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Raport activitate 

Asociația PRO ROMA 

2020 

Asociatia PRO ROMA este o organizatie nonguvernamentala infiintata in 
septembrie 2008, in baza Ordonantei 26/2000, cu privire la regimul 
asociatiilor si fundatiilor din Romania, ca raspuns la nevoia urgenta  de 
incluziune sociala  a comunitatii rome.  

Asociatia Pro Roma promoveaza modele de educatie prin experienta de 
calitate,  care dezvolta abilitati de viata in randul persoanelor de etnie roma 
o strategie de dezvoltare durabilă, a societății cu un pronunțat spirit de 
inițiativă, o deosebită conștiință civică, dar și un veritabil spirit de 
responsabilitate socială.  

Asociatia Pro Roma are ca principale arii de interes  reducarea decalajelor 
educationale dintre populatia  roma si ne-roma, imbunatatirea situatiei 
socio-economica a acestor comunitati, promovarea culturii, promovarea 
tinerilor talente rome ca o modalitate  de schimbare a imaginii etnicilor romi. 
Pentru  realizarea acestora, asociatia isi propune desfasurarea 
urmatoarelor activitati: promovarea tinerelor talente in randul etnicilor romi; 
formare profesionala; mediere comunitara; consiliere, mediere si orientare  
profesionala; activitati culturale. 

Filosofia Asociația PROROMA poate fi sintetizată astfel: Construiește încrederea 
și  abilitățile,  întărește auto-sustenabilitatea și capacitatea de luare a propriilor 
decizii, încurajează  participarea, democrația, acțiunea și analiza, susține 
dezvoltarea bazată pe egalitate de șanse, pe drepturile omului, fără a fi influențat 
de factorii politici în colaborarea cu partenerii locali.  

Asociația PROROMA caută să clădească parteneriate cu alte organizaţii şi 
instituţii care sprijina incluziunea etnicilor romi, care recunosc şi respectă 
reciproc nevoile şi interesele fiecărei organizații, evitând relaţiile de subordonare. 
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CV ORGANIZAȚIONAL 

 Denumirea legală: Asociația PRO ROMA 

 Date de contact: Sediu social – str. Ion Creangă nr. 56A, bl. H1 (incinta PT23 

Tatarasi), Iași, România, cod 700321, tel. +40 332 417764, email: 

office@asociatiaproroma.ro 

 Date de inregistrare: Nr. reg. asoc. si fund. 189/A/16.09.2008; CIF 24514580 

 Reprezentant legal: Margareta HERȚANU - Președinte; 

 Înființare: 16 septembrie 2008; 

 Domenii de activitate: 

1. Educatie: promovarea educatiei in comunitatile dezavantajate, in special  
comunitatile de romi, lucrul cu parintii, pregatirea cadrelor  didactice si 
dezvoltarea activitatilor afterschool pentru copii in vederea prevenirii 
abandonului scolar. In acest domeniu am implementat  proiectul "SCoala 
aprOaPe de noi (SCOP)",  finantat de Roma Education  Fund 
Budapesta, RO 095; De asemenea, am participat ca si parteneri la studiul 
privind monitorizarea segregarii scolare in regiunea de Nord-Est, implementat de 
CADO in cadrul proiectului "Scoala pentru toti copiii" finantat de SEE 
2009-2014, ID C1.3_95 

2. Cultura: promovarea culturala a minoritatii rome reprezinta bazele activitatii 
organizationale, activitatile acestui domeniu fiind in stransa legatura cu 
activitatile tinerilor ce contribuie activ la realizarea acestora. Prin urmare,  
experienta in domeniul culturii se concretizeaza prin implementarea proiectului 
european "Istoria minoritatilor -o abordare cultural artistica  a 
diversitatii", finantat de SEE 2009-2014, in parteneriat cu primaria 
Muncipiului Iasi. De asemenea, anual asociatia participa la evenimentele 
culturale rome precum: 27 ianuarie "Ziua internationala pentru comemorarea 
memoriei victimelor Holocaustului", 8 aprilie "Ziua internationala a romilor", 18 
decembrie "Ziua minoritatilor din Romania". Serviciile sociale, formarea  
profesionala si serviciile de ocupare sunt reflectate  atat activitatile zilnice ale 
organizatiei  cat si in implementarea proiectelor europene "O generatie de 
specialisti  romi in domeniul medical" POSDRU/96/6.2/S/62047, 
unde asociatia pro roma a avut rol de furnizor de formare profesionala pentru 
cursuri de brancardier, mediator sanitar  si lucrator social; 

