie).77
75

Înainte de înfiinþarea OMFM, Ministerul de Externe ºi Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale coordonau
activitãþile în domeniul ocupãrii forþei de muncã în strãinãtate.
76
Sandu et al., 2004, pg.10 – 11.
77
Sobotka, 2003, pg. 83.
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5.4. Migra
þia – complexitatea realitãþii cu care se
Migraþia
confruntã cercetarea privind migraþ
ia romilor
migraþia
Unele studii atrag atenþia asupra faptului cã în abordarea fenomenului
migratoriu în România - dar ºi în cazul altor þãri - sunt greu de aplicat definiþiile
bicategoriale utilizate în mod clasic, fenomenul fiind mult mai complex în realitate
(Anghel - Horváth 2009). Utilizarea acestor denumiri pânã la urmã depinde de
contextul în care vorbim despre migraþie. Pentru o mai bunã înþelegere a
fenomenului vom încerca sã-l prezentãm ºi dintr-o perspectivã conceptualã.
Din perspectiva rezidenþei se poate vorbi despre migraþie permanentã, în
cazul în care domiciliul permanent al persoanei s-a schimbat definitiv, sau despre
migraþie temporarã în cazul în care rezidenþa s-a schimbat doar temporar. Migraþia
temporarã poate fi ºi circularã în acelaºi timp. Aceasta la rândul ei poate fi migraþie
temporarã legalã, dacã s-a realizat în urma unor acorduri bilaterale între þãri ºi
persoana în cauzã este înregistratã în evidenþele oficiale. În cazul migraþiei legale
- în general, ºi nu doar în cazul migraþiei temporare - putem vorbi de statusul
legal al migranþilor care este descris prin reguli legale de pãrãsire a þãrii
(paºapoarte, vize etc.) ºi prin variate aspecte ale integrãrii în societãþile în care
imigreazã (rezidenþã, intrare legalã a strãinilor pe piaþa forþei de muncã etc.).
Migranþii legali sunt migranþii agreaþi de cãtre statele de destinaþie sau migranþii
pe care aceste state îi primesc pe baza tratatelor internaþionale ºi a respectãrii
drepturilor omului ºi a circulaþiei libere (programe de atragere a forþei de muncã,
acorduri bilaterale etc.).
Migraþia poate fi ºi ilegalã, în cazul în care persoana nu este înregistratã
legal-administrativ ºi nu respectã reglementãrile legislative ale þãrilor implicate.
În acest caz controlul administrativ nu poate fi aplicat, deoarece migraþia s-a
produs în sfera privatã, ºi nici þãrile de destinaþie, nici þara sursã nu au la dispoziþie
mijloace de înregistrare corespunzãtoare a migranþilor. Precizãm cã aceastã situaþie
poate ulterior sã fie normalizatã sau legalizatã în þara de destinaþie.
Se poate afirma cã migraþia circularã este un fenomen foarte dinamic, fapt
care afecteazã implicit ºi datele statistice ºi analiza acestora. Din acest motiv este
mai important de analizat modul în care se realizeazã migraþia circularã, fapt
care poate conduce la concluzii mult mai relevante despre procesele sociale
generate de acest fenomen comparativ cu analizarea datelor statistice de la un
moment dat referitoare la numãrul exact al migranþilor.
Cu toate cã lipsa unor date statistice relevante referitoare la migraþie este
unanim recunoscutã existã aºteptãri din partea diferitelor instituþii ºi state membre
UE ca România sã þinã sub control emigraþia etnicilor romi, de multe ori
caracterizatã de mass media ca fiind „în val mare ºi ilegalã” afirmaþii fãrã suport
statistic documentat. Majoritatea relatãrilor (atât din þarã, cât ºi din strãinãtate)
despre numãrul romilor din România prezenþi în statele UE, se bazeazã pe
exagerãri sau evaluãri fãrã bazã empiricã.
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De exemplu, o analizã a presei naþionale româneºti realizatã de Agenþia de
Monitorizare a Presei în prima jumãtate a anului 2006 (deci înainte de aderare ºi
înainte ca tema migraþiei romilor sã fi ajuns în centrul atenþiei), aratã cã cea mai
mediatizatã minoritate a fost minoritatea romã ºi, comparat cu alte minoritãþi, aceastã
informaþie a fost prezentatã într-un ton negativ, stereotipizant sau fãrã a fi fost
justificatã menþionarea etniei în raport cu tema abordatã. Astfel, în majoritatea
articolelor analizate etnia romã a fost asociatã cu fenomenul de „infracþionalitate”78.
În 2009, în cadrul programului S.P.E.R. a fost realizatã o altã monitorizare a
presei din România referitor la imaginea romilor din România.79 Concluziile acestui
raport aratã de asemenea cã atât în ºtirile TV, cât ºi în presa scrisã, temele dominante
asociate etniei rome au fost infracþionalitatea ºi migraþia, atitudinea jurnaliºtilor
fiind una negativã80. Tot în acest an, în 2009, în luna martie, cotidianul Jurnalul
Naþional a iniþiat o campanie întitulatã „Þigan în loc de rom”, aceastã campanie
având ca efect apariþia a numeroase articole în care jurnaliºtii au argumentat de ce
este necesar sã se facã diferenþierea etniei rome de populaþia majoritarã.81
A urmat o lungã dezbatere publicã - ºi chiar legislativã - asupra denumirii
oficiale a etniei rome. În 2010 la solicitarea Guvernului României, Academia
Românã recomandã utilizarea oficialã a termenului peiorativ „þigan”. Aceastã
luare de poziþie a fost urmatã de o serie de proteste din partea asociaþiilor ºi
organizaþiilor romilor ºi de dezbateri publice. Urmare a unei plângeri formulate
de Agenþia de Dezvoltare Comunitarã ”Împreunã” la Consiliul Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii, care delibera în favoarea petentului, Academia Românã
ºi-a reconsiderat poziþia în sensul asumãrii obligaþiei de a emite o eratã ºi a
menþiona caracterul discriminatoriu al termenului în urmãtoarele ediþii ale
Dicþionarului Explicativ al Limbii Române82
Mai multe studii privind modul în care trateazã presa din Italia problematica
migraþiei cetãþenilor români - inclusiv al romilor - aratã cã dupã aderarea României
la UE numãrul articolelor care vehiculeazã o imagine negativã a migranþilor, în
special cei de etnie romã, este în creºtere, subliniind mai ales faptul cã numãrul
migranþior a crescut în mod îngrijorãtor. Paralel, rezultatele unei anchete aratã cã
60% dintre respondenþi se simt ameninþaþi personal de prezenþa romilor ºi 68%
considerã cã toate taberele de romi ar trebui dãrâmate (Uccellini 2010, FRA
2008, Sigona 2008). Migranþii romi ca „inamicul numãrul unu” sunt prezentaþi
de asemena ºi în Spania (Lopez 2011).
78

Imaginea minoritãþilor în presã scrisã naþionalã ºi localã. Analizã media, August 2006. Agenþia de
Monitorizare a Presei, 2006. http://www.activewatch.ro/uploads/Publicatii_DAD/Finale/
Imaginea%20minoritatilor%20in%20presa%20scrisa%20nationala%20si%20locala.pdf
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Imaginea etniei rome în presa scrisã ºi în ºtirile TV. Raport de analizã media – Decembrie 2008 – Mai
2009, S.P.E.R., Iunie 2009.
80
Imaginea minoritãþilor în presã scrisã naþionalã ºi localã. Analizã media, August 2006. Agenþia de
Monitorizare a Presei, 2006.
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Imaginea minoritãþilor în presã scrisã naþionalã ºi localã. Analizã media, August 2006. Agenþia de
Monitorizare a Presei, 2006.
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Atelier ºtiinþific ºi masã rotundã cu privire la utilizarea termenilor rom versus þigan, ISPMN, 18.01.2010,
http://www.ispmn.gov.ro/uploads/sinteza_ISPMN_ian18.pdf
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Se poate concluziona cã referitor la migraþia romilor existã unele aspecte
specifice ºi anume:
• nu se cunoaºte mãrimea populaþiei despre care vorbim;
• nu se cunoaºte numãrul persoanelor implicate în diferitele forme ale migraþiei
ne-oficiale (toate, în afarã de cele permanente);
• din perspectiva României, migraþia necontrolatã a populaþiei nu reprezintã
neapãrat un lucru negativ (relaxând sistemul de protecþie socialã, reducând
presiunea pe piaþa forþei de muncã sau crescând fluxul banilor sub forma
remitenþelor).
În cercetarea sociologicã realizatã în cadrul proiectului EU inclusive83 în
care se analizeazã printre altele ºi fenomenul migraþiei la nivelul populaþiei de
etnie romã, se afirmã documentat faptul cã „în contraponderea discursului
panicard al mass-media internaþionale, ... peste 75% din populaþia romã (care a
fãcut parte din cercetare), nu a avut deplasãri în strãinãtate, iar procesul de
migraþie este caracterizat mai degrabã prin plecãri ºi reîntoarceri în þarã dese ºi
nu prin ºederi lungi în strãinãtate. Intenþia de plecare în strãinãtate a romilor,
deºi în creºtere, este dublatã de convingerea acestora cã nu vor reuºi sã punã în
miºcare acest proces, datoritã condiþiilor materiale precare în care se aflã”.
Migraþia forþei de muncã este greu de surprins ºi foarte greu de cuantificat,
cu toate cã în ultimii ani s-a dovedit a fi cea mai importantã componentã a
fenomenului migratoriu.
Datele statistice ale instituþiilor implicate în managementul migraþiei forþei de
muncã aratã doar migranþii care îºi schimbã rezidenþa permanentã ºi numãrul acelor
persoane care sunt sub incidenþa legalã a acordurilor bilaterale între diferite state.
O altã problemã în abordarea migraþiei romilor este reticenþa faþã de colectarea
datelor etnice (Patrick Simon 2007), ceea ce îngreuneazã obþinerea unor date
statistice relevante. Cu toate aceste dificultãþi de ordin statistic unele tendinþe pot
fi surprinse chiar ºi în lipsa unor statistici exacte.
Un raport de Claude Cahn ºi Elspeth Guild despre migraþia recentã a romilor
în UE estimeazã cã cele mai înalte procente de migranþi romi nu s-a raportat din
acele þãri unde „valul migratoriu a romilor” a generat tensiuni mari, ci în Austria,
Germania, Italia ºi Republica Cehã - adicã în aceste þãri trãiesc cele mai mari
comunitãþi de romi care provin dintr-o altã þarã (Cahn - Guild 2008). Numãrul
exagerat din percepþia publicã se datoreazã mass-mediei. Claude Cahn
argumenteazã cã procentul romilor din aceste þãri nu s-a schimbat semnificativ.
De exemplu, conform datelor din acest raport în Franþa procentul romilor este de
aproximativ 0.64% iar în Marea Britanie de 0.40%. Sobotka considerã însã cã
indiferent de þara de destinaþie însuºi termenul de „val migratoriu al romilor”
trebuie redefinit ca sã înþelegem fenomenul migraþiei romilor (Sobotka 2003).
83

