RAPORT
Masa rotundă regională - Fondurile Europene şi Comunităţile de Romi
Ploiești, 13 iulie 2015

În cadrul proiectului Proiectului „Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy”,
finanțat de Fondul ONG, granturi SEE 2009-2014, a avut loc evenimentul regional de advocacy, având ca temă
„Fondurile Europene şi Comunităţile de Romi ”.
Evenimentul a fost organizat cu suportul Agenţiei Naţionale pentru Romi, urmărind scopul de a
identifica de către toţi factorii interesaţi, autorităţile locale, experţi, societate civilă şi reprezentanţi ai
guvernului, un răspuns concret şi sustenabil în rezolvarea obstacolelor şi provocărilor autorităţilor şi ONG-urilor
locale în accesarea fondurilor europene în cadrul programului 2014 – 2020.
Acest eveniment a fost găzduit de Prefectura Ploiești, bucurându-se de participarea a peste 40 de
persoane din partea unor instituţii guvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, ONG-uri, precum şi a
unora dintre membrii reţelei RISOROM.
Întâlnirea s-a desfasurat între orele 9.00 – 13.00 după urmatoarea structură:
09.00 – 09.30 – Primirea şi înregistrarea participanţilor
09.30 – 10.00 – Sesiunea de deschidere a evenimentului.
10.00 – 11.00 – Sesiunea I – Probleme şi obstacole întâmpinate la nivel local de către

ONG-uri şi autorităţi

în absorbţia fondurilor europene pentru incluziunea socială a romilor.
11.00 – 11.30 - Pauză de cafea
11.30 – 13.00 – Sesiunea II – soluţii concrete.
Sesiunea de deschidere a evenimentului

Evenimentul a fost deschis prin adresarea unui cuvânt de bun venit participanţilor de către domnul
Irinel Ştefan, coordonatorul reţelei RISOROM.

În debutul întâlnirii, au luat cuvântul Doamna prefect a judeţului Prahova, Rodica Paraschiv, domnul Daniel
Vasile, preşedintele Agenției Naționale pentru Romi, si domnul Gelu Duminică – directorul Fundației Agenția
de Dezvoltare Comunitară “Împreună”.
D-na Rodica Paraschiv – Prefect judeţul Prahova, şi-a exprimat aprecierea față de această inițiativă şi
un mesaj de mobilizare pentru o colaborare benefică în privința atragerii şi gestionării fondurilor europene în
următoarea perioadă.
” Bună ziua , şi bine aţi venit. Ne bucurăm că aducem împreună
autorităţile publice deopotrivă cu societatea civilă… Finanţarea Uniunii
Europene, între anii 2007-2014 nu a fost o experienţă foarte bună şi
sperăm să învăţăm din experienţele anterioare . Nu este important doar
să implementăm proiecte, este important să se şi întâmple ceva pentru
noi, spre exemplu, programele de formare profesională să aibă rezultate
palpabile… Totul porneşte de la educaţia copiilor , urmând cu educaţia
continuă , adică formarea profesională… Putem avea o mulţime de fonduri, programe guvernamentale,
important este să ne implicăm împreună, pentru dezvoltarea de proiecte”
Dl. Gelu DUMINICĂ, Director Executiv Agenţia de Dezvoltare Comunitară ”Împreună”, a adresat un
cuvânt de bun venit participanţilor şi a prezentat principalele oportunităţi de finanţare aferente programării
2014-2020.
’’Ne exprimăm intenţia de a identifica vocea comunităţilor , problemele
identificate la nivel local. Pentru a facilita

acest lucru , ne-am propus să

construim o reţea. Pe plan naţional , României i-au fost alocate pentru
perioada 2014-2020 fonduri în sumă de aproximativ 40 mld. euro, iar la nivel
european, Comisia alocă pentru această perioadă dintre care 90 de miliarde de
Euro pentru incluziunea socială a romilor şi combaterea discriminării. Ne dorim
ca organizaţiile şi instituţiile locale să aplice cu proiecte pentru aceste fonduri
si ne propunem să ajutăm la implementarea acestor proiecte, etapă nu foarte
uşor de realizat , având în vedere rata de absorbţie a fondurilor europene nu foarte bună pentru perioada
anterioară’’

Dl. Daniel VASILE, Președinte, Agenţia Naţională pentru Romi, a salutat audienţa şi a prezentat
principalele intenţii legate de aceasta întâlnire.
’’Programarea 2007-2013 , nu a fost un real succes, din
diferite motive, însă , acolo unde a existat un bun management , au atins
comunitatea romă. Mulţi dintre participanţi, aţi implementat proiecte de
educaţie socială, after school, o doua sanşă, formare profesională. Ceea de
lipseşte , la nivel local , de regiune, lipseşte o coordonare, un cadru
partenerial, care să ducă la o coerenţă în implementarea acestor măsuri. Ce
trebuie să realizăm în cadrul acestei reuniuni? Un loc important îl reprezintă
instituţiile centrale si locale etc., unde avem nevoie de profesionalism, de
cooperare financiară pentru implementarea proiectelor;

Prin acest proiect /reuniune se doreşte crearea cadrului necesar parteneriatului, pentru următoarea
perioadă de programare, să putem identifica nevoile comunităţilor şi să suprapunem nevoilor existente,
programe coerente, cu speranţa că vom putea realiza condiţiile necesare pentru accesarea şi implementarea
unor proiecte sustenabile viitoare.’’
D-na Maria Ionescu – consilier superior Agenţia Naţională pentru Romi, a menţionat că este
important ce s-a realizat, dar ’’este foarte important să identificăm comunităţile cu nevoi şi să nu mai fie
folosită o abordare de sus în jos in realizarea proiectelor, proiectele să fie inclusive.’’

