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  POZE DE LA EVENIMENTELE DE INFORMARE 

 

Romii (mai ales cei din Europa Centrală şi 
de Est) se află  într-un proces de schimbări 
majore care – toată lumea speră – va duce 
la integrare armonioasă a lor în societăţile 
din care fac parte, fără a-şi pierde însă 
identitatea. Fie că ne place sau nu, este 
vorba despre un proces care ne priveşte pe 
toţi, majoritari şi minoritari, un demers care 
trebuie să implice întreaga societate 
românească. La nivel european, romii 
reprezintă una dintre cele mai numeroase 
minorităţi etnice,  privită ca o categorie de 
populaţie invizibilă din cauza percepţiei 
negative a societăţii.  
Nevoile socio-economice cu care se 
confruntă membrii comunităţii de romi au 
generat în ultimii ani diverse abordări 
politice şi o serie de evenimente, devenind 
treptat un subiect de interes public atât din 
perspectiva problemelor acestora, cât şi din 
felul în care aceştia trăiesc. Sărăcia, 
excluziunea socială, nivelul educaţional 
scăzut, acces limitat la serviciile de 
asistenţă medicală de bază, lipsa de 
locuinţe sau locuinţe insalubre, 
discriminarea sunt doar câteva din 
problemele cu care romii se confruntă zi de 
zi. La nivel social, romii sunt victimele 
cercului vicios al sărăciei: lipsa unui loc de 
muncă sau veniturile scăzute îi împiedică să 
investească în educaţia copiilor, în sănătate 
sau în îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, iar 
lipsa acestora, la rândul lor, determină 
sărăcia. Politicile guvernamentale existente 
sunt puţine şi mai degrabă nerealiste, 
acestea limitându-se în formularea de 
obiective în loc de măsuri clare, realiste şi 
bugetate. Din cauza unei imagini negative 
creată de mass-media, etnia romă a ajuns 

să aibă un nume şi o imagine defavorabilă, 
deoarece cel mai adesea, la adresa acestei 
minorităţi, în ultima perioadă s-a obişnuit să 
se regizeze diferite emisiuni de tip talk-show 
în care sunt puse în evidenţă doar aspecte 
negative din rândul comunităţii de romi.  
 
În acest sens, în vederea ameliorării 
nevoilor membrilor comunităţii de romi şi 
pentru a contribui la procesul de incluziune 
a acestei   etnii, considerăm ca măsuri 
cheie în realizarea acestui proces 
următoarele: Programe  de tip „A doua 
şansă” sau „ Afther school”, Alfabetizare, 
Formarea şi angajarea de facilitatori 
comunitari, Recunoaşterea competenţelor 
profesionale, Susţinerea şi sprijinirea 
tinerilor romi în înfiinţarea de microferme 
de animale sau ateliere familiale 
meşteşugăreşti, Formarea şi angajarea 
agenţilor de ocupare care să devină 
ulterior principalii mediatori între agenţi 
economici şi membrii comunităţii ce 
solicită un loc de muncă, formarea de 
tineri romi în jurnalism care ulterior să fie 
sprijiniţi în a activa la diverse trusturi de 
presă locale şi judeţene ca reporteri pe 
tematica romă, susţinerea activităţilor de 
promovare  a imaginii pozitive din rândul 
romilor – tineri de succes, studenţi romi, 
organizaţii neguvernamentale ce activează 
în domeniul romilor etc.  Toate măsurile 
prezentate mai sus  pot contribui 
semnificativ la incluziunea cetăţenilor 
români de etnie romă dar cele mai 
importante domenii la nivelul cărora ar 
trebui intervenit  prin politici şi susţinere 
propriu zisă sunt EDUCAŢIA şi 
ECONOMIA.