C 1920072X208812404936/04.12.2019 – proiectul “Festivalul 
Diversitatii-Pilon de dezvoltare multiculturala”, isi propune sustinerea 
incluziunii sociale a populatiei de etnie roma, consolidarea accesului publicului 
larg la cultura minoritatilor si determinarea unei mai bune intelegeri a diversitatii 
cultural, inclusive a minoritatilor locale dar si a consolidarea dialogului 
intercultural. Prin activitatile proiectului, se va sustine diversitatea si identitatea 
comunitatilor culturale, in special a populatiei rome, prin organizarea de 
festivaluri, spectacole culturale specifice pe teritoriul GAL - Dealurile 
Bohotinului. 
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3. Antreprenoriat: proiectul "Construim impreuna intreprinderi 
sociale" POSDRU/173/6.1/S/147653, asociatia in calitate de partener a 
recrutat si plasat pe piata muncii grupuri dezavantajate din regiunea de nord-est. 

4. Promovarea tinerilor: este o activitate continua ce se intrepatrunde cu alte 
activitati ale ONG-ului, cum ar fi cele din domeniul cultural, tinerii fiind cei care 
dau viata, amploare, activitatilor asociatiei. Astfel pentru tinerele talente a fost 
implementata o ampla campanie de promovare sub denumirea "Lumea mea e 
lumea ta", cu scopul imbunatatirii imaginii etnicilor romi, prin promovarea 
tinerelor talente existente in comunitate. Astfel asociatia a produs  un film de 
scurt metraj "Cinci si un sfert", cu participarea tinerilor studenti,  a realizat 
evenimentul  "Pictura de icoane  pe lemn" unde a fost promovat un tanar rom 
absolvent al facultatii de Teologie, specializarea Arta Sacra, respectiv o tanara 
violonista studenta la Universitatea de Arte "George Enescu",  Iasi. Mai mult, au 
fost inregistrate piese  lautaresti  in interpretarea doamnei  Rodica Ancuta (Nuca) 
si promovate pe site-ul asociatiei. 

5. Schimb de tineri: PRO ROMA, in calitate de partener, alaturi de Ungaria, 
Germania respectiv Franta, a participat in perioada 26 octombrie - 2 noiembrie 
2013, la Trélazé (Franta), la un schimb de tineri, organizat de Fédération Léo 
Lagrange, in cadrul proiectului "Meeting on the numerical practice of 
young people", cu activitati propuse in domenii solidaritatea intre popoare, 
cooperarea, diversitatea culturala, cetatenia europeana. 

2017-3-RO01-KA105-047070 - ''Be professional in audio-visual'' un 
numar de 60 de tineri din 6 tari europene precum  Romania, Italia, Spania, 
Turcia, Bulgaria si Macedonia si-au dezvoltat  abilitatile audio-vizuale;  au invatat 
sa creeze emisiuni radio-TV, scurt metraje; si-au dezvoltat creativitatea si au 
inteles ca este necesara promovarea pozitiva a etnicilor romi in contextul 
incluziunii sociale. 

2019-2-RO01-KA105-064081 – Cunoaste traditia!, proiectul urmareste 
ca cei 40 de tineri participanți la schimb, proveniti din 3 tari europene precum 
Romania, Spania si Bulgaria să devină motivați și conștienți că au 
responsabilitatea civică să păstreze și să promoveze tradițiile locale pentru 
includerea tinerilor dezavantajati din mediul rural și urban, pentru a dezvolta un 
dialog continuu între generații, între națiuni, pentru a afirma comunitățile 
defavorizate in spațiul european și dezvoltarea lor turistică, economică și 
culturală. 
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PROIECTE DERULATE/ ÎN DERULARE 
 

Proiect: C 1920072X208812404936/04.12.2019 –  

“Festivalul Diversitatii-Pilon de dezvoltare multiculturala” 

 

Finantare: AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 

Perioada implementare: 04.12.2019 – 04.12.2021 

Scopul proiectului: promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 

forme de discriminare pe teritoriul GAL Dealurile Bohotinului prin mobilizarea și 

animarea comunității și a partenerilor locali în dezvoltarea locală. 

