RAPORT
Masa rotundă regională
Strategii de incluziune a cetăţenilor români, apartinând minorităţilor rome pentru 2015-2020
București, 21 iulie 2015

În cadrul proiectului Proiectului „Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy”,
finanțat de Fondul ONG, granturi SEE 2009-2014, la Prefectura Judeţului Ilfov, in data de 21.07.2015 a avut
loc evenimentul regional de advocacy, având ca temă “Fondurile Europene şi Comunităţile de Romi”.
Evenimentul a fost organizat și de această dată cu suportul Agenţiei Naţionale pentru Romi,
urmarind se se identifice 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.
La întâlnire au participat :
-

Dl. Gelu Dumincă, Director Executiv, Fundaţia Agenţia de dezvoltare comunitară “Împreună “

-

D-na Mariea Ionescu – consilier superior Agenţia Naţională pentru Romi

-

D-l Subprefect al Judeţului Ilfov - Pantazi Romulus Cătălin

-

Membri şi experţi ai birourilor pentru romi din comunităţile din Bucureşti şi Ilfov.

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

D-na Mariea Ionescu a început întâlnirea discutând despre motivul pentru care a avut loc această
întâlnire , mulţumind participanţilor venitiţi şi dorind ca la sfârsitul acestei întâlniri să se găsească soluţii la
eventualele probleme întâlnite în comunităţile de romi şi la implementarea de proiecte, subliniind că
Judeţul Ilfov are multe proiecte pentru romi, terminate şi/sau iî curs de derulare.
ONG-urile ar trebui şi să se facă mai vizibile şi prin aderarea la Gal-urile locale, pentru care se vor
aloca sume din fonduri europene.

D-l Gelu Duminică, a adus la cunostinţa participanţilor că se doreşte să se dezvolte o reţea,
(RISOROM), pentru a ajuta la implementarea şi scrierea de proiecte, pentru a se obţine fonduri europene
pentru comunităţile de romi, drept pentru care Agenţia “Împreună”, precum şi Policy Center şi CERE

împreună cu ANR, vor ajuta organizaţiile membre în toate demersurile pentru a putea obţine finantări din
fonduri europene.
Astfel, a informat audiența ca pentru anii 2015-2020 se vor aloca 900 milioane de euro pentru
proiecte , dar a specificat că exista o condiţionare, care ţine de faptul ca aceste fonduri sunt pentru
comunităţile de romi , acolo unde acestea sunt mai numeroase şi unde se doreşte implementarea de
strategii locale pentru romi, pentru a ajuta prin finanţări europene, nu numai locale, economia socială,
infrastructura, sanătatea şi nu in ultimul rând educaţia. Este important ca până la aprobarea finanţărilor
viitoare , posibil in luna noiembrie 2015, organizaţiile, precum şi autorităţile locale, care doresc finanţare
pentru

strategiile locale, să fie pregătite cu documentele necesare depunerii de proiecte pentru

dezvoltarea regională, precum şi formarea de parteneriate între autorităţile locale şi ONG-uri, formarea de
Gil-uri si Gal-uri acolo unde acestea, nu există.
D-l Duminică a precizat, că strategiile de dezvoltae locală, nu trebuie facute în birouri, ci prin
colaborarea intre actorii sociali relevanți și ca urmarea a unei consultări a comunităţii , a oamenilor și
reprezentanților cetatenilor, a experţilor romi din comunitate.
ANR si Ministerul Fondurilor Europene, au un program pentru finanţarea de eliberare de acte de
identitate şi acte de proprietate pentru comunităţile de romi , finanţare care se poate face şi prin fonduri
europene sau din fonduri necompetitive.
Dl. Duminică a amintit de asemenea că au ajutat şi vor ajuta în continuare toate organizaţiile
membre din reteaua Risorom, împreună cu Policy Center si CERE în scrierea şi depunerea de cereri de
finanţare.

D-l Subprefect al Judeţului Ilfov - Pantazi Romulus Cătălin a luat
cuvântul şi a spus că judeţul Ilfov susţine proiectele pentru
dezvoltarea locală , pentru eliberarea de acte de identitate şi de
proprietate si a specificat că este necesară o monitorizare a
comunităţilor de romi pentru a stabili perioada stabilă si migrarea
acestor comunităţi, dintr-o anumită regiune.
A continuat, spunând că în comunităţile de romi încă nu se înțelege
, de ce îi caută reprezentanţii locali, ai expertilor romi precum şi
rolul principal din acea regiune , şi că toate strategiile trebuie să aibă
o abordare integrata şi de jos în sus.