 

 

 
 

 
     
 

 

PROCESUL DE INCLUZIUNE A CETĂŢENILOR ROMÂNI DE ETNIE ROMĂ 
(Marius LAKATOS-IANCU, Expert, Consiliul Județean Cluj) 
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POZE – EVENIMENTE DE INFROMARE 

 
 

 
 

 
 
 

DESPRE PROIECTUL “CURCUBEU” 
 

  

 

Proiectul Centrul de Educație 
Timpurie Curcubeu” urmărește 
facilitarea accesului familiilor 
vulnerabile social la servicii, pentru 
asigurarea armonizării vieții de 
familie cu viața profesională, prin 
crearea unui Centru Educațional de 
Educație Timpurie, care va furniza 
servicii integrate pentru copil și 
familie: de educație, de ocupare a 
forței de muncă și servicii sociale. 
Creșterea nivelului de informare și 
sensibilizare a comunității cu privire 
la aspecte legate de egalitatea de 
gen și avantajele participării 
femeilor pe piața muncii vor fi 
realizate prin intermediul unei serii 
de evenimente publice, concepute 
pe baza evaluării și analizei 
nevoilor specifice ale comunităților 
compacte de romi și vor fi difuzate 
la nivelul Regiunii Nord-Vest. 

 

Proiectul este finanţat cu sprijinul 
financiar al Programului 
RO11 „Promovarea egalităţii de 
gen şi a echilibrului între viaţa 
profesională şi cea privată”, 
program finanțat de Granturile 

SEE 2009 – 2014 și administrat de 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice (MMFPSPV) și 
implementat pe o perioadă de 27 
luni, respectiv 23.02.2015 – 
30.04.2017, având o valoare de 
1.608.886,13 lei. 

Informaţii suplimentare pot fi 
obținute la sediul Serviciului Public 
Asistenţă Socială, Str. Dacia nr. 1, 
Baia Mare, tel. 0262 – 211.949, 
fax 0262 – 211.959, e-mail: 
spasbm@yahoo.com, Manager de 
proiect: d-na Romana Oneț și la 
sediul PROIS-NV, Str. Fluerașului 
nr. 3, Cluj-Napoca, tel. 0264-
413091, fax. 0264-413091, e-mail: 
secretariat@prois-nv.ro 

Pentru mai multe informaţii 
despre Granturile SEE accesaţi 
site-ul www.eeagrants.org. 

 

 

 

Comunicarea este ușoară cu 
oameni deschiși, vino alături de 
noi! (Iounas Norbert, Președinte 

Uniunea Civică a Tinerilor Romi) 
 
După perioada comunistă, în zona 
Ardealului, mai specific în zona Cluj 
nu prea s-a întâlnit o reprezentare 
la nivel de Comitet Regional al 
ONG-urilor active din zona N-V 
precum "Asociția Amare Phrala, 
Asociația Studenților Romi Romano 
Suno și Centrul de Resurse pentru 
Comunitățile de Romi".  
 
Datorită faptului că în această 
zonă, conform recensământului din 
2011 s-au înregistrat cei mai mulți 
romi, consider că  era nevoie de 
acest Comitet Regional N-V pentru 
problemele romilor care să 
cuprindă și organizațiile rome. 
Acest Comitet este de bun-augur, 

iar din perspectiva noastră, ca 
reprezentanți ai societății civile 
rome este un prilej de a ne 
cunoaște mai bine, de a dezvolta 
noi parteneriate și de ce nu, de a 
veni unul în ajutorul celuilalt.  
 
Dincolo de orice formă de 
reprezentare, consider că este 
extrem de important să ne întrunim 
intr-un cadru amical, nonjuridic, în 
care să putem veni fiecare dintre 
noi în sprijinul comunităților pe care 
le reprezentăm. Pentru noi, ca 
ONG, acest Comitet Regional NV 
pentru Problemele Romilor este o 
noutate și reprezintă un instrument 
eficient de colaborare între ONG-
urile din Nord-Vest, dar și cu 
instituțiile publice locale și 
regionale. 
 
Am participat în mod activ la 
workshop-urile regionale organizate 
în cadrul proiectului „Centrul de 
Educație Timpurie CURCUBEU” și 
am rămas surprins să văd la 
aceeași masă de dezbateri 
reprezentanți ai societății civile, 
instituții publice, dar cel mai 
important reprezentanți ai 
comunității, cărora le-a fost auzită 
vocea, astfel acest proiect a 
implicat participarea activă a 
oamenilor din comunitate. 
 
Recomand și altor ONG-uri să 
adere la Comitetul Regional Nord-
Vest pentru Problemele Romilor, 
deoarece aici putem găsi informații 
noi, stabilim noi parteneriate și 
colaborări, dar cel mai important 
învățăm împreună! 
“Comunicarea este ușoară cu 
oameni deschiși, vino alături de 
noi!” 
 