Obiectivele proiectului:  

O1: Promovarea diversității culturale pe teritoriul GAL Dealurile Bohotinului prin 

spectacole și reprezentații despre minorități 

O2: Determinarea unei mai bune înțelegeri a diversității culturale locale, inclusiv a 

culturii minorităților și consolidarea dialogului intercultural. 

Activităţi: 

Prin intermediul activităților propuse se urmărește promovarea educației culturale, 

accesul la cultură dar și prevenirea indiferenței și a discriminării. Proiectul promovează 

diversitatea culturală în scopul eliminării prejudecăților și înțelegerea unei comunități 

prin cunoașterea tradiției acesteia. Proiectul contribuie la rezolvarea acestei probleme 

prin organizarea de evenimente culturale, festivaluri, pe teritoriul GAL Dealurile 

Bohotinului. 

Concret, vor fi achiziționate următoarele echipamente: scenă mobilă (1 buc.); chioșc 

comerț stradal din lemn (6 buc.); costume tradiționale țigănești (10 buc.); costume 

tradiționale românești (10 buc.). 

Cu aceste dotări se vor organiza festivaluri, spectacole culturale pe teritoriul GAL 

Dealurile Bohotinului, se va amplasa scena mobilă acolo unde va avea loc festivalul pe 

parcursul derulării evenimentelor. Prin aceste activități se urmărește consolidarea 

accesului publicului larg la cultura minorităților și determinarea unei mai bune înțelegeri 

a diversității, inclusiv a culturii minorităților locale dar și consolidarea dialogului 

intercultural. 

Rezultate:  

- 1 scenă mobilă achiziționată 

- 6 chioșcuri comerț stradal din lemn achiziționate 

- 10 costume tradiționale țigănești achiziționate 

- 10 costume tradiționale românești achiziționate 
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Proiect: 2020-1-RO01-KA105-079206  
“Be yourself – Be an entrepreneur!” 

 
Finantare: Erasmus+ 

Tip proiect: Proiecte de mobilitate pentru tineret (KA1) 

Perioada implementare: 01.05.2020 – 21.12.2020 

Parteneri:  

1. Kujawsko-Pomorska Wojewodzka Komenda Ochotniczych Hufcow Pracy 
(Polonia) 

2. ASOCIACION JUVENIL INTERCAMBIA – Spania 
3. Meraki (Croaţia) 
4. Associazione Culturale Malik (Italia) 
5. EDUFONS – (Serbia) 

 

Scopul proiectului: dezvoltarea antreprenoriatului, în rândul tinerilor din mediul 
rural. 
 
Proiectul constă într-un schimb de tineri ce va fi organizat la Centrul de agrement Oglinzi, 
județul Neamț, în perioada 03.10 - 10.10.2020, și va implica 36 de participanți și 6 
lideri de grup. 
 
Obiectivele proiectului:  

O1: Îmbunătățirea cunoștințelor a 42 de tineri participanți despre antreprenoriat și 
Erasmus+, în toate fazele proiectului; 
O2: Implicarea a 42 de tineri în activități de artizanat rural și cetățenie activă; 
O3: Sprijinirea a 42 de tineri în realizarea unui plan de afaceri pentru deprinderea de 
cunoștințe și dobandirea de abilități. 

 

 

Ca urmare a situației generate de pandemia COVID 19, respectiv dificultățile de 

călătorie ale participanților la nivel internațional, măsurile de alertă aplicate la nivel 

național precum și necesitatea desfășurării activităților în condiții de siguranță și 

protecție a participanților la mobilități, Asociația PRO ROMA, a decis, în urma 

consultării partenerilor implicați în implementarea proiectului, şi cu acordul AN, 

prelungirea perioadei contractuale de la 8 luni la 16 luni, respectiv 01/05/2020 – 

31/08/2021 precum şi decalarea derulării mobilității proiectului pentru perioada 

21/05/2021- 28/05/2021. 
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Proiect: 2020-2-RO01-KA105-080538  
“Photography, community story!” 

 
Finantare: Erasmus+ 

Tip proiect: Proiecte de mobilitate pentru tineret (KA1) 

Perioada implementare: 01.08.2020 – 28.02.2021 

 

Parteneri:  

1. Association Walktogether (Bulgaria) 
2. Association Sztukater (Polonia) 
3. European Youth Centre Breclav (Cehia) 
4. Asociacija Tavo Europa (Lithuania) 
5. World Change (Macedonia) 
6. Udruga mladih Spirit of Freedom Hrvatska (Croația) 

 

Scopul proiectului: instruirea celor 42 de tineri, cu abilități și competențe civice în 
ceea ce privește participarea publicului și influențarea deciziilor în beneficiul propriilor 
comunități. 
 