Daniela Tarnovschi (coord.), 2012, EU INCLUSIVE - transfer de date ºi experienþe privind integrarea
pe piaþa muncii a romilor între România, Bulgaria, Italia ºi Spania, Situaþia romilor în România, 2011. Între
incluziune socialã ºi migraþie. Raport de þarã – România, Fundaþia Soros România.
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Potrivit unui studiu realizat de Organizaþia Mondialã pentru Migraþie (IOM)
despre migraþia circularã, 15% din populaþia adultã din România a lucrat în
strãinãtate începând din 1990, ºi 10% sunt încã în strãinãtate. 9% dintre gospodãrii
au raportat cã cel puþin un membru al familiei cã se aflã în strãinãtate (IOM
2005). 53% dintre cei care lucrau în strãinãtate au declarat cã au contract legal.
Aceste date aratã cã dupã ridicarea restricþiilor de vizã, procentul românilor
migranþi nu a crescut pe mãsura aºteptãrilor. Un alt raport realizat în anul 2002
de cãtre Societatea Academicã din România, aratã cã dupã ridicarea restricþiilor
numãrul migranþilor din România este cu numai 5% mai mare decât în 2001.
Într-un alt raport - utilizând mai multe baze de date - Rainer Münz (2009) aratã
cã România a avut o scãdere mai micã a populaþiei datoratã migraþiei decât
Bulgaria: - 0.5 la 1.000 de persoane faþã de -1.5.
Începând din 2002 la ANOFM s-au înregistrat aproximativ 160.000 de
persoane pentru Germania ºi peste 65.000 în Spania pentru locuri de muncã în
aceste þãri. Potrivit datelor de la Ministerul Muncii ºi Imigraþiei din Spania, în
2008 un numãr de 243.427 cetãþeni români au fost înregistraþi în sistemul de
securitate socialã.
Alte estimãri însã vehiculeazã date mult mai mari: Simina estimeazã la
1,4 milioane de români în Spania ºi Italia (potrivit unor date furnizate de cãtre
autoritãþile române) (Simina 2005), dar autoritãþile italiene estimeazã numãrul
românilor prezenþi în Italia la aproximativ de 1,5 - 2,5 milioane de persoane. O
estimare a procentului de migranþi de etnie romã din Spania aratã cã acesta nu
depãºeºte 5% din totalul imigranþilor români, acest procent reprezentând un
numãr semnificativ mai mic decât ceea ce se vehiculeazã în discursurile publice,
atât în Spania, cât ºi în România (Lopez 2011).
O altã organizaþie din Italia - Caritas - estimeazã cã un numãr de 556.000
români lucreazã acolo, dar datele oficiale aratã doar un numãr de 342.000
emigranþi români.
Între estimãrile diverselor surse existã diferenþe enorme, care se pot ridica
chiar ºi la nivelul sutelor de mii de persoane. Se poate deduce din aceste exemple
cã în cazul romilor migranþi estimãrile pot fi ºi mai subiective, deoarece nu putem
estima statistic nici mãcar numãrul romilor care sunt înregistraþi oficial la
autoritãþile locale din þãrile de destinaþie, deoarece etnia nu este înregistratã în
aceste cazuri.
Cel mai recent studiu al Bãncii Mondiale realizat în 2010 relevã faptul cã stocul
emigranþilor din România a fost de 2.769.400 de persoane, reprezentând peste
13% din populaþia totalã a României. Þãrile þintã au fost Italia, Spania, Israel, Statele
Unite ale Americii, Germania, Canada, Austria, Franþa ºi Marea Britanie.
Estimãri ale volumului migranþilor români ºi romi s-au efectuat ºi pe baza
unor sondaje efectuate în þara sursã. Sondajul FRA EU-MIDIS (2009) aratã cã
rata persoanelor de etnie romã care au cãlãtorit în afara graniþelor þãrii este de
8% în Bulgaria, 5% în Cehia, 6% în Grecia, 7% în Ungaria, 11% în Polonia,
12% în Slovacia ºi 14% în România.
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5.5. Discursuri despre migrantul tipic român ºi rom
realitãþii
- sterotipuri versus realitãþ
Lãsând la o parte imaginile robot create în mass-media despre migrantul
tipic, în analizele sociologice ºi cercetãrile de teren antropologice care se
focuseazã pe migranþi sau comunitãþi de migranþi, se contureazã câteva tipologii
a migranþilor sau a tipului de migrare pe care românii ºi implicit etnicii romi o
practicã. Concluzia generalã este cã migraþia romilor diferã din mai multe puncte
de vedere de cea a românilor sau a altor minoritãþi (Clark - Campbell 2000).
Migraþia românilor este consideratã ca fiind diferitã de cea a altor migranþi
prin urmãtoarele caracteristici: este un fenomen relativ recent, se direcþioneazã
cãtre sudul Europei ºi este caracterizatã de o intensã deplasare circulatorie ºi
mobilitate mare (Marcu 2011, Nacu 2010). Un procent semnificativ al migranþilor
români au studii superioare, au sau au avut salarii mici în România (Alexandru,
2007, Societatea Academicã Românã 2003), sunt mai degrabã tineri, nu sunt
predominanþi bãrbaþi84 (Weber, S: Baganha, M. I., Fonseca, M. L) ºi provin din
unele regiuni specifice din România (caracterizate prin diversitate etno-cultralã)
(Sandu 200585) ºi utilizeazã diferite reþele specifice, care pot fi companii ºi firme
strãine care au activitãþi în România (Ban, C. 200986), modele ºi relaþii locale
(Sandu 2005, Oteanu 2007 Anghel 2008, Nacu 2010) sau legãturi prin instituþii
de cult (Stan 2005). Indiferent de aceste caracteristici, totuºi existã tendinþa de a
categorisi miºcarea populaþiei româneºti într-una din tipurile de migraþie prezentate
de Horváth - Anghel în lucrarea „Economic transnationalism and its ambiguities:
the case of Romanian migratin to Italy. In: International Migration, 2009).
Paleta studiilor asupra migraþiei romilor ne oferã o imagine ºi mai complexã,
nu în sensul tematicilor descrise mai sus în relaþie cu migraþia românilor, ci
complexã în sensul cã unele studii aratã cã migraþia romilor aratã aceeaºi
caracteristici ca ºi alte grupuri din Europa de Est putând fi interpretat în cadrul
clasic al teoriilor migraþiei (Nacu 2011). Alte studii însã aratã cã „migraþia” unor
comunitãþi de romi din România nu poate fi descrisã în aceºti termeni, adicã în
termeni temporali, legali sau prin utilizarea factorilor push-pull (Tesãr 2011).
Câteva caracteristici specifice migraþiei romilor se pot concluziona pe baza
unor studii de caz realizate în comunitãþi de romi din strãinãtate ºi din România,
care îi deosebesc de ceilalþi migranþi, acestea fiind rezultatul unor procese de
integrare structuralã a comunitãþilor de romi în societatea localã (atât din þara
sursã, cât ºi din cea de destinaþie). În primul rând situaþia socio-economicã a
84

Weber, S. „Exploring some east-west migrant networks and their distant local dznamics: Ukrainian,
Polish and Romanian migrants in Rome”: Baganha, M. I., Fonseca, M. L. „New Waves: Migration from
Eastern to Southern Europe”. Metropolois Portugal, Lisbon.
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Sandu, D. 2005: Dynamics of Romanian emigration after 1989. In: International Journal of Sociology,
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International Migration, 2009.

103

Incluziunea romilor din România: politici, instituþii, experienþe

persoanelor sau a comunitãþilor de romi diferã de cea a altor migranþi, iar acest
lucru genereazã diferenþe de bazã în procesul decizional (asumarea riscului este
mai mare, deciziile ad-hoc faþã de planificare sunt mai dese), iar structurile
informale ca ºi resurse sunt mai des folosite decât cele instituþionale. Situaþia
migranþilor privind nivelul de integrare în societatea localã (accesul la locurile
de muncã, serviciile sociale ºi locuire) diferã de asemenea ºi în þãrile de destinaþie.
Cercetãrile de teren aratã cã mulþi migranþi de etnie romã se concentreazã în
suburbiile marilor oraºe din Europa, adesea locuind în tabere temporare cu
infrastructurã slabã (Nacu 2010), accesul la zonele centrale fiind îngreunat
probabil ºi de contextul social din care au plecat din România, precum ºi de
lipsa unei reþele sociale necesare.
Majoritatea studiilor aratã de asemenea cã migraþia romilor este un proces
colectiv în care relaþiile de rudenie capãtã o importanþã deosebitã. Aceste concluzii
se bazeazã pe faptul cã migranþii romi se concentreazã în comunitãþi mari care
se formeazã pe baza localitãþii de provenienþã (Matras 2000, Sobotka 2003).
Lopez subliniazã, într-un studiu despre comunitãþile de romi români din
Barcelona, cã „strategiile de stabilire ale populaþiei rome (la care este, uneori,
obligatã sã recurgã) corespund, de cele mai multe ori, în mod direct caracterului
comunitar al acesteia, din cauza a mai multor factori”, printre care necesitatea
interdependenþei economice pentru practicarea mai multor tipuri de ocupaþii
(Lopez 2011). În caracterizarea migraþiei romilor, aceste interpretãri însã tind sã
minimalizeze caracterul coercitiv al contextului social de provenienþã ºi destinaþie
al comunitãþilor, acesta fiind de fapt un factor important alãturi de modul de
utilizare a relaþiilor sociale (familiale, prietenie ºi vecinãtate) de cãtre romi.
Se poate lansa însã ºi o altã ipotezã (dar în lipsa unor cercetãri sistematice,
este greu de verificat) ºi anume cã majoritatea cercetãrilor de teren au urmãrit de
fapt grupurile de romi migranþi care au ajuns sã trãiascã în suburbiile marilor
oraºe din Europa de Vest ºi este de subînþeles, cã aceste comunitãþi de romi au
fost în acelaºi timp ºi cele mai vizibile, dar ºi cele mai marginale din punctul de
vedere al situaþiei socio-economice ºi a caracteristicilor demografice. Însã, tot
aceste rapoarte menþioneazã totodatã cã estimãrile numãrului de persoane de
etnie romã care trãiesc în aceste comunitãþi de la marginea oraºelor nu poate fi
caracterizatã ca fiind un „val” sau o „invazie” ºi nicidecum nu depãºeºte - contrar
estimãrilor circulate în mass-media - procentul românilor sau a altor migranþi din
þãrile respective.
Ceea ce lipseºte din literatura de specialitate referitoare la migranþii romi
este migraþia acelor persoane care nu sunt „vizibile” deoarece nu se
autoidentificã ca fiind de etnie romã sau dispun de reþele sociale mult mai
dezvoltate prin care îþi asigurã o integrare mai adâncã. Aceastã idee ar subscrie
la ceea ce invocã Sobotka în studiul ei (Sobotka 2003) ºi anume cã, profilul
socio-demografic a romilor care migreazã nu se deosebeºte de profilul general
al migrantului din Europa de Est, ea bazându-se pe cercetãri realizate la sfârºitul
anilor 90 în Ungaria ºi Republica Cehã.
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5.6. Efectele migraþiei romilor ºi modalitãþi de
abordare a acestora. Încercãri de practici pozitive
În încercarea de a gãsi practici pozitive87 în abordarea migranþilor români
în Europa, trebuie luate în considerare cel puþin douã aspecte. Primul aspect
este modul în care þãrile de destinaþie se implicã în incluziunea migranþilor în
general, dar ºi a migranþilor de etnie romã, în particular. Iar al doilea aspect
este modul în care þara sursã - în cazurile în care aceastã þarã este una de
emigraþie, ca ºi România - se implicã în programele care direct sau indirect ar
putea stopa „valurile” migratorii. În continuare vom sintetiza câteva aspecte
sau consecinþe sociale care pot fi legate de migraþia romilor, urmând ca sã
menþionãm câteva programe care deja au fost recunoscute ca fiind „bune
practici”, deºi sunt programe recente ºi încã nu se cunoaºte efectul implementãrii
pe termen mai lung.
O problemã legatã de migraþia romilor - ºi a migranþilor în general - este
nivelul de integrare în societatea de destinaþie. O cercetare calitativã care s-a
derulat în mai multe comunitãþi de romi migranþi din România, Bulgaria,
Ungaria, Slovacia, Finlanda, Franþa, Italia, Spania ºi Marea Britanie relevã faptul
cã nu prea existã intervenþii la nivel naþional în þãrile de destinaþie care sã ajute
la integrarea cetãþenilor migranþi, inclusiv al romilor (FRA 2009). Un raport al
Parlamentului Europei din 2008 aratã cã cele mai eficiente mãsuri de integrare
s-au înregistrat doar în unele locaþii mai restrânse, iar efectele ºi impactul acestor
programe este mai mult local (EP 2008).
Aceastã lipsã a programelor de incluziune accentueazã necesitatea de a
dezvolta astfel de programe mai ales în momentele în care opinia publicã din
diferite þãri se focuseazã pe problema cerºitului, a traficului de fiinþe umane ºi
a expulzãrilor romilor, probleme de multe ori asociate cu romii din România.
Cercetarea „Outsiders after Accession” aratã cã percepþia de „unfortunate
outsider” (strãin nenorocos) înainte de aderarea la UE s-a preschimbat în
„dangerous criminal insider” (criminal periculos din interior) dupã aderare,
deoarece în majoritatea articolelor se punea semnul egalitãþii între român ºi
rom. Aceeaºi imagine a migranþilor români poate fi regãsitã în mass-media din
toate þãrile de destinaþie: se raporteazã despre persoane care nu respectã legea
de rezidenþã, se integreazã mai cu seamã în economia neagrã, se organizeazã
în reþele criminale, sunt implicaþi în furturi, prostituþie ºi cerºit. Aceste narative
sunt preluate de cãtre mass-media din România, subliniind însã cã persoanele
despre care se relateazã aceste cazuri ilegale sunt de etnie romã ºi deplâng cã
Europa de Vest nu depune efortul de a diferenþia între diferite etnii.
87