Invitaţii

speciali,

au

mai

prezentat

de

asemenea informaţii despre revizuirea H.G.
pentru îmbunătăţirea situaţiei minorităţilor
Romilor, ca o condiţie impusă de Uniunea
Europeană, care are

în

vedere

inclusiv

mecanismul financiar actual.
A fost menţionată abordarea integrată
şi dezvoltarea comunitară participativă, pe care
se pune accent în următoarea perioadă de
programare.

Pe Programul de Dezvolatare Rurală – există G.A.L-urile (din păcate vocea romilor, nu există în aceste
structuri), inclusiv F.N.G.A.L . şi Ministerul Agriculturii au conştientizat acest lucru, cerând sprijin Agenţiei
Împreună pentru identificarea unor strategii de atragere a antreprenorilor / asociaţiilor rome in aceste
structuri.
O altă prioritate vizeaza actele de proprietate şi de identitate, A.N.R. lucrând în acest moment la
dezvoltarea unor programe prin care să poata fi finanţate aceste demersuri.
O noutate privind alocarea financiară actuală se referă la faptul că pot exista şi aplicaţii
necompetiţionale , Guvernul României poate aloca direct fonduri , pentru soluţionarea unor probleme clare,
identificate de un grup partenerial. De asemenea se lucrează la o simplificare administrativă a condiţiilor de
aplicarea şi implementare :
-

Sunt introduse sumele forfetare;

-

Pot fi utilizate şi Garanţii bancare;

Programele de dezvoltare locală
(CLLD),

care

presupune

implicarea

comunităţii , vor avea finanţările orientate
spre proiecte realizate de aplicanţi ce au
planuri locale de acţiune, realizate prin
consultarea comunităţii.
D-l Gelu Duminică a vorbit despre
programele necompetitive, ca noutate în
privinţa finanţărilor europene. Acest lucru
înseamnă că un consorţiu, poate adresa
Guvernului României, o solicitare pentru o finanţare a unei probleme inclusă în actuala programare.

Sesiunea I – Probleme şi obstacole întâmpinate la nivel local de către
fondurilor europene pentru incluziunea socială a romilor.

ONG-uri şi autorităţi în absorbţia

În cadrul acestei sesiuni participanţii au avut oportunitatea de a prezenta problemele locale specifice şi
obstacolele întâmpinate de către ONG-uri şi autorităţi.
Dl. Lucian Găman, preţedintele Centrului de Resurse Apollo, Ploiesti :
’’ Mulţumesc de oportunitatea de a participa la această întalnire de lucru şi de a vorbi despre activitatea
derulată, atât în cadrul Fundatiei Tudor cât şi la Centrul de Resurse Apollo, precum şi la Biroul Judeţean pentru
Romi, unde am avut o colaborare foarte bună cu instituţiile reprezentative şi Prefectură.’’
Legat de problemele / obstacolele întâlnite, domnul Lucian Găman a menţionat următoarele :


Una dintre problemele pentru organizare, o reprezintă
dificultatea în a face advocacy şi presiuni asupra instituţiilor şi
în acelaşi timp, în a avea nevoie de instituţii pentru crearea de
parteneriate pentru implementarea unor proiecte cu aceste
instituţii.



Dificultatea indentificării de resurse umane competente cu care
să implementăm proiecte.



Dificultatea resurselor financiare pentru

costurile de

cofinanţare şi de funcţionare a organizaţiei. Dacă s-ar găsi o
soluţie, pentru a avea costurile asigurate pentru funcţionare, cel puţin pentru câteva organizaţii
judeţene.


Este foarte greu să creezi parteneriate cu primării ( mai uşor este cu instituţiile judeţene), care sunt
interesate doar pentru lucrări de infrastructură, etc.



Teama ONG –urilor de a cere fonduri, datorită dificultăţii de implementare, de teama comentariilor
comunităţii, bănuieli legate de cheltuirea banilor;



În strategiile locale de dezvoltare , nu sunt incluse problemele comunităţilor de romi, deşi aceste
strategii pot fi finanţate.