Proiectul constă într-un schimb de tineri ce va fi organizat la Centrul de agrement Oglinzi, 
județul Neamț, în perioada 02.10 - 09.10.2020, și va implica 35 de participanți și 7 
lideri de grup. 
 
Obiectivele proiectului:  
 
O1: Dezvoltarea abilităților pentru 42 de tineri în utilizarea tehnicilor fotografice în 
timpul schimbului de tineri. 
O2: Învățarea celor 42 de tineri să exprime și să împărtășească nevoile comunității prin 
imagine în timpul fazei de schimb și diseminare a tinerilor. 
O3: Creșterea vizibilității oportunităților Erasmus + în toate etapele proiectului. 

 

 

Ca urmare a situației generate de pandemia COVID 19, respectiv dificultățile de 

călătorie ale participanților la nivel internațional, măsurile de alertă aplicate la nivel 

național precum și necesitatea desfășurării activităților în condiții de siguranță și 

protecție a participanților la mobilități, Asociația PRO ROMA, a decis, în urma 

consultării partenerilor implicați în implementarea proiectului, şi cu acordul AN, 

prelungirea perioadei contractuale de la 7 luni la 14 luni, respectiv 01/08/2020 – 

30/09/2021 precum şi decalarea derulării mobilității proiectului pentru perioada 

22/06/2021- 29/06/2021. 
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Proiect: 2020-2-RO01-ESC11-080758  
“Cross-Culture Cooperation and Solidarity” 

 
Finantare: Erasmus+ 

Tip proiect: Voluntariat (ESC – Corpul European de Solidaritate) 

Perioada implementare: 01.10.2020 – 31.12.2021 

Parteneri:  
 

1. Asociacion Juvenil Intercambia (Spania) 
2. Active Bulgarian Society (Bulgaria) 
3. European Youth Centre Breclav (Cehia) 
4. Association Inspire! (Portugalia) 

 

Scopul proiectului: Prin proiectul de cooperare și solidaritate interculturală, ne 
propunem să construim o punte de cultură între tinerii romi și neromi, care să ofere un 
exemplu de cooperare fructuoasă, incluziune și responsabilitate pentru alte persoane, 
comunități și țări. Vrem să-i conștientizăm despre cine sunt, conștienți de 
responsabilitatea acestora și conștienți că toți sunt cetățeni europeni care au o voce, șanse 
egale, instrumente și oportunități de explorat.  
 
Proiectul nostru, se va desfășura în regiunea de nord-est a României, în orașul Iași.  
Activitățile de voluntariat vor dura 9 luni (între 11.01.2021 și 11.10.2021), implicând 4 
voluntari din Spania, Bulgaria, Croația și Portugalia care își vor concentra activitățile, 
conform proiectului, în principal pe două comunități de romi, Ses Bahlui și Tatarasi 
Barceaus.  
 
Obiectivele proiectului:  
 
O1. Construirea unui mediu în care voluntarii și coordonatorii îi vor sprijini pe tinerii din 
comunitățile de romi cu care se confruntă cu probleme legate de integrarea în societatea 
modernă. 
O2. Promovarea valorilor de toleranță, incluziune, interculturalitate și solidaritate între 
voluntari și tineri din comunitățile de romi și neromi. 
O3. Creșterea gradului de conștientizare a tinerilor din grupurile dezavantajate cu privire 
la oportunitățile Corpului European de Voluntariat, fiind sprijiniți să participe și să se 
deschidă către ideea de voluntariat. 
O4. Cooperarea dintre voluntari pentru a-și folosi cunoștințele și experiența din țările lor 
pentru a crea ateliere și dezbateri care se concentrează pe problemele zilnice cu care se 
confruntă tinerii din comunitățile de romi defavorizați. 
O5. Promovarea activităților socio-educaționale de calitate, care vizează includerea atât a 
etnicilor romi care trăiesc în condiții de fragilitate structurală, cât și a voluntarilor 
internaționali prin utilizarea tehnicilor de educație non-formală.  
O6. Creșterea gradului de angajabilitate atât al grupului țintă, cât și al voluntarilor, 
oferindu-le posibilitatea de a face schimb de cunoștințe culturale și strategii de educație 
non-formală. 
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Ca urmare a situației generate de pandemia COVID 19, respectiv dificultățile de 

călătorie ale participanților la nivel internațional, măsurile de alertă aplicate la nivel 

național precum și necesitatea desfășurării activităților în condiții de siguranță și 

protecție a participanților la mobilități, Asociația PRO ROMA, a decis, în urma 

consultării partenerilor implicați în implementarea proiectului, şi cu acordul AN, 

prelungirea perioadei contractuale de la 15 luni la 19 luni, respectiv 01/10/2020 – 