Gãsirea practicilor pozitive ar trebuie sã fi un proces amplu de evaluare a situaþiei. Începând de la
descrierea cât mai amplã a situaþiei, pânã la identificarea unor riscuri ºi efecte nedorite încercând anticiparea
unor greutãþi, riscuri. Doar în acele cazuri în care aceºti paºi au fost parcurºi, o intervenþie poate sã devinã
o bunã practicã.
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Existã o poziþie exprimatã public de diferite guverne din vechile state membre
(Austria, Franþa, Olanda, chiar ºi Danemarca) în care se afirmã cã se gândesc la
reintroducerea obligativitãþi vizelor pentru România. Aceste opinii publice,
combinate cu relatãrile mediatice ale crimelor comise de cãtre cetãþenii strãini, a
reîntãrit efortul statului român de a se delimita de grupul etnic al romilor, toate
aceste trenduri cauzând tensiuni politice ºi sociale destul de grave.
Atenþia accentuatã a mass-mediei ºi a discursului public este de multe ori
urmatã de atacuri violente locale îndreptate cãtre romi, sau chiar a forþelor de
menþinere a ordinei publice (cum s-a întâmplat de exemplu în 2008 în 24 ianuarie
când 400 de poliþiºti au organizat o razie în locuinþele unor romi stabiliþi în
Marea Britanie acþiune intens mediatizatã).
În ceea ce priveºte politicile de incluziune a romilor, numai Spania are un
program specific de incluziune a romilor în general, ºi a romilor care provin din
altã þarã membrã a UE.88 În Marea Britanie existã strategii de integrare a copiilor
romi în educaþie. În alte þãri mãsurile luate au avut mai degrabã un rol de control
- autoritãþile locale fiind responsabile pentru desfiinþarea taberelor de migranþi
împreunã cu poliþia localã (Italia). Raportul Agenþiei pentru Drepturi Fundamentale
a încercat sã identifice practici pozitive 89 în diferite þãri europene privind
incluziunea migranþilor de etnie romã bazându-se pe câteva criterii, ca de exemplu:
experienþa discriminãrii ºi a ºanselor egale, sunt programe sustenabile ºi
transferabile în alte contexte sociale sau alte þãri membre, organizaþii rome sunt
implicate în implementarea proiectului ºi reacþiile beneficiarilor romi sunt pozitive
(FRA 2009). Pe baza acestor criterii au identificat o serie de practici pozitive, pe
care însã le considerã doar un început promiþãtor, deoarece aceste practici pozitive
sunt exemple oarecum izolate, iar majoritatea þãrilor încã nu au dezvoltat programe
complexe de integrare a migranþilor romi care ar putea fi transferate pe o scarã
mai largã ºi în alte regiuni, concluzie care apare ºi în raportul Parlamentului
Europei (EP 2008). În identificarea practicilor pozitive FRA a pornit de la
Directiva Miºcãrii Libere a Comisiei Europene prin care pentru fiecare cetãþean
european activ economic este asigurat miºcarea liberã în þãrile membre, ºi îi este
oferit libertãþi ºi drepturi generale (FRA Report 2009).
Unul dintre exemplele pozitive amintite în raportul FRA (FRA 2009) este
cazul Spaniei, care a implementat Directiva fãrã a ataºa acesteia restricþii sau
reglementãri suplimentare, chiar din contrã, prin eliminarea condiþiei de a avea
resurse suficiente pentru a întreþine membrii familiei, au lãrgit sfera posibilitãþilor
pentru migranþi. Faptul cã Directiva a fost interpretatã într-un cadru mai larg, a
condus la diferenþe de implementare nu doar la nivel naþional, dar ºi la nivelul
unor regiuni în aceeaºi þarã.
88
Programa de Desarrollo del Pueblo Gitano – Development Programme of Roma people, ºi Pla Integral
del Poble Gitano a Catalunya – Integrated Plan for the Roma people in Catalunia.
89
Fra raport: Selected Positive initiatives. The situation of Roma EU citizens moving to and settling in other
EU member states, november 2009, pg. 5.
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O practicã pozitivã identificatã este implementarea Planului Integrat
pentru Romii din Catalunia, în care sunt specificaþi direct ºi romii migranþi
din þãrile Europei de Est. 90 Planul Integrat vine în completarea Programului
de Dezvoltare a Populaþiei Rome din Spania, care însã nu include ºi noii
migranþi romi din alte þãri europene. Prin aceastã completare, Guvernul
Catalan îºi asumã clar responsabilitatea în integrarea romilor migranþi în
societatea localã, asigurând fonduri de exemplu pentru formare profesionalã
ºi integrarea educaþionalã a minorilor.
Independent de politica generalã a Guvernelor, unele autoritãþi locale au
iniþiat proiecte independente, locale, ca de exemplu: oraºul Cesson (Franþa asistarea socialã ºi locativã a familiilor de romi români evacuaþi din zonele
pe care le ocupau ilegal), Pisa (Italia - asistarea familiilor de romi de a pãrãsi
taberele ilegale de pe marginea oraºului ºi integrarea lor în societate), Cordoba
(Spania - prevenire cerºetoriei în rândul minorilor romi).91
Al doilea aspect este modul în care þara sursã - în cazurile în care aceastã
þarã este una de emigraþie, ca ºi România - se implicã în programele care
direct sau indirect ar putea stopa valurile migratorii. Capitolele precedente
ale acestui raport prezintã pe larg diferitele programe de incluziune a romilor
din România la nivel naþional. Aceste programe - pe lângã efectul direct pe
care îl au asupra condiþiei socio-economice a grupurilor dezavantajate pot avea ºi un efect indirect, acela de a reduce procentul migranþilor în
cazul în care aceste programe au efectul dorit. Acest obiectiv însã este greu
de atins, deoarece pe lângã problemele uzuale de implementare a proiectelor
(de ex. identificarea corectã a nevoilor, implicarea beneficiarilor, sau
asigurarea sustenabilitãþii, etc.), efectele perverse, nedorite ale acestor
programe încã nu sunt îndeajuns monitorizate. Un exemplu în acest sens
poate fi în cazul unui program în Ungaria al cãrui scop a fost desegregarea
teritorialã ºi asigurarea unor condiþii decente de locuire pentru familii rome.
În cadrul acestui program au fost relocate familii rome ºi construite locuinþe
sociale pentru aceste familii. Programul acesta a fost considerat o practicã
pozitivã în aceea perioadã, dar dupã câþiva ani de implementare au început
sã se facã vizibile efectele perverse ºi nebãnuite a intervenþiei ºi anume:
noile locuinþe au avut costuri mult mai mari de întreþinere decât posibilitãþile
noilor locatari. ªi mai mult, familiile de altã etnie au început sã pãrãseascã
localitatea, astfel procentul romilor în localitate a crescut considerabil,
conducând la întãrirea sentimentelor anti-rome ºi la reapariþia acelor forme
de segregare pe care tocmai vroiau sã înlãture (Durst 2010).

90
91

FRA Report.
FRA Report.
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În România încã nu s-au raportat astfel de evidenþe privind procese sociale
neprevãzute ale unor astfel de programe de intervenþie. Exemple de bune practici
în România ar putea fi aduse din domeniul economiei sociale, programe care
încearcã sã ofere o abordare holisticã asupra problemelor sociale cu care se
confruntã comunitãþile dezavantajate, inclusiv cele ale romilor. Dar succesul sau
efectul acestor programe este deocamdatã greu de mãsurat sau apreciat, chiar
dacã principalii indicatori de rezultat au fost atinºi din punct de vedere formal.
Un astfel de exemplu ar putea fi un proiect de dezvoltare a capacitãþii
antreprenoriale în localitãþi mixte din punct de vedere etnic cu accent special
pe comunitãþile de romi, finanþat din Fondul Social European din regiunea de
dezvoltare Centru, o zonã unde se regãsesc comunitãþi mari de romi, ºi care
negãsind posibilitãþi de angajare în zonã, au cãutat locuri de muncã în Germania
ºi Ungaria. Scopul proiectului a fost de a înfiinþa grupuri de iniþiativã interetnice
care în final sã fie transformate în asociaþii sau firme, de a creºte capacitatea
antreprenorialã a comunitãþilor de romi prin facilitarea accesului romilor la
cursuri de formare profesionalã ºi de a creºte procentul elevilor romi în
învãþãmântul secundar. Activitãþile proiectului includeau cursuri de formare
profesionalã, consultanþã în domeniul antreprenoriatului, campanii de informare
despre schimbãrile pe piaþa muncii. Din punct de vedere formal aceste obiective
au fost atinse, dar interviurile fãcute în localitate ºi în comunitãþile de romi au
relevat faptul cã impactul proiectului este minim, chiar dacã indicatorii
prestabiliþi în proiect au fost atinºi92. Comunitatea de romi care a beneficiat de
acest program este segregatã spaþial de restul comunitãþii, marea majoritate nu
sunt integraþi pe piaþa muncii formale (care este problematicã chiar ºi pentru
populaþia majoritarã din zonã), astfel persoanele active au ales migraþia ca ºi
strategie de supravieþuire. Capitalul financiar ºi material dobândit prin munca
în strãinãtate este convertit în bunuri materiale în comunitate. Iar capitalul de
experienþã profesionalã este utilizatã din nou pe parcursul urmãtorului sezon
de munci în strãinãtate. Programele (de facilitare, training etc.) ca ºi cel amintit
mai înainte ar putea sã utilizeze aceste douã tipuri de capital (cel financiar ºi
profesional) pe care comunitãþile de romi îl deþin, transformându-le în resurse
locale pe baza cãrora intevenþiile ar putea deveni mai sustenabile ºi mai eficiente
pe termen mediu ºi lung.

92

Fosztó, L., Toma ª., Research Report: „Migration and its Effects on Demographic and Economic
Development in CEE – Generations in Dialogue”, 2012, ERSTE Foundation, raport nepublicat. Un alt
exemplu este proiectul „Crearea ºi promovarea de instrumente de economie socialã în scopul incluziunii pe
piaþa forþei de muncã a grupurilor defavorizate” (cofinanþat din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritarã 6 „Promovarea incluziunii
sociale”, Domeniul major de intervenþie 6.1:„Dezvoltarea economiei sociale”) unde principalii indicatori
de rezultat al proiectului este ponderea participanþilor la programele de formare.

108

Incluziunea romilor din România: politici, instituþii, experienþe

Capitolul 6. Serviciile sociale
Nu vom aminti de multitudinea problemelor deja evidenþiate în capitolele
anterioare referitoare la situaþia dificilã în care se regãseºte comunitatea romã,
însã dorim sã menþionãm cã majoritatea dintre ei se aflã în situaþie de excluziune
socialã severã, fapt subliniat ºi de raportul „Riscuri ºi inechitãþi sociale în
România” elaborat în 2009 de Comisia prezidenþialã pentru analiza riscurilor
sociale ºi demografice, având un risc disproporþionat de mare de a fi sãraci,
comparativ cu alte grupuri vulnerabile care muncesc, sau de a fi membrii ai
unor gospodãrii de sãraci care muncesc. Acelaºi raport evidenþiazã faptul cã
nivelul scãzut de instruire al romilor precum ºi atitudinile discriminatorii la
adresa acestora, determinã un acces dificil ºi poziþii marginale pe piaþa muncii.
Datele recente din raportul de þarã elaborat în cadrul proiectului EUinclusive „Situaþia romilor în România, 2011 - între incluziune socialã ºi
migraþie” confirmã afirmaþiile anterioare referitoare la condiþiile în care
trãieºte minoritatea romã din România, subliniind nivelul general scãzut de
educaþie ºi analfabetismul rãspândit care diminueazã ºansele minoritãþii la
un loc de muncã, deposedându-i de acces la locuire decentã, servicii de
sãnãtate ºi educaþie pentru copii.
Evaluarea serviciilor sociale centrate pe problematica ocupãrii în
comunitãþile rome, este realizabilã þinând cont de principiul coerenþei, principiu
care ne obligã la o descriere succintã a contextului general al serviciilor sociale
din perspectivã europeanã ºi naþionalã.
De asemenea, analiza unor documente programatice ºi clarificarea
conceptului de serviciu social va oferi o imagine, sperãm noi cât mai clarã,
asupra problematicii serviciilor sociale, primare sau specializate.

6.1. Cadrul legislativ na
naþþ ional º i european
Conform definiþiei generale, serviciile sociale sunt o componentã a sistemului
naþional de asistenþã ºi protecþie socialã a cãror scop este sprijinirea persoanelor
ce trec prin situaþii de crizã sau vulnerabilitate socialã, precum ºi prevenirea ºi
combaterea riscului de excluziune socialã, creºterea calitãþii vieþii ºi promovarea
incluziunii sociale pentru toþi cetãþenii unei comunitãþi.
Sistemul de servicii sociale din România acoperã un spectru larg ºi diversificat
de servicii adresate persoanelor sau grupurilor de persoane aflate în situaþii de
dificultate temporarã sau pe termen lung ºi nu se bazeazã pe principii contributive.
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Dreptul la servicii sociale este prevãzut în „Carta Socialã Europeanã” 93,
ratificatã ºi de statul român în 199994, pãrþile semnatare angajându-se sã:
• încurajeze sau sã organizeze serviciile care utilizeazã metode specifice
serviciului social ºi care contribuie la bunãstarea ºi la dezvoltarea indivizilor
ºi a grupurilor în cadrul comunitãþii, precum ºi la adaptarea lor la mediul social;
• încurajeze participarea indivizilor ºi a organizaþiilor de caritate sau a altor
organizaþii la crearea sau la menþinerea acestor servicii.
Cadrul de organizare ºi furnizare a serviciilor sociale a fost instituit prin
adoptarea Legii nr. 705/200195 privind Sistemului Naþional de Asistenþã Socialã
ºi ulterior, prin Ordonanþa Guvernului nr. 68/200396 privind serviciile sociale,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 515/200397, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. De asemenea, a fost aprobatã strategia de dezvoltarea
a serviciilor sociale prin Hotãrârea de guvern nr. 1826 din 22 decembrie 200598
care descrie ºi rolul serviciilor sociale ca fiind cel „de a permite persoanelor,
grupurilor ºi colectivitãþilor sã-ºi rezolve problemele care apar în cadrul
procesului de adaptare la o societate în permanentã evoluþie, sã identifice
cauzele care pot conduce la compromiterea echilibrului de funcþionare socialã
ºi sã acþioneze în vederea ameliorãrii condiþiilor economice ºi sociale ale
categoriilor þintã”. În preambulul acestei strategii se menþioneazã cã dacã nu
existã un consens conceptual referitor la termenul de „servicii sociale” similar
celui utilizat la nivel european ºi dacã fiecare stat membru are dezvoltate
propriile sisteme de protecþie socialã, termenii vor fi preluaþi ca atare. Astfel,
termeni ca servicii sociale (social services), bunãstare socialã (social welfare),
protecþie socialã (social protection), asistenþã socialã (social assistance, social
work), îngrijire socialã (social care), servicii sociale personale (personal social
services) în cazul serviciilor destinate acoperirii unor nevoi individuale, au
fost folosiþi pentru a defini tipuri de servicii aproape similare. De altfel, în
terminologia britanicã, termenul generic de servicii sociale se foloseºte inclusiv
pentru beneficii (de exemplu: cash benefits pentru ºomeri)”. 99
Cum era de aºteptat, în concordanþã cu problematica de mai sus care
evidenþiazã problemele de delimitare conceptualã, acestea se regãsesc în mare
mãsurã în modul de percepere ºi funcþionare a sistemului de servicii sociale din
România, care sub presiunea metodologiei europene aflatã la rândul ei în evoluþie,
încã nu reuºeºte sã evolueze coerent.
93