Cu aceată ocazie a încurajat organizaţiile şi autorităţile locale să depună cereri de finanţare pentru
dezvoltarea locală a comunităţilor de romi şi o atragere cat mai sporită a fondurilor europene
nerambursabile.
Referindu-se la activităţile din unele zone ale administraţie locale, a spus că există neînţelegeri şi o lipsă de
profesionalism din partea personalului din administraţiile locale şi de aceea dorim o mai bună capacitare a
experţilor romi în teritoriu.
Dl. Subprefect a precizat ca există 2 principale probleme în finanţarea de proiecte pentru dezvoltarea
locală şi anume birocraţia din sistem – prin care se doreşte a se diminua prin programul viitor de finantare,
si cofinanţarea proiectelelor pentru ONG-ur, care pe viitor pot apela la cofinanţare prin Fonduri de
Garantare.

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

ONG-uri şi autorităţi în absorbţia

fondurilor europene pentru incluziunea socială a romilor.

Participaţii de la întâlnire au pus in discuţie diferite probleme întâmpinate în comunităţile din care
aparţin şi anume :
-

Nu ar trebui ca membrii administraţiei să se deplaseze în comunităţile de romi ( spre exemplu
în Stefănesti) împreună cu Poliţia si Jandarmeria şi că rolul şi data acestor deplasări ar trebui
communicate si experţilor de romi din comunitate şi implicit comunităţii. D-nul Subprefect a
spus că pentru a nu mai exista pe viitor aceste probleme , ar trebui ca respectul să fie din
ambele părţi.

-

Ar trebui să se pună accentul pentru dezvoltarea comunităţilor de romi prin dezvoltatea
calităţii educaţiei pentru că sunt copii în număr mare, copii romi, care nu merg la şcoala. D-nul
Duminică a intervenit şi a specificat că segrarea în şcolile din Judeţul Ilfov este cruntă, si din
cauza diferenţelor de finanţate între diferitele şcoli şi de resursă umană calificată existentă la
nivelul acestora, şi că ar trebui să se pună accentul pe dezvoltarea eduaţională a comunităţilor
de romi printr-un mai mare efort pus pe un program de genul “Prima sanşa” , şi nu “A doua
sanşa”.

-

Din partea Jandarmeriei Ilfov, reprezentantul la întâlnire a adus la cunoştinţa participanţilor,
că a avut loc in deplasare în comunitate din Găneasa şi o acţiune de informare şi că experţii ar
trebui să fie informaţi despre aceste acţiuni ale jandarmeriei cu o perioadă de timp înainte.

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 împărtăşi experinţele proprii, de a adresa
întrebari precum şi oportunitatea de aderare la reţeaua naţională RISOROM.

Concluzionând cele spuse mai sus, se doreste o atragere cât mai puternică de fonduri europene şi
chiar fonduri necompetitive, pentru suţinerea şi dezvoltarea educaţiei, a infrastructurii şi a sănătăţii în
comunităţile de romi, şi la nivel local, se doreşte formarea de parteneriate puternice între autorităţile
locale, pe de o parte, şi fundaţii, ONG-uri pe de altă parte, şi că toate programele guvernamentale de la
nivel local trebuie să aibă în vedere o abordare integrată, şi de jos in sus.

Dl. Daniel VASILE, Președinte, Agenţia Naţională pentru Romi, a explicat că pentru perioada de
programare între 2007 - 2013 de alocarea a fondurilor europene, România nu a fost pregatită pentru a
finanţa proiecte pentru dezvoltarea locală şi că de aceea va înfiinţa o reţea, care va ajuta la o mai mare
absorbţie a acestor fonduri în perioada viitoare. A subliniat faptul că este nevoie de un program de
asistenţă tehnică pentru a identifica la nivel local nevoile comunităţilor şi anume este nevoie de o reusursă
romă, pentru a finanţa aceste nevoi şi din fonduri europene nu numai regionale / locale. Acest program de
asistenţă, este axat pe resursă umană romă şi în 2014 s-a încercat de către ANR şi nu s-a reuşit din cauză
acestor cheltuieli neforfetare şi de aceea acum sprijină în mod voluntar RISOROM şi nevoia de accesare şi
scriere de proiecte şi implementarea acestora.

S-a precizat că Reţeaua RISOROM, va ajuta membrii acesteia pentru a obţine aceste finanţări.
Continuând această idee, a spus că este necesară susţinerea acestei reţele Risorom şi că organizaţiile, care
lucrează cu romi şi nu numai, ar trebui să adere la această reţea.
Strategiile locale pentru romi, trebuie să se facă integrat şi să se ţină seama de experţii romi şi de
mediatorii sanitari locali. Încă, autorităţile, din punct de vedere politic sunt reticente şi acestea ar trebui să
fie mai informate, fie de către ANR sau alte agenţii guvernamentale , fie chiar de către Agenţia Împreună,
prin sesiuni de advocacy la nivel local, regional şi naţional.
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.