 
 

mailto:secretariat@prois-nv.ro
http://www.eeagrants.org/
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Fondul de ajutor european pentru 
cele mai defavorizate persoane 
(FEAD) 
 
Conform broșurii „Ruperea cercului vicios 
al sărăciei și precarității“ publicat în 2016 
de Comisia Europeană prin Oficiul pentru 
Publicații al Uniunii Europene, Fondul de 
ajutor european pentru cele mai 
defavorizate persoane (FEAD) urmărește 
contribuția la atenuarea celor mai grave 
forme de sărăcie; promovarea și 
creșterea coeziunii sociale; sprijinirea 
realizării obiectivului UE de reducere a 
sărăciei până în 2020.  

Fondul a fost lansat în martie 2014 cu 
obiectivul principal de a rupe cercul vicios 
al sărăciei și precarității. Aspectul cel mai 
relevant al FEAD este acela că solicită 
completarea sprijinului pentru nevoile de 
bază cu sfaturi și îndrumări, în vederea 
promovării integrării sociale. Fondul 
furnizează ajutor imediat persoanelor 
defavorizate pentru a le ajuta pe acestea 
să-și îmbunătățească situația de viață. 

Sărăcia în Europa: realitatea 

În ciuda progresului economic al Europei, 
sărăcia și precaritatea continuă să fie un 
aspect semnificativ. Unul din cinci 
europeni, adică aproape 100 de milioane 
de persoane se află într-o stare 

materială precară *** Unul din patru 
europeni, adică aproximativ 120 de 
milioane de persoane trăiau în 

gospodării expuse riscului de sărăcie sau 
de excluziune socială în 2013 *** Unul din 
patru copii europeni, adică aproape o 
pătrime din toți copiii (27,6 %) erau 

expuși riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială în 2013 *** Aproape 
unul din 100 de europeni, adică 
aproximativ patru milioane de persoane 

sunt fără adăpost în întreaga UE – 
inclusiv tineri, migranți și familii cu copii. 

FEAD se bazează pe principiile 
următoare:*Nediscriminarea:ameliorare

a și menținerea egalității dintre bărbați și 
femei; respect și demnitate pentru toți; * 
*Mediul: luarea în considerare a 

posibilului impact asupra climei la 
achiziționarea de alimente și depunerea 

de eforturi pentru reducerea risipei de 
alimente; *Promovarea unei alimentații 
echilibrate: contribuirea la o alimentație 

echilibrată a celor mai defavorizate 
persoane; *Parteneriatul: formarea de 

parteneriate între statele membre, 
autoritățile regionale și locale și 
organizațiile neguvernamentale 
(ONG-uri); *Eficacitatea și eficiența: 

implementarea unei bune gestiuni 
financiare și reducerea sarcinilor 
administrative. 

Domeniul de acțiune:  

*sprijinirea programelor naționale prin 
intermediul cărora se distribuie asistența 
materială către cele mai defavorizate 
persoane; *sprijinirea colectării și a 
distribuirii donațiilor de alimente în 
vederea reducerii risipei de alimente; 
*finanțarea activităților care contribuie la 
incluziunea socială a celor mai 
defavorizate persoane.  

Tipuri de asistență materială:  

*pachete de alimente sau mese; 
*îmbrăcăminte și încălțăminte; *rechizite 
școlare; *alte produse de bază (săpun, 
șampon etc.).  

 

Cine beneficiază și ce fel de ajutor 
primește?  

Fondul oferă asistență persoanelor fizice, 
familiilor, gospodăriilor sau grupurilor de 
persoane din statele membre ale UE. 
Asistența poate fi sub formă de alimente, 
îmbrăcăminte și alte produse de bază, 
precum și sfaturi, consiliere sau alt ajutor 
pentru reintegrarea în societate. De 
asemenea, FEAD poate să finanțeze 
activități de incluziune socială de sine 
stătătoare pentru cele mai defavorizate 
persoane, concepute pentru a consolida 
competențele și capacitățile acestora, 
astfel încât acestea să poată depăși 
dificultățile sau discriminarea cu care se 
confruntă în viața de zi cu zi. 