Carta socialã Europeanã, art.14.
Legea nr.74 din anul 1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptatã la Strasbourg
la 3 mai 1996.
95
Legea 705 din 2001 privind sistemul naþional de asistenþã socialã, publicatã în M. Of. nr. 814 din
18.12.2001.
96
OG 68/2003 privind serviciile sociale.
97
HG 515/2003 de aprobare a Ordonanþei nr. 68/2003 privind serviciile sociale.
98
HG 1876/2005 pentru aprobarea Strategiei naþionale de dezvoltare a serviciilor sociale.
99
Idem7
94
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În paralel cu formularea legislativã a fost promovat ºi un sistem de evaluare
a calitãþii serviciilor sociale, la care vom face trimitere funcþie de rigorile abordãrii
din acest capitol. Totuºi trebuie menþionat cã provocãrile identificate în momentul
evaluãrii ºi promovãrii serviciilor sociale au rãmas în continuare deziderate.
Abordarea integratã în serviciile sociale, calitatea acestor servicii, rãmân prioritãþi
în procesul intervenþiei.
Calitatea ºi tipul serviciilor sociale, trebuie sã þinã cont de dinamica socialã,
de schimbãrile socio-economice ºi culturale, ºi sã ofere un rãspuns adaptat la
diferitele nevoi sociale sau situaþii de vulnerabilitate.
Serviciile sociale sunt asigurate de cãtre furnizori publici ºi privaþi prin
dezvoltarea sistematicã a unui parteneriat sãnãtos între cele douã sisteme, condiþie
fundamentalã pentru creºterea gradului de coerenþã în pãstrarea ºi chiar creºterea
calitãþii ofertei de servicii. Menþionarea raportului public-privat obligã la o
prezentare succintã a sectoarelor implicate în oferta de servicii sociale ºi anume:
• Sectorul informal - implicã asigurarea serviciilor sociale de cãtre familie,
prieteni, vecini, colegi. Este dificil de cuantificat ponderea acestui sector,
dar se pare cã reprezintã încã sursa de servicii cea mai importantã, în toate
statele europene. Unele þãri au reglementãri legale în acest domeniu (inclusiv
România, prin Codul familiei);
• Sectorul nonprofit (de voluntariat, neguvernamental) - este foarte rãspândit
în multe state ºi include organizaþiile nonguvernamentale, acest sector fiind
în plin proces de dezvoltare în România;
• Sectorul public include serviciile acordate de instituþiile publice centrale,
regionale ºi locale. Serviciile sociale sunt organizate ºi acordate de
departamente separate, specializate în funcþie de serviciul oferit;
• Sectorul privat, care a început sã se dezvolte în ultimii ani. Serviciile oferite
de acest sector pot fi contractate de instituþiile publice iar în acest caz este
dificil de diferenþiat acest sector de cel nonprofit.
Toþi furnizorii de servicii sociale (acreditaþi) din sectoarele menþionate
anterior, sunt înregistraþi într-o bazã de date comunã „Registrul electronic unic
al serviciilor sociale din România” 100 care poate fi accesatã de pe site-ul
Ministerului muncii, familiei ºi protecþiei sociale101, oferind ºi funcþii de selecþie
multiple pentru informaþii detaliate despre tipul de organizaþie implicat, tipul
serviciilor oferite, zona de acoperire ºi tipul de beneficiar. În ceea ce priveºte
numãrul de organizaþii care oferã servicii sociale, conform acestei baze de date
(accesate în aprilie 2012) acestea se ridicã la 2879, ponderea cea mai mare
avându-o cele din sectorul neguvernamental deoarece acestea s-au adaptat mai
rapid în oferirea unor servicii sociale integrate în concordanþã cu realitãþile sociale.
Unele iniþiative de acest gen vor fi prezentate ulterior.
100

Conform Ordinului nr.280 din 11..04.2006 privind aprobarea procedurii de lucru in vederea constituirii,
actualizãrii ºi accesãrii Registrului unic al serviciilor sociale.
101
http://www.mmuncii.ro/sas/index
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Atât la nivel central, cât ºi la nivel local, structurile care gestioneazã serviciile
sociale sunt organizate ºi specializate dupã categoria de beneficiari (de exemplu
servicii sociale destinate copilului ºi/sau familiei, persoanelor cu dizabilitãþi,
persoanelor vârstnice, victimelor violenþei în familie, persoanelor fãrã adãpost,
persoanelor cu diferite adicþii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanþe
toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor
private de libertate, persoanelor sancþionate cu mãsurã educativã sau
pedeapsã neprivativã de libertate aflate în supravegherea serviciilor de
probaþiune, persoanelor cu afecþiuni psihice, persoanelor din comunitãþi izolate,
ºomerilor de lungã duratã, precum ºi servicii sociale de suport pentru aparþinãtorii
beneficiarilor, conform HG 539/2005) fiecare dispunând de tipuri de unitãþi
specializate ºi structuri de specialitate orientative recomandate prin legislaþie102.
Din pãcate, resursele financiare pentru funcþionarea acestor structuri erau
limitate la specificul serviciilor sociale primare. S-a creat prin urmare, o mare
confuzie în întregul sistem, pornind de la definiþiile ºi conceptele utilizate în
legislaþie ºi continuând cu proceduri diferite de acordare a drepturilor pentru
servicii similare.
La ora actualã aceastã inadvertenþã tinde sã fie redusã, prin noua lege a
asistenþei sociale (Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011) prin care se stabileºte
noul cadru de funcþionare a sistemului de asistenþã socialã ºi care aduce o serie
de schimbãri în serviciile sociale, a modului de finanþare ºi de organizare a
sistemului, a resurselor umane implicate, a accesibilitãþii ºi calitãþii serviciilor de
asistenþã socialã, a gradului de acoperire ºi a flexibilitãþii prestaþiilor ºi serviciilor
sociale, a vizibilitãþii cheltuielilor din sistemul de asistenþã socialã.
De asemenea, conform acestei legi în rândul beneficiilor de asistenþã socialã
pentru prevenirea ºi combaterea sãrãciei ºi a riscului de excluziune socialã sunt
prevãzute: „burse sociale ºi ajutoare financiare pentru facilitarea accesului la
educaþie, susþinute din bugetul de stat ºi/sau din bugetele locale” precum ºi
„ajutoare în naturã, alimentare ºi materiale, inclusiv cele acordate în cadrul
programelor de sprijin educaþional pentru copiii ºi tinerii proveniþi din familii
defavorizate, susþinute din bugetul de stat ºi/sau bugetele locale, cum ar fi
programe pentru suplimente alimentare, rechizite ºi alte materiale necesare în
procesul de educaþie”, prevederi care pot veni în sprijinul comunitãþii rome.
Printre altele, prin aceastã lege se urmãreºte reducerea importanþei prestaþiilor
sociale în favoarea serviciilor sociale ºi promovarea descentralizãrii sistemului
de servicii sociale de la nivelul autoritãþilor cãtre furnizorii publici ºi privaþi,
deziderat foarte dificil, dacã avem în vedere situaþia socio-economicã actualã.
Aceastã lege promoveazã ºi sisteme noi de evaluare, printre care amintim
„auditul social” cu rol în:
102
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/
HG539-2005.pdf
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• verificarea planurilor ºi procedurilor stabilite de furnizorii de servicii sociale;
pentru serviciile finanþate;
• evaluarea eficienþei ºi eficacitãþii serviciilor sociale contractate;
• verificarea exactitãþii informaþiilor utilizate;
• recomandarea privind unele ameliorãri operaþionale.
Menþionarea auditului social în acest raport se face datoritã obiectivelor
cuprinse în oferta de servicii sociale pentru romi, ele fiind influenþate de calitatea
resursei umane implicate poate mai mult de cât în alte domenii. Scopurile strategice
promovate prin incluziunea romilor fac ca funcþionarea acestui audit social sã
fie un mecanism important în facilitarea accesului la servicii publice prin servicii
sociale de bunã calitate. Auditul social ajutã la mãsurarea rezultatelor sociale, ºi
la gãsirea unor rãspunsuri la întrebãri precum: „Cât de mult contribuie un serviciu
social la bunãstarea celor aflaþi în situaþie de dificultate?”
Fiind o lege adoptatã recent (decembrie 2011) pentru care nu s-au
elaborat încã normele de implementare, rezultatele ºi efectele sunt încã
departe de a fi vizibile.
Pe lângã aceasta mai existã ºi un alt factor perturbator - de aceastã datã venit
din domeniul educaþiei - care afecteazã calitatea acestor servicii ºi anume
specializarea scãzutã a resursei umane implicate.
La nivel european nu existã o abundenþã metodologicã cu privire la
structurarea serviciilor sociale, deoarece datoritã diversitãþii ºi dinamicii socioeconomice din statele membre, fiecare þarã îºi abordeazã serviciile sociale în
mod specific.
Strategia de la Lisabona103 cuprinde referiri la modernizarea sau dupã caz
dezvoltarea serviciilor sociale, servicii care cuprind evident ºi componenta de
asistenþã socialã. În aceastã strategie se pune accent pe politicile de ocupare ºi
pe cele de sãnãtate. Din pãcate, trimitere directã cãtre serviciile sociale nu se
face, aºa cum s-a întâmplat în varianta strategiei din anii 2000 – 2005, însã
promovarea componentei sociale, ca factor stabilizator ºi ca sursã de dezvoltare,
fundamenteazã oferta de servicii la nivel european.
Comunicarea Comisiei cãtre Parlamentul European din data de 20.11.2007104
prezintã un protocol privind serviciile de interes general (anexat Tratatului de la
Lisabona), aici fiind abordate de asemenea ºi serviciile sociale într-un sistem
integrat. De asemenea trebuie menþionat cã recenta comunicare a Comisiei cãtre
Parlamentul European, din data de 05.04.2011, 105 prezintã rata ridicatã a
discriminãrii romilor în ceea ce priveºte accesul pe piaþa muncii, situaþie care
poate evidenþia calitatea serviciilor sociale oferite în vedere integrãrii profesionale.
103

Strategia de la Lisabona 2005 - 2010.
Comunicarea comisiei cãtre Parlamentul European din data de 20.11.2007 privind servicii de interes
general, inclusiv servicii sociale de interes general.
105
Comunicarea Comisiei cãtre Parlamentul European din data de 05.04.2011 cu privire la strategiile
naþionale de integrare a romilor, pg. 7.
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Se menþioneazã cã serviciile sociale pot avea sau nu caracter economic, în
funcþie de activitatea avutã în vedere ºi recomandãrile se centreazã pe caracterul
non-economic al serviciilor sociale. Aceste servicii sunt cele oferite nemijlocit
beneficiarilor precum cele de asistenþã socialã, de ocupare a forþei de muncã sau
de formare profesionalã. Acestea sunt organizate în mod obiºnuit la nivel local
fiind dependente foarte mult de finanþarea publicã naþionalã.
Existã câteva consideraþii de ordin general care afectezã serviciile sociale în
ceea ce priveºte intensitatea ºi calitatea acestora ºi anume:
• procesele de ordin general precum: migraþia, structura demograficã, globalizarea;
• gradul de dezvoltare al economiei ºi efectele politicilor sociale asupra
serviciilor sociale;
• constrângerile financiare care influenþeazã cheltuielile specifice legate de
oferta de servicii sociale.106
Studiile de specialitate107 subliniazã cã sistemele europene de servicii sociale
trebuie sã fie dezvoltate convergent în baza unor principii (teoretice si practice)
comune ºi asta datoritã unor caracteristici specifice fiecãrui stat, caracteristici
care nu pot promova o armonizare ºi standardizare a serviciilor sociale oferite la
nivel european. Principalele atribute ale dezvoltãrii serviciilor sociale, la nivel
european, sunt urmãtoarele:
• Serviciile sociale sunt acordate de agenþii publice, de agenþii nonguvernamentale
(ONG-uri sau agenþii nonprofit), precum ºi de organizaþii comerciale (totuºi,
majoritatea acestor servicii se acordã informal, de cãtre familie, prieteni,
vecini sau voluntari neplãtiþi);
• Serviciile sociale pot fi organizate ºi acordate separat sau pot fi integrate cu
alte servicii, cum ar fi serviciile de sãnãtate, de educaþie sau cele de tipul
beneficiilor (prestaþiilor);
• Existã diferenþe între statele membre în ce priveºte numãrul ºi tipul beneficiarilor
de servicii sociale”.108