30/04/2022 precum şi decalarea derulării activităţilor de voluntariat pentru 

perioada 01/06/2021- 28/02/2022. 
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PROIECTE PROPUSE SPRE FINANŢARE 

 

Proiect: CREAR Creating REsilience Against Racism 

 
Finantare: Erasmus+ 

Tip proiect: Parteneriat Strategic (KA2) 

Scopul proiectului:  CREAR își propune să creeze o abordare inovatoare non-formală 

de educație / învățare, bazată pe implicarea directă a tinerilor prin utilizarea tehnologiilor 

digitale contemporane pentru a sprijini integrarea tinerilor excluși, promovând 

incluziunea socială și abilitarea tinerilor și încurajând dialogul intercultural și 

solidaritatea. 

Obiectivele proiectului:  
 

O1: Identificarea și înțelegerea fenomenelor discriminării și barierele din calea incluziunii 

sociale, impactul și consecințele acestora asupra grupurilor de tineri cu risc de excludere. 

O2: Adunarea și compilarea de informații din datele disponibile, studii și cercetări care 

ilustrează situația aplicabilă în diferite țări europene. 

O3: Cercetarea și împărtășirea de exemple cu cele mai bune practici din țările participante 

din Europa care permit politicilor de tineret și munca tinerilor să evolueze, ținând cont 

de diferitele experiențe culturale și medii găsite. 

O4: Sprijinirea activităţii pentru tineret și politica pentru tineret prin elaborarea de 

recomandări pentru lucrul cu tinerii în depășirea barierelor identificate. 

O5: Promovarea educației non-formale și conștientizarea importanței drepturilor omului 

ca răspuns la criza COVID-19. 

 

Proiect: Connected while being apart 

 
Finantare: Erasmus+ 

Tip proiect: Proiecte de mobilitate pentru tineret (KA1) 

Scopul proiectului:  Scopul este de a promova instrumente / metode sigure de 

interacțiune socială adaptate situației actuale de pandemie. 

Obiectivele proiectului:  
 
Creșterea gradului de conștientizare a efectelor sociale și psihologice cauzate de închidere 

și restricții impuse de COVID-19 

Implicarea participanților în activități non-formale (de exemplu, expoziție vie) pentru a 

găsi modalități de a face față efectelor sociale și psihologice ale pandemiei 

Crearea unui plan de acțiune eficient de către participanți pentru a facilita colaborarea cu 

asociațiile și comunitatea din care aparțin în timpul și post-pandemia 
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ACTIVITĂȚI 

 
Dezrobirea romilor (20 februarie 2020) 

 

Ziua de 20 februarie 1856 reprezintă pentru romii din România data eliberării 

din sclavie, prin „Legiuirea pentru emancipaţia tuturor ţiganilor din Principatul 

Românesc”, act normativ promulgat de domnitorul Barbu Ştirbei, pe baza unui text 

întocmit de Petre Mavrogheni şi Mihail Kogălniceanu. 

În data de 20 februarie 2020, în sala Sinaxar a Muzeului Mitropolitan Iasi, s-a 

comemorat Ziua Dezrobirii romilor care a debutat cu sceneta Taria Atletului, adaptare 

dupa Cartea lui Iov din Vechiul Testament. Evenimentul care a marcat Ziua Dezrobirii 

romilor, isi are unicitatea sa, deoarece pana acum, nicaieri si niciodata nu au fost la un 

loc reprezentanti ai bisericii si romii care sa comemoreze impreuna aceasta zi.   

Prin aceasta se arata ca romii, indiferent de furtunile prin care au trecut, sunt 

crestini-ortodocsi si tin la dreapta credinta; biserica acorda suportul moral, duhovnicesc 

si raspunde tuturor in acest sens. 

Istoria, oricat ar fi fost de aspra, in timp repararea isi face loc si aduce impreuna 

romii si biserica, in armonie.   