Grupurile vizate de FEAD: Persoanele 

care vor beneficia de sprijin din partea 
FEAD se stabilesc la nivel național. În 
timp ce abordările naționale diferă și pot 
viza nevoi sau provocări specifice cu care 
se confruntă o regiune anume, unele 
dintre grupurile avute în vedere pentru 
asistență alimentară și/sau materială de 
bază sau pentru măsuri de incluziune 
socială sunt:  

*persoanele care se confruntă cu sărăcia; 
*persoanele fără adăpost; *copiii; 
*vârstnicii; *persoanele cu handicap; 
*persoanele care trăiesc în zone 
îndepărtate; *familiile de imigranți.  
 

 
 
Ce fel de asistență se oferă? 

Fiecare țară a UE și-a adaptat asistența 
pe care o furnizează. De exemplu, țara se 
poate concentra pe ajutor alimentar sau 
pe bunuri de consum de bază pentru cele 
mai defavorizate persoane. De 
asemenea, țara poate să organizeze 
activități de incluziune socială pentru a 
satisface cât mai bine nevoile locale. 
Iată câteva exemple de tipuri de asistență 
sub formă de măsuri auxiliare care pot fi 
oferite: *informații despre serviciile 
sociale disponibile; *informații despre 
adăposturi temporare; *cultură financiară 
și medierea datoriilor; *informații despre 
menținerea unei alimentații echilibrate; 
*acces la servicii de sănătate și 
educaționale; *sprijin psihologic și 
emancipare. Alte activități de incluziune 
socială, de exemplu: *activități de 
diseminare; *activități de socializare și 
relaționare; *formare pentru 
îmbunătățirea încrederii în sine, pentru un 
stil de viață mai sănătos și mai activ și 
pentru îmbunătățirea competențelor; 
*activități de orientare și informații despre 
drepturi și obligații; *formare lingvistică. 

ROMÂNIA 

Alocare din bugetul FEAD: 441 milioane 
EUR; Contribuție națională: 77,8 milioane 
EUR. Cum sunt cheltuite fondurile: 
furnizarea de alimente pentru cele mai 
nevoiașe persoane, precum și rechizite 
școlare pentru copiii aflați în dificultate. 
Educația igienică și educația alimentară, 
ajutorul oferit pentru accesarea serviciilor 
medicale sau a consilierii juridice, 
orientarea către serviciile sociale și 
îndrumarea și sprijinul pentru găsirea 
unui loc de muncă se numără printre 
măsurile auxiliare. 

Autoritatea de management: 
Ministerul Fondurilor Europene 
Bd. Carol I, nr. 34-36, sector 2 
020922 București, ROMÂNIA 
Tel. +40 213150214/118,  
www.fonduri-ue.ro 
 



NEWSLETTER DISTRIBUIT ÎN CADRUL PROIECTULUI „CENTRUL 
DE EDUCAȚIE TIMPURIE CURCUBEU” – DECEMBRIE 2016 

4 

 

 

 
 

Sex feminin, etnie romă, exemplu 
de reușită prin educație  

Este o femeie romă ca oricare alta, 
modestă de fire, cu studii superioare, 
cu o familie impresionant de 
frumoasă și o viață bogată spiritual! 
O femeie romă care nu a ținut cont 
niciodată de etichetele și șabloanele 
în care societatea a vrut să o 
încadreze și a ajuns să fie un model 
pentru celelate femei rome. 
În spatele acestui succes stă însa, o 
poveste fascinantă despre acceptare, 
o luptă cu prejudecățile și condiția 
socială, ambiție și multă muncă! 
Numele ei este Loredana Mihaly, 39 
de ani, căsătorită și mama a două 
fete care sunt copia nativă a 
acesteia, eleve la un liceu de 
prestigiu din oraș: “respectul față de 
aproapele nostru, dragostea față de 
cei apropiați, educația și munca sunt 
câteva din principiile de viață pe care 
le respectăm și pe care ne bazăm în 
viață“. Deși a întâmpinat multe 
dificultăți, mai ales financiare, 
aceasta a continuat să creadă în 
visul ei, a continuat să creadă în 
educație, a dat dovadă de o femeie 
puternică care a crezut în propriile 
puteri: „Am văzut atât de mulți 
oameni care cred în potențialul meu, 
astfel am luptat alături de cei mai 
buni, iar prin efort și muncă am 
reușit.” Astăzi este modelul de femeie 
romă spre care privim cu multă 
încredere și respect. Este modelul de 
femeie romă, activă pe piața muncii 
care încurajează munca, educația, 
implicarea activă, responsabilitatea, 
dar mai ales curajul. „Piața muncii în 
prezent este deschisă și oferă 
oprtunități tuturor, dacă îndeplinesc 
condițiile legale, dacă au studii, dacă 
au o pregătire, și nu numai. Un om 
harnic, mereu va găsi de lucru! Chiar 
și analfabeții care vor să muncească 
au deschidere la marile firme, cum ar 