6.2. Cadrul programatic al serviciilor sociale
În perioada de preaderare, în Programul de Guvernare din 2001 - 2004 a
fost inclus un set de reglementãri legislative menite sã asigure coeziune în
abordarea serviciilor sociale ºi sã promoveze un management eficient mai
ales în ceea ce priveºte consolidarea ºi dezvoltarea reþelei de servicii sociale.
Ulterior, programul de Guvernare 2005 - 2008 a prevãzut obligativitatea
106

HG 1876/2005 pentru aprobarea Strategiei naþionale de dezvoltare a serviciilor sociale.
Report on user involevent in personal social services prepared by Brian Munday,University of Kent,
United Kingdom, Council of Europe, March 2007, 50 p.
108
Ibidem.10
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formãrii personalului din cadrul sistemului de servicii sociale, dar pânã în
prezent nu s-a atins optimul funcþional din perspectiva resursei umane, astfel
cã procesul de evaluare profesionalã continuã a personalului ºi procesul de
instruire vor rãmâne în continuare demersuri importante pentru oferirea unor
servicii sociale de calitate.
Serviciile sociale sunt incluse ºi în cadrul Programului Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) ca fiind o caracteristicã de întãrire
a capacitãþii autoritãþilor publice de a oferii protecþie socialã într-un context
în care prestaþiile sociale sunt cea mai importantã mãsurã de combatere a
excluziunii sociale.
Definiþia de lucru pentru servicii sociale în POSDRU este urmãtoarea:
„set complex de mãsuri ºi acþiuni, implementate ca rãspuns la cererea de
asistenþã socialã a indivizilor, familiilor ºi grupurilor de oameni, cu scopul
de a-i ajuta sã depãºeascã situaþiile dificile, sã pãstreze autonomia ºi
protecþia individului ºi sã previnã marginalizarea ºi excluziunea socialã în
favoarea incluziunii sociale”. 109
Din perspectiva economiei sociale se face diferenþierea între serviciile sociale
de interes general:
- stimularea creãrii de locuri de muncã ºi dezvoltarea aptitudinilor;
- consolidarea capacitãþii comunitare pentru sprijinul social;
- sprijinirea creºterii economice ºi revitalizarea vecinãtãþii;
- protecþia mediului;
- mobilizarea grupurilor dezavantajate.
Acest tip de servicii sunt diferenþiate de altele, prin centrarea lor pe principiul
solidaritãþii ºi pe participarea voluntarã a cetãþenilor ºi organizaþiilor
neguvernamentale. Dezvoltarea lor trebuie sã þinã cont de principiul proximitãþii
în implementare, apropierea de comunitãþi în context local ºi regional. Conform
POSDRU, serviciile sociale vor funcþiona ca sprijin pentru furnizarea educaþiei
în afara sistemului general de educaþie sau de furnizare a educaþiei de tipul „a
doua ºansã”, ele manifestând funcþia de combatere a situaþiilor de risc în
comunitãþi, precum cele de etnie romã.
De remarcat cã serviciile sociale sunt prezentate alãturi de serviciile de
consiliere ºi orientare, ele fiind apanajul acþiunilor desfãºurate strict de agenþii
(ex. ANFOM) care au un scop principal, clar definit (ocupare, sãnãtate, educaþie).
Este necesarã enumerarea a câteva proiecte consistente care au beneficiat de
finanþare POSDRU în domeniul serviciilor sociale pentru a oferi o imagine generalã
asupra dezvoltãrii sistemului.

109

Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
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6.3. Evaluarea serviciilor sociale oferite populaþiei
de etnie romã în vederea reintegrãrii profesionale
Conform Raportului Naþional Strategic privind Protecþia Socialã ºi
Incluziunea Socialã al MMFPS în perioada 2008 - 2010, mãsurile speciale
acordate în vederea integrãrii pe piaþa muncii a populaþiei de etnie romã au avut
ca rezultat integrarea unui numãr de 15.987 persoane.
În ceea ce priveºte situaþia reintegrãrii persoanelor de etnie romã, în anul 2011
situaþia este relativ stabilã, promovându-se o formã de raportare iniþialã a rezultatelor
cel mai probabil pânã în momentul în care se va justifica un raport final.
Obþinerea unor date suplimentare, privind serviciile sociale oferite persoanelor
de etnie romã ca suport pentru reintegrarea profesionalã - din perspectivã
guvernamentalã - a fost/este subordonatã în mare mãsurã unui principiu al generalitãþii.
Organizaþiile guvernamentale au abordat reintegrarea profesionalã prin
dezvoltarea a douã proiecte centrate în jurul conceptului de serviciu social, ºi
anume „Caravana Ocupãrii” ºi „Bursa locurilor de muncã pentru romi”, proiecte
descrise în capitolele anterioare.
Ceea ce reiese din analiza rezultatelor prezentate în rapoartele ANOFM este
cã începând cu anul 2008 rata de ocupare a scãzut treptat, un posibil rezultatul al
acestei scãderi în 2010 fiind criza economicã. Interesant este faptul cã au fost
excluse din raport serviciile sociale oferite prin intermediul „Caravanei Ocupãrii”,
despre aceasta menþionându-se doar la capitolul destinat monitorizãrii acþiunilor
din teren fãrã a prezenta date concrete. Caravana ocupãrii, Bursa Locurilor de
Muncã pentru Romi sunt acþiuni încadrate în „Programul 150, program dedicat
reintegrãrii persoanelor de etnie romã”.
Cadrul Strategic Naþional de Referinþã 2007 - 2013, menþioneazã cã „doar
22,9% din populaþia romã este activã economic, iar dintre aceºtia 71,5% au un
loc de muncã”.110
În ceea ce priveºte dimensiunea integratoare a serviciilor sociale nu reiese
în ce fel ANOFM a colaborat cu alte structuri sau acolo unde este menþionat, nu
sunt specificate rezultatele acelor întâlniri sau dificultãþile identificate. Un alt
aspect important este numãrul de consilieri, interesant fiind faptul cã cifrele
prezentate sunt relativ mari faþã de metodologia obligatorie de desfãºurare a
unei ºedinþe de consiliere, mediere profesionalã de calitate. Tot subordonat
principiului integrator, nu reiese dacã persoanele râmase neîncadrate în muncã
au beneficiat în continuare de servicii de consiliere.
110

Cadrul strategic naþional de referinþã 2007- 2013, pg. 46.
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Nu vom insista în continuare pe nevoia stringentã de intervenþie centratã
pe servicii sociale, pentru cã existã o multitudine de studii care prezintã o
imagine clarã a situaþiei sociale dificile din comunitãþile de romi.
Aºa dupã cum s-a menþionat anterior, în cadrul POS DRU se promoveazã
explicit dezvoltarea fundamentatã pe principiul integrator, de aceea vom þine
cont de propunerea înaintatã de Comitetul European pentru Coeziune Socialã
(ECSC),111 propunere care pomoveazã conceptul de servicii sociale integrate.

6.4. Bune practici în servicii sociale
Conform definiþiei acceptate la nivel naþional „serviciile sociale reprezintã
activitatea sau ansamblul de activitãþi realizate pentru a rãspunde nevoilor sociale,
precum ºi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depãºirii
situaþiilor de dificultate, prevenirii ºi combaterii riscului de excluziune socialã,
promovãrii incluziunii sociale ºi creºterii calitãþii vieþii”.112
Din aceastã definiþie rezultã caracterul extrem de general al intervenþiei
centrate pe serviciu social, caracter care dupã cum am mai menþionat, nu face
decât sã îngreuneze capacitatea organizaþiilor de a se centra pe funcþia
integratoare.
Folosind aceastã definiþie de lucru identificãm urmãtoarele iniþiative nonguvernamentale ºi guvernamentale, în ceea ce priveºte ocuparea din comunitãþile
de romi. Menþionãm cã descrierea acestor proiecte este prezentatã aºa cum a fost
promovatã de organizaþiile implicate în oferta de servicii.
Proiectul „Egalitate prin diferenþã. Accesul femeilor rome pe piaþa muncii”
evidenþiazã accesul limitat al femeilor rome pe piaþa munci. Rezultatele obþinute
în urma acordãrii unor servicii în anul 2011 evidenþiazã importanþa unor astfel
de programe. Serviciile oferite în cadrul proiectului au fost urmãtoarele:
• Informare - au fost informate aproximativ 600 de femei de etnie romã din
20 de comunitãþi;
• Consiliere psihologicã - în anul 2011 au fost realizate 300 de profile vocaþionale;
• Mediere - se menþioneazã un numãr de 150 de femei de etnie romã care au
beneficiat de servicii de mediere;
În ceea ce priveºte numãrul de femei de etnie romã integrate pe piaþa muncii,
datele sunt dificil de obþinut, motivele acestei dificultãþi fiind legate de gradul
ridicat al abandonului ºi de relaþionarea anevoiosã cu alte organizaþii implicate
în procesul de reintegrare profesionalã. Dificultãþile întâlnite în procesul de
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Users‘s involvment in social services - European committe for social cohesion 2003 - 2004, pg. 19.
Legea nr. 292/2011 a asistenþei sociale.
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reintegrare profesionalã sunt influenþate de percepþia asupra rolului femeilor în
familia tradiþionalã romã ºi de rãspunsul angajatorilor la procesul de participarea
profesionalã a unei categorii multiplu discriminate. Cu toate acestea, proiectul
este o bunã practicã din perspectiva promovãrii dimensiunii de gen în abordarea
problematicii rome cu atât mai mult cu cât aceastã categorie se regãseºte într-o
situaþie de discriminare profundã.
Acces pe piaþa muncii - „O ºansã pentru tine” este un alt proiect care are ca
scop reintegrare persoanelor de etnie romã. El se deruleazã pe parcursul a trei
ani, ultimul an al desfãºurãrii fiind anul 2013. Obiectivele principale ale acestui
proiect sunt:
• crearea unui numãr de 9 centre de asistenþã integratã ºi mediere la nivel
judeþean precum ºi facilitarea accesului persoanelor din grupurile þintã la
serviciile acestor centre;
• susþinerea unui numãr de 1.100 de persoane din grupurile þintã pentru angajare.
Numãrul exact de persoane asimilate de piaþa muncii este dificil de cuantificat,
monitorizarea celor angajaþi fiind greu de realizat, problemã identificatã în
majoritatea proiectelor studiate.
Dezvoltarea unor centre sociale aproape de comunitãþile aflate în dificultate
este un model ce trebuie multiplicat, depãrtarea de servicii sociale fiind unul din
punctele nevralgice ale sistemului de servicii sociale cum de altfel este specificat
ºi în raportul Comisiei Prezidenþiale Pentru Analiza Riscurilor Sociale ºi
Demografice 2009.