Legat de autorităţi, există şi autorităţi locale, care au dorit să implementeze proiecte pentru comunitaţile
romi;’’

Dl. Ştefan Şchiopu, Asociaţia Romilor din Ludeşti, Dâmboviţa
(organizaţie membră RISOROM):
‘’Noi suntem o asociaţie nouă, în curs de dezvoltare. Pentru
noi a fost o reală oportunitate, implicarea în reţeaua RISOROM.
Acţionăm în domeniul educaţiei, să susţinem educaţia copiilor romi. Am
acţionat şi pe latura socială, proiecte integrate, aşa cum se vorbea. De
curând, am dezvoltat şi o initiativă pe economie socială, împreună cu o
organzaţie din Bucuresti. Mai nou, facem parte şi din cel mai mare
G.A.L. din Judeţul Dâmboviţa. În privinţa autorităţii locale, am avut senzaţia că autoritatea se fereşte să
răspundă unor probleme reale ale comunităţilor, invocând prioritizarea altora, pentru care nu se adresează
initiaţivele.
În privinţa strategiilor existente, multe dintre ele sunt incerte. Există o ruptură a colaborării între
Biroul Judeţean pentru Romi si primăriile locale, experţii pentru romi din primării se ocupă de cu totul alte
probleme decât cele ale comunităţii. Un lucru foarte bun pentru ONG-urile mici, este existenţa fondului de
garantare pentru actuala perioadă de programare 2014-2020, care permite organizaţiilor mici să dezvolte
proiecte fără a se lovi de blocajul autoriăţilor locale, în a sprijini dezvoltarea de proiecte.’’

Sesiunea II – soluţii concrete

În cadrul acestei sesiuni, participanţii au avut oportunitatea de a dezbate soluţii concrete de îmbunătăţire a
nivelului de absorbţie a fondurilor europene la nivel local, de a impartasi experintele proprii, de a adresa
intrebari precum şi oportunitatea de aderare la reţeaua naţională RISOROM.

În această sesiune au avut interventii mai multi reprezentanţi ai ONG-urilor locale, reprezentanţi ai instituţiilor
locale şi primării, ale căror principale mesaje se regăsesc mai jos :


D-na Daniela Chiriţă – reprezentant funizor formare profesională :
’’Nu suntem concurenţi pe piaţa fortei de muncă , ci furnizori, ne-am dori să ne acceptaţi în această

Reţea RISOROM. Am colaborat foarte bine cu Partida Romilor, am lucrat cu 9 comunităţi , am realizat 9 ateliere
de împletit nuiele. Este de dorit să înţeleagă şi autoritatea publică, că romii sunt oameni cu care poti vorbi.’’’



D-l Vasile Porumbaru – “Viitorul Tinerilor” – organizaţie de tineret cu 11 ani de activitate în zona
serviciilor sociale :

”În organizaţia noastră , asigurăm tuturor drepturi egale. Îmi place ce am auzit astăzi, ideea de reţea /
consorţiu. ’’


D-l Micuţa Ion – consilier pe problemele de romi - Ploieşti :
“Foarte mulţi implementatori de proiecte, se întâmplă să fie neromi şi romii sunt folosiţi doar pentru

a identifica grupurile ţintă… O voce concentrată, cu mai multe iniţiative ale romilor, dă bine şi poate produce
efecte… În concluzie, să speram că această reţea va funcţiona şi ne va folosi şi pe noi şi experienţa noastră’’


Marius Tudor – manager proiect Centrul de Resurse pentru Incluziune Socială CRIS
“Reprezentarea politică a romilor la nivel local, poate produce beneficii pentru comunităţile locale.

Lipsa reprezentării politice a romilor , conduce la perpetuarea sărăciei. Cred că ar trebui promovate exemplele
pozitive, prin care alegerile şi reprezentarea politică a romilor să se bazeze pe un electorat liber şi bine
informat.’’


D-na Dinulescu Margareta: - primar comuna Izvoarele

‘’Cred că de acum ar trebui să dezvoltăm o relaţie cât mai bună cu primarii. E important să comunicăm, să avem
deshidere pentru a colabora, între reprezentanţii romilor şi autorităţile locale.’’


D-na Virgil Emilia - Inspector Şcolar – Departamentul pentru Minorităţi

’’Exista o nevoie acută de programe de continuare a intervenţiilor de tip a doua sansă, after school, consilierea
părintilor.’’
În incheierea întâlnirii, domnul Daniel Vasile, preşedintele ANR a concluzionat, adresându-se atât
reprezentanţilor organizaţiilor rome, cât şi reprezentanţilor instituţiilor:
’’ Este important să discutaţi cu cărtile pe faţă, să depăşiţi disensiunile şi să creaţi o colaborare reală. De multe
ori instituţiile publice nu înţeleg că proiectele aduse pentru comunitatea de romi contribuie la bunăstarea
generală a comunităţii locale pe care o reperezintă şi în care trăiesc.’’
De asemenea, s-a adresat invitaţia organizaţiilor prezente, de a-şi exprima intenţia de colaborare în cadrul
reţelei RISOROM, reprezentanţii proiectului„Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy”
exprimându-şi disponibilitatea de a oferi informaţii suplimentare şi de a transmite condiţiile / formularele
necesare pentru cei care doresc să adere la reţea.