fi Aramis, Drusal, SPAU Baia Mare, 
unde cei care vor să muncească sunt 
foarte bine primiți. În ultimii ani am 
avut cel puțin două job-uri, ceea ce 
mi se pare normal în zilele noastre, 
mai ales când ai o familie, căreia vrei 
să îi oferi confort și bună stare. Sunt 
foarte mulțumită de locul meu de 
muncă, relaționez cu oamenii, 
cunosc oameni noi. Cel mai 
interesant mi se pare atunci când 
aduc împreună oameni din diverse 
categorii sociale și împreună găsim 
soluții la problemele celor aflați în 
dificultate. Iar cel mai extraordinar mi 
se pare când cei aflați în dificultate 
sunt interesați și implicați în 
rezolvarea propriilor probleme alături 
de alți oameni, instituții etc.” 

 

Loredana Mihaly, o doamnă 
respectată în comunitate și în 
societate este conștientă de 
problematica lipsei locurilor de 
muncă, cu atât mai mult pentru cei 
care au nivel de școlarizare scăzut, 
de aceea încurajează educația, 
implicarea activă în viața comunității 
și armonizarea vieții de familie cu cea 
profesioanală: „Incă de mic copil m- 
am pregătit pentru societatea de azi, 
presimțeam că va fi competiție și 
concurență pe piața muncii, fapt care 
mi se pare normal, astfel am muncit 
să fiu pregătită pentru orice. Pot fi o 
vânzătoare bună, un dascăl bun, 
orice, în afară de medic sau 
croitoreasă. Asta, datorită faptului că 
prioritatea mea în viață a fost și este 
educația. Am știut că numai așa pot 
evolua, pot merge cu fruntea sus 
oriunde și oricând. ” 

Rolul femeii rome în familie nu este 
doar acela de a crește copii. Femeia 
romă este mai mult decât egala 
bărbatului, iar într-o familie în care 
ambii părinți lucrează, pot oferi un 
suport mai bun copiilor lor pentru 
susținerea lor la educație: „Educația 

este sinonimă cu fericirea, pentru că 
azi văd multe femei rome suferind; 
pentru că nu au educație, nu se pot 
angaja, nu își pot ajuta familiile, nu își 
pot ajuta copiii la teme, sunt nevoite 
să plece în străinătate, își distrug 
familiile plecând, e dureros. O femeie 
cu școală, va putea fi acolo unde își 
dorește ea și familia ei.” 

 

Serviciul se îmbină armonios cu viața 
de familie, cu rolul de soție și de 
mamă a doi copii: “Suntem o familie 
fericită, încercăm să îmbinăm utilul 
cu plăcutul, iar faptul că sunt foarte 
implicată în slujba comunității nu mă 
împiedică să fiu mama care se 
implică direct în educația copiilor mei, 
iar soțul meu mă susține din toate 
punctele de vedere, ba chiar mai mult 
mă încurajează să ajut, să fiu activă, 
să muncesc atât cât îmi doresc. Îmi 
place că am doi copii care își 
recunosc identitatea, nu le este 
rușine de faptul că sunt de etnie 
romă”. 

 

„Le sugerez femeilor rome să acorde 
o mare importantă educației, să își 
iubească familia, să nu vadă educația 
ca o greutate, ca o despărțire de 
familie, să aibă curaj să își continue 
studiile! Avem atâtea oportunități, 
avem atâtea forme de învățământ 
care ne oferă șansă. Încurajez 
femeile rome să meargă la muncă, 
să devină active pe piața muncii! O 
veți face pentru binele vostru, al 
copiilor voștri, astfel veți fi fericite!” 