Serviciile sociale în dimensiunea implementãrii
În Registrul Electronic Unic al Serviciilor Sociale sunt menþionate 2877 de
organizaþii care oferã servicii sociale, însã nu existã un raport legat de calitatea
serviciilor oferite sau de cum se armonizeazã aceste servicii cu contextul social
general, aceasta în condiþiile în care existã „Inspecþia Socialã” ca autoritate cu
rol de control ºi raportare.
Raportul „Decade Watch Romania 2010" confirmã slaba reprezentare a
politicilor de ocupare în cadrul comunitãþilor de romi, menþionându-se cã
obiectivul guvernului este de a reintegra profesional un numãr cât mai mare de
persoane de etnie romã, conform planului de acþiune al strategiei de incluziune
a persoanelor rome.
Acest obiectiv are subordonate mai multe acþiuni prioritare, dintre care doar
douã pot fi încadrate în categoria de servicii sociale, dupã cum urmeazã:
• înfiinþarea Cluburilor de Muncã ºi/sau a Centrelor de Incluziune profesionalã
în zone cu un numãr semnificativ de persoane de etnie romã care nu sunt
active pe piaþa muncii;
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• stabilirea unui ghidaj/structuri de susþinere pentru elevii din ciclul secundar/
studenþii din universitãþi pentru a facilita accesul acestora pe piaþa muncii.
În ceea ce priveºte o evaluare a acestor douã acþiuni, nu existã o informare
legatã de desfãºurarea lor.
În ceea ce priveºte serviciile sociale destinate romilor acestea nu pot fi
încadrate într-o imagine coerentã, caracterul universal al abordãrii fiind cel cãruia
se subordoneazã în general demersurile realizate.
Consilierea este activitatea preponderentã promovatã de serviciile sociale pe
toate palierele, însã nu sunt cuantificate rezultatele, nu existã o continuare fireascã
în dimensiunea monitorizãrii.
Anterior am precizat cã existã douã tipuri de servicii sociale - primare ºi
specializate. Oferta de servicii sociale pentru comunitãþile de romi nu pare sã
þinã cont de aceastã clasificare, ele fiind oferite fãrã nici o informare în prealabil
sau fãrã o menþiune specialã. Cu alte cuvinte, nu este specificat care este serviciu
social primar ºi care este serviciu specializat.
Totuºi, problema cea mai evidentã este legatã de funcþionarea defectuoasã a
unor subsisteme responsabile de promovarea serviciilor sociale specializate pe
problematica romã. În sprijinul acestei afirmaþii au fost desfãºurate trei interviuri
cu persoane implicate în actul asistenþial din cadrul DGASPC-urilor de pe raza
sectoarelor doi, trei ºi cinci din Bucureºti.
Concluzia principalã desprinsã din aceste interviuri se centreazã pe faptul cã
nu existã servicii sociale specializate pentru persoanele de etnie romã ºi cã în
continuare prestaþiile sociale sunt principala formã de suport.
Evaluarea datelor cuprinse în Programul 150 din anul 2010 în raport cu studiul
„Legal ºi egal pe piaþa muncii în comunitãþile de romi”113 evidenþiazã o anumitã
dificultate în procesul de comunicare între cei care intermediazã serviciile sociale
ºi potenþialii beneficiari.
Datele cuprinse în acest program indicã un numãr de 281 persoane consiliate,
care au fost încadrate în muncã. În ceea ce priveºte medierea, se menþioneazã cã
1.819 persoane au fost încadrate în câmpul muncii prin intermediul acestei tehnici.
Toate aceste informaþii sunt cumva în contradicþie cu rezultatele diseminate
în studiul „Legal ºi egal pe piaþa muncii în comunitãþile de romi” - care
menþioneazã cã „cei cu un nivel scãzut de educaþie prezintã foarte puþinã
disponibilitate pentru a evalua activitatea celor implicaþi în medierea serviciilor
sociale, mai ales cã e foarte probabil ca informaþiile cu privire la activitatea
acestor mediatori ºi a expertului sã nu ajungã la categoriile sociale cu nivel
scãzut de educaþie”.
Din cauza celor mai sus menþionate ºi pentru faptul cã „proporþia celor care
nu rãspund la întrebãri sau nu ºtiu sã indice o apreciere proprie, pentru fiecare
dintre cei doi mediatori ºi pentru expert114" structurarea ofertei de servicii se
113
114

Legal ºi egal pe piaþa muncii.
Ibidem20
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poate face cu dificultate, existând reticenþe în ceea ce reprezintã numãrul de
consilieri sau medieri prezentat. Legat de acesta dificultatea în structurarea
serviciilor sociale trebuie sã menþionãm ºi felul în care este prezentatã poziþia
unui specialist.
Astfel, în „Strategia naþionalã de îmbunãtãþire a situaþiei romilor: Vocea
Comunitãþilor” se menþioneazã cã la nivelul comunitãþii „Biroul Judeþean
pentru Romi” intervine ca mediator între furnizorii de servicii sociale ºi
beneficiari sau comunitate, aceasta în situaþia în care sunt prezentate o serie
de studii care scot în evidenþã lipsa de ofertã de servicii sociale sau problema
nespecializãrii personalului implicat.
În raport cu afirmaþia de mai sus, într-un interviu cu o fostã directoare
DDAC - cuprins în studiul menþionat - se regãseºte afirmaþia: „interacþionãm
toatã lumea cu toatã lumea, este un caz fericit în care întradevãr toate...
cele 3 servicii care ar trebui sã fie... despre care se spune cã sunt servicii
sociale, respectiv de educaþie, sãnãtate ºi asistenþã socialã, au colaborat”115.
Din cele spuse reiese cã educaþia ºi sãnãtatea sunt servicii sociale, ceea ce
scoate în evidenþã confuzia pe care o are un specialist, în ceea ce priveºte
semnificaþia serviciului social. Acest exemplu nu face decât sa evidenþieze
încã o datã riscul pe care îl implicã lipsa unui consens asupra a ceea ce
înseamnã serviciu social la nivelul resursei umane.
În ceea ce priveºte recomandãrile cuprinse în acest studiu se urmãreºte
ca un prim pas sã fie realizarea unor programe de servicii sociale în
parteneriat cu ONG-urile, la nivel local cu implicarea beneficiarilor dimensiunea activã a intervenþiei.
În anul 2009 se menþioneazã cã accesul la servicii sociale este limitat,
aceasta fiind doar una din problemele identificate în studiu. De asemenea se
menþioneazã cã existã „angajarea deficitarã a experþilor locali pentru romi în
primãriile din judeþ” situaþie care îngreuneazã în plus înþelegerea sistemului
de servicii sociale.
Finanþarea acestei strategii a fost unul dintre cele mai importante critici
aduse, resursele financiare fiind doar externe, situaþie în care atingerea
obiectivelor a devenit extrem de dificilã.
În strategia elaboratã pentru perioada 2011 - 2015 se pãstreazã în general
aceeaºi direcþie de abordare, cu toate cã se evidenþiazã încercarea de a
promova activitãþi specifice economiei sociale. În ceea ce priveºte contextul
financiar, aceasta rãmâne problematic accentul fiind în continuare pus pe
finanþãri externe.

115
Preoteasa, A.M., Cace, S., Duminicã, G., „Strategia naþionalã de îmbunãtãþire a situaþiei romilor: Vocea
Comunitãþilor”, Ed. Expert, 2009, pg. 43.
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Capitolul 7. Concluzii ºi recomandãri
Dupã mai mult de zece ani de la intrarea în „perioada asumãrii
responsabilitãþilor” caracterizatã prin adoptarea primelor documente de politici
publice specifice destinate romilor, problemele cu care aceºtia se confruntã
sunt relativ aceleaºi: sãrãcie ºi sãrãcie severã, excludere socialã, discriminare
etc. Ciclul vicios al sãrãciei continuã sã îi menþinã pe romi în excludere socialã,
cu consecinþe dintre cele mai serioase - acces dificil la servicii de sãnãtate ºi
educaþie, grad redus de participare pe piaþa muncii, locuire în condiþii
improprii, scãderea solidaritãþii comunitare etc.
Îmbunãtãþirea integrãrii comunitãþilor de romi ºi reducerea inegalitãþilor
sociale se poate realiza prin folosirea fondurilor structurale europene. Deºi
aceste fonduri sunt disponibile, acest lucru poate fi realizat doar atunci când,
ºi dacã, ele sunt utilizate efectiv de statele membre. Din pãcate, Statele membre
nu folosesc în mod efectiv, la maxim, aceastã oportunitate de finanþare (este
ºi cazul României).

7.1. Cadrul programatic na
naþþ ional ºi cadrul institu
instituþþional
Sub presiunea UE de a îndeplini criteriile Copenhaga 1993, Guvernul
României a iniþiat programe ºi mãsuri de îmbunãtãþire a situaþiei generale a romilor,
inclusiv programe care au vizat creºterea ocupãrii. În procesul de aderare România
a avut în vedere consolidarea mediul politic, legislativ ºi economic legat de
vulnerabilitatea minoritãþii romilor. Utilizarea instrumentelor financiare ale UE
în etapa de pre-aderare a pregãtit calea pentru o utilizare ulterioarã a fondurilor
structurale în domeniul promovãrii incluziunii romilor. Începând cu anul 2000,
România a adoptat mãsuri specifice pentru soluþionarea problemelor cu care se
confruntau comunitãþile de romi.
Astfel, Strategia de îmbunãtãþire a situaþiei romilor din România 2001 2010 a reprezentat un angajament politic asumat de executiv ca premisã a
deschiderii procesului de negociere a aderãrii României la UE. Strategia este
un document umbrelã care stabileºte cadrul general - definirea problemelor,
grupul þintã, obiectivele generale, prioritãþile principale, structurile de
implementare, indicatori de atins, implicaþii bugetare, implicaþii juridice,
elemente de monitorizare ºi evaluare etc.

121

Incluziunea romilor din România: politici, instituþii, experienþe

De la elaborarea sa iniþialã mediul în care a funcþionat s-a schimbat, acum
existã noi actori ºi instrumente care vizeazã direct problemele romilor (de exemplu
mecanismul de Incluziune Socialã, mecanismul Fondurilor Structurale ale UE,
Planurile de Acþiune din cadrul Deceniului Incluziunii Romilor etc.) de care
trebuie sã se þinã seama în cadrul Strategiei ºi în implementarea sa viitoare.
Aºa cum a fost prezentat anterior, existã opinia conform cãreia aceastã
Strategie nu a fost materializatã în rezultate pozitive pentru populaþia romã:
multe dintre organizaþiile neguvernamentale ale romilor au semnalat neîncrederea
lor în politicile publice guvernamentale, care nu au dus la efecte vizibile în
situaþia economicã ºi socialã a comunitãþilor dezavantajate de romi.
La zece ani de la adoptarea primei Strategii destinate îmbunãtãþirii situaþiei
romilor s-au constatat progrese inconsistente, iar adoptarea Strategiei Guvernului
României de incluziune a cetãþenilor români aparþinând minoritãþii romilor pentru
perioada 2011 - 2020 este perceputã ca un document programatic care repetã
slãbiciunile anterioare, având multiple probleme de construcþie.
Structurile instituþionale create reprezintã dovada eforturilor pe care România
le-a depus împreunã cu reprezentanþii minoritãþilor ºi societãþii civile pentru a
oferi condiþii adecvate ºi drepturi egale minoritãþii romilor. Îmbunãtãþirea cadrului
instituþional este un proces care nu se încheie, activitãþile de consolidare a cadrului
de protecþie este un proces continuu deoarece instituþiile reprezintã una dintre
pârghiile esenþiale prin care se pot preveni ºi combate actele de intoleranþã care
persistã în fiecare societate.
Înfiinþarea ANR a reprezentat o importantã realizare în ceea ce priveºte
vizibilitatea ºi creºterea interesului pentru îndeplinirea angajamentelor Guvernului
României, referitoare la procesul de îmbunãtãþire a situaþiei romilor ºi reducerea
decalajelor dintre minoritatea romilor ºi societate, în ansamblu. De când a fost
înfiinþatã, ANR a reuºit sã încheie parteneriate cu structurile care implementeazã
politici publice în domeniu, cu ministerele de resort, cu instituþii guvernamentale
ºi neguvernamentale, naþionale ºi internaþionale (protocoale ºi memorandumuri
de colaborare etc.). De asemenea, ANR a reuºit sã implementeze o serie de
programe (PHARE, IDF Grant, BIRD etc.) scopul fiind de a întãri capacitatea
instituþionalã a ANR ºi a autoritãþilor centrale ºi locale, care dezvoltã ºi
implementeazã programe de incluziune socialã.
Guvernul României, ministerele vizate la nivel central, precum ºi autoritãþile
la nivel judeþean ºi local au fãcut o serie de paºi cãtre implementarea Strategiei
pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor. Totuºi, o coordonare eficientã nu s-a realizat
între structurile implicate la nivel central, regional ºi local. Funcþionarea
instituþionalã a fost de la bun început problematicã ºi a avut un efect negativ
asupra eficienþei Strategiei, în ansamblu. Dificultãþile cu care instituþiile adeseori
se confruntã provin din complexitatea problemelor care constituie domeniul lor
de activitate, din cauza problemelor tehnice sau din lipsa infrastructurii ºi a
resurselor umane.
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Remanierile ºi schimbãrile guvernamentale au avut un efect negativ.
Frecventele schimbãri ale statutului instituþiei au determinat o încetinire a
implementãrii politicilor pentru romi. Au existat dificultãþi în partajarea
responsabilitãþilor între nivelul central ºi cel local al administraþiei publice. Nivelul
local al administraþiei este caracterizat de lipsã de expertizã ºi competenþã în
luarea deciziei, având drept rezultat utilizarea ineficientã a fondurilor alocate.
Trebuie subliniat faptul cã ANR, organismul administraþiei publice centrale
responsabil de monitorizarea ºi coordonarea implementãrii Strategiei pentru
îmbunãtãþirea situaþiei romilor ºi a Deceniului de Incluziune a Romilor, precum
ºi de abordarea integratoare a politicilor pentru romi, nu dispune de capacitatea
instituþionalã necesarã responsabilizãrii ministerelor cu atribuþii în domeniile de
intervenþie ale Strategiei.
Având în vedere aspectele prezentate propunem în câteva direcþii de acþiune
care ar trebui urmate:
• realizarea unei evaluãri ex-post a Strategiei de îmbunãtãþire a situaþiei romilor
pe perioada 2001 - 2010, evaluare care sã se poatã constitui într-un fundament
pentru documentele programatice viitoare;
• participarea consistentã a reprezentanþilor minoritãþii romilor la procesul de
consultare cu autoritãþile publice în elaborarea ºi implementarea politicilor
publice pentru romi;
• evaluarea realistã a nevoilor umane ºi financiare, completarea cadrului
instituþional cu noi componente, necesare pentru punerea în practicã a
prevederilor legislaþiei, elaborarea unor metodologii de aplicare a
prevederilor, valorificarea rezultatelor unor cercetãri care semnaleazã
deficienþe sau blocaje în aplicare;
• adaptarea rolului ANR astfel încât, pe de-o parte, aceasta sã devinã un partener
pentru diferitele ministere implicate ºi, pe de altã parte, sã asigure
monitorizarea implementãrii diferitelor politici publice sectoriale;
• restructurarea cadrului instituþional existent în vederea eliminãrii suprapunerii
de competenþe ºi a sporirii eficienþei de intervenþie;
• întãrirea colaborãrii între instituþiile cu atribuþii relevante în domeniu în special
în situaþia domeniilor cu dificultate ridicatã;
• iniþierea, în parteneriat cu alte organizaþii ºi instituþii, a unor proiecte pilot
integrate care sã poatã fi ulterior multiplicate;
• transferul la scarã naþionalã, în politicile publice ºi programele
guvernamentale, a rezultatelor proiectelor de succes;
• iniþierea a noi proiecte bazate pe o consultare prealabilã a beneficiarilor ºi a
reprezentanþilor societãþii civile, pentru ca acestea sã þinã cont de
particularitãþile ºi nevoile reale ale beneficiarilor;
• alocarea de resurse financiare suficiente din cadrul bugetului naþional, care
vor fi putea suplimentate cu fonduri internaþionale si ale UE, în mod special
fonduri structurale;
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• introducerea unui domeniu major de intervenþie dedicat romilor ºi a unei
finanþãri speciale în fiecare Program Operaþional, care susþine activitãþi pentru
integrarea romilor;
• diseminarea informaþiilor privind fondurile structurale ca o componentã
indispensabilã în atingerea obiectivelor care privesc integrarea populaþiei
aparþinând minoritãþii romilor.

