RAPORT
Masa rotundă regională - Fondurile Europene şi Comunităţile de Romi
Cluj, 28 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 avut loc Sala Europa, a Casei de Cultură a Studenţilor, Cluj, Piaţa Lucian Blaga, nr. 1-3. Au
participat 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 10.30 – 13.00 după urmatoarea structură:
10.30 – 11.00 – Primirea şi înregistrarea participanţilor
11.00 – 11.30 – Sesiunea de deschidere a evenimentului.


Dna Claudia Cerasela Bănică, Coordonator Proiecte , Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară
„Împreună”;



Dl Iulian Stoian, Consilierul Preşedintelui, AgenţiaNaţională pentru Romi;

11.30 – 12.00 – Sesiunea I – Probleme şi obstacole întâmpinate la nivel local de către

ONG-uri şi autorităţi

în absorbţia fondurilor europene pentru incluziunea socială a romilor.
12.00 – 12.10 - Pauză de cafea
12.10 – 13.00 – Sesiunea II – soluţii concrete.
Sesiunea de deschidere a evenimentului

Evenimentul a fost deschis prin adresarea unui cuvânt de bun venit participanţilor.

În debutul întâlnirii, au luat cuvântul reprezentanţii Agenţiei de Dezvoltare Comunitară “Împreună” şi Agenţiei
Naţionale pentru romi, în calitate de organizatori ai evenimentului.

D-na Cerasela Banica şi-a exprimat aprecierea față prezenta participanţilor şi a adresat un mesaj de
mobilizare pentru o colaborare benefică în privința atragerii şi gestionării fondurilor europene în următoarea
perioadă.
Întâlnirea de lucru a presupus și o sesiune de informare despre implementarea cadrului programatic 2014 2020 prin programele POCU, POR și PNDR și sinergia dintre acestea, precum și elementele de noutate ale
viitoarelor finanțări din exercițiul 2014-2020.
În cadrul sesiunii de dezbateri, reprezentantul DSP a adus în discuție imposibilitatea de a angaja mediatori
sanitari romi în toate comunitățile cu romi, din cauza lipsei de înțelegere de către primari a importanței acestui
post, motivând că nu sunt resurse la nivelul primăriei și ignorând faptul că salariile mediatorilor sanitari sunt
furnizate de la bugetul Ministerului Sănătății.

A fost menţionată abordarea integrată şi dezvoltarea comunitară participativă, pe care se pune
accent în următoarea perioadă de programare.
Sesiunea I – Probleme şi obstacole întâmpinate la nivel local de către

ONG-uri şi autorităţi în absorbţia

fondurilor europene pentru incluziunea socială a romilor.

În cadrul acestei sesiuni participanţii au avut oportunitatea de a prezenta problemele locale specifice şi
obstacolele întâmpinate de către ONG-uri şi autorităţi.

Printre problemele accentuate de participanți: absorbția fondurilor la nivel local nu răspund nevoilor reale ale
cetățenilor. Problema o reprezintă tocmai sistemul de rambursare: primăriile trebuie să avanseze fonduri
pentru derularea finanțării, după care este rambursată la un interval de timp. La bugete mari, spre exemplu 1
milion euro, și în proiecte cu durata mare, de 24 de luni capacitatea primăriilor este limitată, trebuie să asigure,
în medie, a 24-a parte dintr-un milion de euro lunar pentru asigurarea cash flow-ului proiectelor, lucru care
este imposibil pentru primăriile de comună, mici, cu bugete limitate. Mai este adusă în discuție și problema
anchetelor DNA în proiectele cu finanțare europeană, fapt ce descurajează multe primării în a mai accesa
fonduri, „nimeni nu riscă să mai depună proiecte în astfel de condiții”.
Reprezentanții ONG-urilor prezente la întâlnire au evocat situația comunității de romi de la groapa de gunoi
Pata Rît, care nu se poate rezolva peste noapte, iar faptul că aceasta a apărut în mod constant în rapoartele
Departamentului de Stat al SUA, i-a mobilizat pe edili să demareze unele acțiuni, insuficiente totuși, și care nu
răspund pe de-antregul nevoilor locuitorilor din zonă.
S-au evocat nevoie de proiecte predefinite, cu o durată de 7 ani, care să ia în calcul cohortele de elevi și
investițiile să-i urmărească pe aceștia în mod constant, pentru a putea avea rezultate măsurabile pe cicluri de
educație. Aici formula proiectelor multi-anuale a fost clamată de organizațiile care au demarat proiecte pentru
educația copiilor romi.

Responsabilitatea partenerilor în proiectele cu finanțare europeană a fost indicată ca un obstacol de
organizații, acestea „vin și pleacă”, în timpul proiectului, afectându-l, fără să aibă o responsabilitate egală cu a
solicitantului; de asemenea s-a semnalat și situația ONG-urilor care doar „își prelungesc existența” cu fonduri
europene, fără ca intervenția lor să aibă o finalitate, în special în proiectele pe ocupare, care se limitează la
cursuri de instruire/calificare, fără să urmărească și angajarea cursanților.
Viceprimarul comunei Sânpaul a adus în discuție proiectul nefinanțat, depus la ANR în cadrul apelului
Transferuri 2015 de comunitatea sa și a fost interesat de ce alte surse de finanțare poate beneficia, în afara
celor de la bugetul național. Am reluat sursele de finanțare existente în axele prioritare ale Programelor
Operaționale Capital Uman și Regional, cu accent pe măsurile de incluziune a romilor.
Reprezentantul Partidei Romilor ProEuropa a evocat faptul că problema în municipiul și județul Cluj nu o
reprezintă exclusiv comunitatea Pata Rît, cum susțin ONG-urile nerome prezente la întâlnire, ci că multe familii
din zonele Cantonului, Meșter Manole și Coastei, spre exemplu, se confruntă cu probleme de excluziune socială
și sărăcie. De asemenea, deși a solicitat în ultimii 20 de ani un teren în concesiune, pentru construcția de
locuințe sociale pentru romii, cu finanțare din partea unor organizații caritabile olandeze, organizația pe care
o reprezintă a fost în mod sistematic refuzat de autorități, după cum a fost și exclus de la participarea la
proiectele cu finanțare europeană.
Reprezentantul Asociaţiei Ortodoxe Social - Misionar - Culturală pentru Rromi ,,Sfantul Moise Arapul" a făcut
un apel la colaborare între toate organizațiile locale de romi, pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile
locale.
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 reţeauanaţională RISOROM.

Reprezentanta Casei Corpului Didactic și-a exprimat dorința de a face parte din rețeaua RISOROM, la invitația
Agenției de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, iar reprezentanta partenerului în acest eveniment a dat
asigurări că toți participanții la dezbatere vor primi informații relevante și invitația de a se alătura rețelei.
În final, subprefectul județului Cluj, dl. GYÖRKE Zoltán, a adresat un apel la colaborare între toți actorii locali
pentru incluziunea romilor și i-a asigurat pe participanți de sprijinul său personal în această problemă.

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.