7.2. Incluziune socialã
Mãsurile de politicã publicã afirmativã în educaþie pentru romii din România,
au avut un impact pozitiv asupra nivelului de educaþie al romilor în ultimele
douã decenii, în paralel cu procesul de reconstrucþie identitarã romã. Principalii
vectori au fost: încurajarea folosirii limbii romani în ºcoalã þi dezvoltarea unui
corp profesional de etnie romã care sã ajute copiii romi sã depãºeascã obstacolele
existente în sistemul educaþional de masã.
Acest tip de mãsuri pot fi recomandate, în special statelor foste comuniste,
unde atitudinile ºi politicile faþã de minoritatea romã ale autoritãþilor au condus
la un proces de asimilare forþatã. Totuºi, decalajul mare al romilor din România
în raport cu majoritatea populaþiei, este legatã ºi de contextul istoric, anume
starea de sclavie a acestora, care nu este comunã tuturor þãrilor.
Situaþiile de segregare etnicã în educaþie reprezintã un aspect comun mai
multor ºãri din Europa Centralã ºi de Est; în paralel, problema calitãþii scãzute a
actului educaþional, alãturi de segregare, precum ºi rata abandonului ºcolar
crescutã reprezintã obstacole care trebuie combãtute ferm în oricare þarã din
regiune, îndeosebi în România.
Modificãrile majore din sistemul de educaþie din ultimii ani în România, în
paralel cu lansarea procesului de descentralizare, fãrã o pregãtire a autoritãþilor
publice locale în sensul stabilirii sau delimitãrii responsabilitãþilor proprii, îi pun
în situaþie de risc pe romii beneficiari ai unor mãsuri de politicã publicã. Probleme
colaterale, precum lipsa actelor de identitate sau a celor de proprietate fac
imposibilã dovedirea calitãþii de asigurat ºi, în consecinþã, accesarea serviciilor
de sãnãtate publicã de cãtre romi.
Modele pozitive, precum mediatorul sanitar rom din România – în mãsura în
care nu sunt susþinute constant de cãtre autoritãþile centrale ºi locale, prin
securizarea ºi bugetarea posturilor, instituþionalizarea ºi monitorizarea constantã
a activitãþii acestora ºi, implicit, evoluþia stãrii de sãnãtate a beneficiarilor romi –
sunt la risc de a-ºi continua existenþa.
În paralel, investiþia în formarea de bazã ºi cea continuã a cadrelor medicale
din sistemul public de sãnãtate, în ceea ce priveºte expunerea la problema nondiscriminãrii, a diversitãþii cultuale ºi a toleranþei, este esenþialã pentru
„vindecarea” sistemului de sãnãtate.
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Nu în ultimul rând, autoritãþile publice centrale ºi locale ar trebui sã replice
iniþiativele private, precum sistemele de burse pentru medici de etnie romã ºi sã
creeze facilitãþi pentru absolvenþi, care sã le înlesneascã întoarcerea serviciilor
acestora cãtre comunitãþile din mediu rural.
Deºi condiþiile de locuire sunt considerate a fi elementul fundamental atunci
când vorbim de incluziune socialã, extrem de puþine iniþiative publice au fost
dezvoltate în beneficiul comunitãþilor de romi în acest domeniu. Aºa dupã cum
s-a menþionat în mod repetat în acest raport, lipsa actelor de identitate, a celor de
proprietate, locuirea sãrãcãcioasã ºi condiþiile precare ale infrastructurii
comunitare, reprezintã încã probleme care trebuie abordate prin mãsuri de politicã
publicã pentru ameliorarea condiþiilor de viaþã ale romilor afectaþi de sãrãcie ºi
sãrãcie extremã.
De importanþã majorã pentru Guvernul României sunt: adoptarea Legii
Locuinþei, în consultare cu societatea civilã, inclusiv participarea romilor, în
care sã armonizeze normele interne cu standardele internaþionale în ce priveºte
standardele de locuire, în paralel cu adoptarea mãsurilor în ce priveºte
combaterea segregãrii rezidenþiale, discriminarea în accesarea locuinþelor sociale
ºi adoptarea de cadru legislative în ce priveºte clarificarea aspectelor care þin
de legalizarea aºezãrilor informale ºi asigurarea utilitãþilor pentru acestea,
inclusiv asigurare siguranþei posesiei.
Modele de intervenþie integratã pilotate de organizaþiile neguvernamentale
ar trebui replicate ºi transferate ca politici publice: combinarea acþiunii de
construcþie de locuinþe sociale cu dimensiunea de ocupare, calificare a forþei de
muncã din comunitate, conexarea cu accesibilizarea serviciilor comunitare
(sanitare, educative, culturale etc.).

7.3. Direc
þie, recomandãri, exemple
Direcþþ ii de interven
intervenþie,
de urmat în politicile de ocupare pentru romi
Rapoartele studiilor de comunitate (Voicu, 2007; Preoteasa ºi colab 2009;
SOROS/ICCV, 2010) au surprins o accentuatã eterogenitate a comunitãþilor de
romi, uneori chiar ºi în cadrul aceleiaºi localitãþi. Între factorii de diferenþiere
au fost identificaþi distanþa faþã de localitãþi cu economie dinamicã, distanþa socialã
inter-etnicã, gradul de tradiþionalism, diversitatea calificãrilor potenþiale,
diversitatea etnicã a comunitãþii sau afilierea confesionalã. Între aceºtia balanþa
înclinã mai degrabã spre oportunitãþile de muncã ale zonei ºi istoria formãrii ei
decât spre gradul de omogenitate interetnic ca diferenþiatori primari.
Toate aceste aspecte influenþeazã nivelul ocupãrii ºi potenþialul ei de creºtere,
aºa încât abordarea acestui domeniu nu poate fi decât localã, „personalizatã”
ºi nu urmãreºte aplicarea unui ºablon strategic.
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Meseriile tradiþionale, ca soluþie pentru ocupare, sunt controversate. Între
europeni, romii din România sunt cei mai neîncrezãtori în potenþialul lor (UNDP,
2002) ºi recunosc cã lipsa cererii sau concurenþa cu produsele fabricate industrial,
mai ieftine ºi mai standardizate, face ca tinerii sã se apropie tot mai puþin de
specificul tradiþional (SOROS/ICCV, 2010).
Argumentele în favoarea meseriilor tradiþionale vin dintr-o abordare sistemicã
a temei. Ele nu sunt „soluþia din pãlãrie“ la sub-ocuparea romilor. Acest segment
este însã unul calificat, care are o obiºnuinþã a muncii, este familiarizat cu
etapizarea muncii ºi costuri de producþie. O parte a celor care le practicã au
lucrat în fabrici sau în cooperaþie, în baza unei calificãri tradiþionale sau a
uneia moderne dobândite la locul de muncã, ceea ce le permite o adaptare mai
uºoarã la meserii conexe. Majoritatea lor aparþin însã unui segment de vârstã în
afara sau greu de atras pe piaþa muncii, ceea ce este o datã în plus un argument
în favoarea susþinerii meseriilor tradiþionale.
Prin urmare, întrebarea este nu dacã meseriile tradiþionale reprezintã o soluþie
pentru ocupare, ci cum trebuie intervenit pentru a servi obiectivelor de creºtere
a ocupãrii în contextul de faþã.
Calea economiei sociale este binevenitã acolo unde dinamica economiei locale
ºi spiritul antreprenorial al etnicilor romi nu au creat deja o breºã pentru valorizarea
meseriilor tradiþionale (aºa cum au dovedit o serie de proiecte în derulare). Studii
de comunitate au evidenþiat potenþialul de adaptare al romilor: prelucrarea tablei
a alunecat spre cea a inoxului, în timp ce cãldãrarii s-au orientat spre fierul forjat
sau spre o micro afacere la nivel comunitar în baza autorizãrii, într-atât încât a
motivat migraþia intra-judeþeanã pe baza comenzilor în perioade de relativ
dinamism economic. Fiind un grup cu vulnerabilitãþi combinate calea economiei
sociale este o soluþie, dar nu ar trebui apelat la ea decât ca etapã tranzitorie,
pentru a debloca relaþia cu piaþa formalã standard a muncii.
La momentul iniþierii lor atât Caravana ºi Bursa locurilor de muncã pentru
romi au reprezentat o abordare nouã, dedicatã, promiþãtoare în contextul unei
economii relativ dinamice. Romii au fost motivaþi astfel sã-ºi afirme etnia, în
contrast cu comportamentul de pânã atunci. Ca efect secundar al celor douã
iniþiative se poate indica ºi creºterea vizibilitãþii romilor în datele statistice
ale ocupãrii.
Eschiva autoidentificãrii etnice a dus la multe situaþii de blocaj sau a justificat
lipsa de acþiune dedicatã. În lipsa prezenþei realiste a romilor în datele statistice:
• nu existã motive de intervenþie specificã : „pânã acum un an jumate aveam
0 persoane rome în baza de date” (reprezentant AJOFM - SOROS/ICCV,
2010); „Chiar dacã la nivel de comunã noi ºtim cã sunt 160 de copii [romi],
din pãcate nu s-au declarat decât 19 la ºcoalã. Am încercat sã atragem
niºte fonduri printr-un proiect, dar nu am câºtigat proiectul pentru cã
numãrul de copii pe care noi îi avem oficial prin declaraþia lor a fost prea
mic.” (director ºcoalã -Voicu (c), 2007);
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• autoritãþile locale nu au motiv sã facã loc în organigramã expertului local
sau mediatorilor, în timp ce recunosc (AJOFM, Primãrii) cã succesul
Caravanei ºi al participãrii comunitare depind de cât de bine poate expertul
local sã mobilizeze comunitatea;
• este greu de estimat succesul programelor de intervenþie specificã.
Observaþia de mai sus reitereazã nevoia persoanei de legãturã între
comunitatea romã ºi autoritãþi locale cu deosebire - expert, mediator - ca adaptare
la participarea tradiþionalã prin reprezentare (bulibaºã), la nevoia de a depãºi
bariere culturale sau poate doar la lipsa de informare. Aceºtia sunt vocea
comunitãþilor rome ºi cheia pentru intervenþia adecvatã. Studiile amintite (Bãdescu
ºi colab, 2007; Preoteasa ºi colab, 2009; SOROS/ICCV, 2010) surprind slaba
notorietate a AJOFM, CRFPA, al ANR/BJR, a Caravanei, ca ºi a liderilor politici:
cercetãri naþionale reprezentative indicã doar 3 lideri recunoscuþi relativ cunoscuþi,
la un nivel de notorietate scãzut (10 - 20%).
Suprapus inutilitãþii diplomei care le certificã o calificare, datoritã contextului
economic actual, prejudecãþilor sau veniturilor sub aºteptãri, este de înþeles de
ce romii nu percep demersul sistemic în direcþia susþinerii angajãrii lor, contactul
cu autoritãþile locale fiind mai degrabã o formalitate care se bifeazã. („Acum au
calificarea, dar oficial nu o folosesc. Dupã un an de zile, nimeni nu se angajase
pe calificarea aceea... aveau loc de muncã, dar în alte ocupaþii ºi cei mai mulþi la
negru în continuare.” - reprezentant AJOFM; „la ultimele întâlniri ale Caravanei
romilor acolo în comunitate, nici nu s-a mai prezentat lumea. De ce? Pentru cã
nu existã o finalitate pozitivã. Probabil cã trebuie regânditã filosofia de lucru.” –
reprezentant BJR; SOROS/ICCV, 2010).
Având în vedere specificul ocupãrii rome se contureazã cu claritate câteva
direcþii de intervenþie:
• educaþia pentru transformare: este un proces necesar, care include în esenþã
cerinþe care nu se adreseazã explicit romilor, ci oricãrui segment
sãrac (construirea încrederii în forþele proprii, grija pentru igiena personalã
ºi vestimentaþie, formarea obiºnuinþei de a respecta un program zilnic de
muncã, de a planifica – educaþia, activitãþile, timpul ºi banii, valorizarea
educaþiei ºcolare); promovarea participãrii femeii pe piaþa muncii este parte
a acestui demers;
• nevoia de creºtere a calificãrii ºi a gradului de educaþie formalã. Lipsa
acestora blocheazã nu doar accesul la venituri decente, dar ºi puterea de
reprezentare a romilor (ex.: în lipsa „ofertei” autoritãþile locale au angajat
pe funcþie de reprezentare femeia de servici, portarul, nu au angajat pe
nimeni sau o persoanã neimplicatã/neinteresatã în problematica romã);
• implicarea directã a romilor în orice acþiune îi vizeazã, (de altfel ºi deviza
ANR). Elaborarea strategiilor este între cele mai importante acþiuni în care
romii ar trebui sã aibã putere de decizie finalã, altfel existând riscul
stereotipizãrii programatice ºi al pierderii detaliilor care rãspund specificului;
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• nevoia de flexibilitate ºi personalizare la contextul economic ºi social al
comunitãþii în abordarea politicilor publice. În rare cazuri acþiunea
personalizatã este recomandatã chiar ºi cu riscul încãlcãrii unor principii
teoretic corecte cum este segregarea ºi recomandã grupe speciale la cursuri
de calificare sau clase distincte –acolo unde amestecul etnic ar echivala cu
blocarea accesului la calificare/educaþie: aceste abateri de la litera cãrþii se
susþin prin efectele pozitive pe termen lung (SOROS/ICCV, 2010);
• nevoia de cunoaºtere reciprocã ºi de construire a încrederii (între autoritãþi
ºi etnicii romi, între romi ºi majoritari, între romi ºi angajatori), posibile prin
competenþe specifice crescute din partea autoritãþilor locale (nevoia de
personal calificat), care se potenþeazã prin dialogul cu expertul rom;
schimbare de mentalitate de ambele pãrþi;
• încurajarea ºi susþinerea activitãþilor antreprenoriale (prin microcreditare,
consultanþã în gestionarea unei afaceri) ºi a implicãrii comunitare a romilor;
• finanþarea mai consistentã a programelor dedicate romilor pentru a le permite
implementarea ºi a asigura sustenabilitatea iniþiativelor (odatã finanþarea
iniþialã încheiatã) care, fie ºi punctual, s-au dovedit o reuºitã;
• voinþa de a schimba situaþia; îmbunãtãþirea cooperãrii verticale ºi orizontale
între actorii instituþionali implicaþi.
În cãutarea bunelor practici am abordat autoritãþi de reprezentare ºi am urmãrit
opiniile autoritãþilor ºi liderilor locali. Rãspunsul, prefigurat de altfel, a fost cã
depinde cum mãsurãm succesul: dacã ne raportãm la competenþele efectiv
dobândite. Dacã le vedem ca acumulare de cunoºtinþe [cunoaºtere reciprocã ºi
reducerea distanþei sociale, fie ºi punctual] toate demersurile sunt pozitive. Dacã
ne raportãm la gradul de ocupare realizat în urma acestora sunt eºecuri.
Atât Caravana ocupãrii, cât ºi Bursa locurilor de muncã pentru romi au fost
demersuri de succes, deºi notorietatea lor scãzutã în rândul populaþiei rome ºi
evaluãrile experþilor ºi reprezentaþilor AJFOM ar fi contraargumente. Meritã însã
apreciatã filosofia lor de a aborda deschis aspectul vulnerabil al ocupãrii ºi de
a încerca sã-i ofere un rãspuns ºi au translatat la nivel naþional o abordare
nuanþatã, deºi poate sub aºteptãri, a medierii muncii pentru minoritatea romã.
Programe de tip a doua ºansã meritã continuate, chiar dacã nu întotdeauna
au fost receptate cu încredere de cãtre beneficiari (Copoeru&all, 2007).
Dezideratele flexibilitãþii ºi al susþinerii anteprenoritatului se regãsesc cu
claritate ºi în recent adoptata Strategie (SIR). Trebuie acceptat cã, în lipsa
flexibilitãþii în relaþie cu nevoia ºi potenþialul local eforturile de incluziune sunt
inutile. Cãutarea perpetuã de oportunitãþi de piaþã ºi dezvoltare îºi are locul la
nivel comunitar, aceste competente trebuind dezvoltate cu prioritate.
Nu întâmplãtor romii se numãrã printre grupurile þintã ale politicilor de
incluziune socialã ºi necesitã mãsuri dedicate: severitatea vulnerabilitãþilor cu
care se confruntã fac ca ecourile demersurilor de incluziune sã fie greu vizibile
ºi sã nu se manifeste ca fenomen de masã, deºi asta este ceea ce aºteptãm.
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7.4. Migra
Migraþþ ie
Instituþiile europene au exercitat presiuni asupra României înainte ºi dupã aderarea
la EU. Aceste presiuni s-au materializat, aºa cum s-a precizat de nenumãrate ori în
acest raport, într-o serie de mãsuri legislative, politici publice, programe ºi proiecte.
Acestea în mod direct sau indirect vizau ºi populaþia de etnie romã din România.
Schimbãrile frecvente a acestor mãsuri aratã dorinþa de ajustare la cerinþele instituþiilor
europene, dar poate denota ºi lipsa unei pregãtiri sistematice a procesului de intervenþie.
În general, autoritãþile române au fost solicitate sã intervinã în douã domenii,
ineseparabile: pe de o parte incluziunea populaþiei de romi în societãþile locale,
respectiv o gestionare mai bunã a migraþiei prin controlul graniþelor. Pentru ca politicile
publice/sociale – înþelese în cel mai larg sens al cuvântului – sã fie eficiente, este
nevoie de o abordare holisticã a problemei, intervenþii paralele în mai multe domenii
în acelaºi timp, toate acestea necesitând un efort ridicat din partea mai multor actori:
instituþii naþionale, regionale, locale, reprezentanþi ai societãþii civile, activiºti ºi
cercetãtori, ale cãror eforturi trebuie sã fie coordonate ºi sincronizate. Deci, evitarea
unei centralizãri administrative este recomandabilã, deoarece experienþele anterioare
ne aratã cã nesincronizarea ºi centralizarea exageratã se materializeazã în indicatori
nerelavanþi: rezultate prezentate formal ºi declarativ de tip „indicatori comensurabili”,
de genul „…250 de persoane au semnat lista de participare la cursul de formare...”
care nu sunt ºi relevanþi în practicã116. De aceea, ceea ce rãmâne invizibil este procesul
de dezvoltare a programelor de intervenþie (mai exact modul în care sunt identificate
ºi testate nevoile) ºi modul în care aceste proiecte ºi rezultatele acestora sunt evaluate,
dar ºi ceea ce necesitã o atenþie mult mai sporitã în viitor.
Un proces de dezvoltare a programelor de incluziune sau intervenþie se compune
dintr-o serie de paºi care trebuie parcurºi ºi factori care trebuie avuþi în vedere pentru
a asigura o eficienþã cât mai mare în implementarea acestor programe. În primul
rând trebuie sã existe voinþã ºi suport din partea instituþiilor de decizie, acompaniat
de un cadru legislativ clar117, dupã care trebuie create structurile de bazã ºi identificaþi
actorii principali ºi beneficiarii primari ai proiectelor. Definirea scopurilor trebuie sã
se integreze structural în planurile strategice naþionale, de aceea este necesarã o
abordare integratã ºi holisticã a problemei.118
116
De exemplu, cu greu poate fi argumentat care a fost raþionalmentul în cazul unui proiect implementat în
Ungaria, într-o regiune slab dezvoltatã din punct de vedere economic, practic fãrã industrie, unde mai mult
de 100 de persoane de etnie romã au beneficiat de un curs de formare profil pantofar, în contextul în care
cererea pe piaþã pentru acest tip de serviciu este practic nulã.
117
Referitor la cadrul legislativ al întreprinderilor de economie socialã, în România abia în anul 2011 s-a
aprobat legea cadru privind economia socialã al MMSS ºi a fost dezbãtutã propunerea de Lege a
Antreprenorului Social. Ambele legi au fost larg dezbãtute ºi criticate datoritã faptului cã termenii utilizaþi
sunt nedefiniþi ºi nu se bazeazã pe o cercetare empiricã consistentã în acest domeniu. http://
www.economiesociala.net/m11-2-6-ro-Coalitia-Economiei-Sociale-inregistreaza-un-prim-succes-ProiectulLegii-Antreprenorului-Social-intors-in-Comisia-de-Poli
118
Pentru o descriere largã a modelelor de intervenþie vezi Baum (1978) Projects, the Cutting Edge of
Development. World Bank Publication on Finance and Development, vol. 23. Vezi ºi documentele elaborate
de cãtre Unitatea de Politici Publice, care pot fi consultate pe pagina de internet: http://www.sgg.ro/
index.php?politici_publice
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Acest tip de abordare necesitã o reþea, a cãrei funcþionare este asiguratã
prin transparenþã, prin monitorizarea ºi raportarea asupra activitãþilor în mod
regulat. În final trebuie asiguratã vizibilitatea ºi sustenabilitatea proiectului,
care de multe ori poate fi ajutat de un catalizator extern, care de exemplu ar
putea fi mass-media.
În final, capcana birocraticã/administrativã ar putea fi evitatã printr-o
atenþie sporitã îndreptatã cãtre contextul imediat ºi cunoaºterea localã („local
knowledge”) local, aºa cum deja s-a formulat în Parlamentul Europei ºi de
cãtre UNDP.

7.5. Servicii sociale
În ceea ce priveºte infrastructura necesarã promovãrii integrãrii
profesionale se poate afirma cã aceasta este parþial dezvoltatã la nivel urban,
zona ruralã fiind în continuare subdezvoltatã din perspectiva facilitãrii
ocupãrii prin intermediul serviciilor sociale specializate.
Resursele necesare acoperirii uniforme a necesarului de servicii sociale
sunt în continuare neraportate la realitatea socialã româneascã ºi la
dificultãþile specifice comunitãþilor rome.
Informaþile statistice privind tipul ºi modul de acordare a unor servicii
sociale integrate în scopul creºterii ocupãrii ºi incluziunii sociale sunt încã
deficitare ºi ca atare este dificil de comensurat impactul politicilor în
domeniu. De asemenea persistã un paralelism în ceea ce priveºte formarea
unor specialiºti cu atribuþii asemãnãtoare dacã nu chiar aceleaºi (mediatorul
sanitar, mediatorul ºcolar în raport cu asistentul social) ceea ce aduce
neclaritate în atribuþii ºi responsabilitãþi. De asemenea utilizarea unor
instrumente de lucru nestandardizate precum ºi nerespectarea metodologiei
de intervenþie în acordarea ºi asigurarea serviciilor de mediere ºi consiliere
profesionalã nu fac decât sã creeze confuzie în aplicarea ulterioarã a
politicilor din domeniu.
Un alt impediment este reprezentat de necorelarea realitãþilor sociale în
context european ºi naþional, ºi alocarea de resurse financiare ºi umane,
implicate, fãrã o analizã concretã al impactului naþional potenþial.
Procesul de descentralizare a serviciilor sociale în sistemul public este
un deziderat perpetuu al diferitelor guvernãri ºi o recomandare nelipsitã
din documentele strategice, realitatea însã, demonstreazã cã la nivel local
aceastã descentralizare se face cu mare greutate.
Promovarea principiului universalitãþii în serviciile sociale, principiu
care menþioneazã cã toþi cetãþenii au dreptul de a beneficia de acces la
servicii sociale (ca atare ºi persoanele de etnie romã) fãrã discriminare duce
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la sesizarea unui aspect interesant ºi anume cã populaþia de etnie romã este
consideratã vulnerabilã, situaþie în care abordarea ar trebui sã fie una
specificã (servicii sociale specializate) aºa cum existã servicii specializate
pentru persoanele cu dizabilitãþi poate cã ar fi util ca ºi comunitãþile de
romi sã beneficieze de servicii specializate. Totuºi acest gen de abordare
ar putea conduce la o interpretare cu potenþial major de discriminare pentru
persoanele de etnie romã.
Organizaþiile neguvernamentale sunt în continuare în fruntea dezvoltãrii
serviciilor sociale cu rol de sprijinire în procesul de reinserþie profesionalã însã
o problemã importantã a rãmas sustenabilitatea acestor servicii, monitorizarea
dupã cum am mai menþionat fiind un proces încã insuficient promovat.
În continuare accesul romilor la dimensiunea formalã a muncii se face
în domenii care presupun un nivel educaþional scãzut, renumeraþie scãzutã
(foarte mulþi fiind angajaþi ai serviciilor de igienizare).
Aceste concluzii pot fi în acelaºi timp recomandãri pentru viitoarele
programe care au în vedere dezvoltarea serviciilor sociale cu rol de facilitare
a accesului pe piaþa muncii a persoanelor de etnie romã.
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