Un scurt rezumat despre robia romilor, ilustrat in cuvinte de domnul Bobi 

Apavaloaie, istoric la Directia de Cultură şi Culte, a completat cunostintele tuturor 

despre acea perioada si ne-a incantat cu relatarea unei povesti reale care a determinat 

inceperea procesului de dezrobire a romilor. 
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“Identitate, Armonie, Ortodoxie” 
(3 octombri 2020) 

 
 În data de 3 octombrie 2020, Asociaţia PRO ROMA, împreună Asociaţia Har 
Roditor, Asociaţia „Alături de oameni” şi  Facultatea de Teologie Ortodoxă au organizat 
marșul “Identitate, Armonie, Ortodoxie”. 

Marşul sa desfăşurat cu sprijinul tinerilor voluntari romi şi neromi, pe traseul 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – strada Alexandru Lăpușneanu –strada Ștefan 
cel mare și Sfânt – Catedrala Mitropolitană. Pe traseul marşului, tinerii au intonat 
imnuri specifice zonei Moldovei, imnul României, imnul Romilor. Tinerii au îmbrăcat 
costume tradiţionale: portul popular românesc, portul romilor și ținute elegante. În fața 
Catedralei Mitropolitane un cor bisericesc au cântat cântece religioase după care, au 
fost depuse coşuri cu flori la racla Sfintei Cuvioasa Paraschiva. 

Marșul desfăşurat este unul cultural și religios în același timp, ce a dorit să 
exprime frumusețea identității fiecăruia (“Frumusețea va salva lumea” – 
Dostoievski), identitatea culturală, identitatea de gen, identitatea etnică. Fiecare are 
o identitate care și-o respectă, o exprimă și nu este altceva decât ceea ce este, cu ceea ce 
a fost înzestrat de la naștere.  

Un marș al armoniei, deoarece oricât de diferiți am fi, cultural sau etnic, trăim 
în armonie şi respectăm valorile tradiționale, valorile sănătoase care ne reprezintă 
(“Nu mai este iudeu nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este 
parte bărbătească și nici parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în 
Hristos Iisus “ Galateni cap. 3) 

Un marș al identității noastre religioase, a ortodoxiei, a tinerilor care, în ciuda 
tehnologizării, a globalizării, etc. sunt religioși, își exprimă religia și aceasta îi unește 
pe toți; toți au valori comune, ortodoxe care îi adună și îi armonizează “Că unde sunt 
doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor”   Matei 
18,20  
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SERVICII SOCIALE 
 

Având în vedere situația generată de pandemia COVID 19, ţinând cont de 

măsurile de restricţie impuse în scopul prevenirii răspândirii infecţiei, luând act de 

situaţia epidemiologică la nivelul teritoriului în care Asociaţia PRO ROMA îşi 

desfăşoară activitatea cu prioritate, luând în considerare măsurile  cu impact pozitiv în 

limitarea răspândirii infecţiei, Asociaţia PRO ROMA a decis limitarea activităţilor care 

presupun un contact direct cu populaţia comunitară, oferind sprijin în limitele 

prevăzute de măsurile adoptate. 

Astfel, în acest context, am oferit informaţii legate de COVID 19, am încurajat 

beneficiarii pe perioada stării de urgenţă. 

Am oferit pachete de hrană, constând în făină, ulei, zahăr, cartofi, conserve etc., 

precum şi produse de dezifecţie (măşti, săpun, spirt) persoanelor din zonele Şes Bahlui, 

Tătăraşi, Başceauş. Cu sprijinul Fundaţiei Diaconia, aceste pachete au fost împărţite în 

două tranşe în luna aprilie. 

Mai mult, cu sprijinul Episcopiei Catolice Iaşi, am distribuit 100 de măşti de 

protecţie persoanelor din zonele Metalurgie, Tătăraşi, Başceauş. 

În luna mai, am distribuit la 20 de familii din zon precum Vântu, Tătăraşi, 

Başceauş şi Şes Bahlui alimente (lapte proaspăt de ţară, ouă şi brânză). Mai mult, au 

fost împărţite termometre pentru verificarea temperaturii. 

Ţinând cont că în perioada stării de urgenţă orice deplasare se realiza doar pe 

baza unei declaraţii, am avut diverse plângeri privind abuzuri ale poliţiei şi 

jandarmeriei legate de amenzi. Pentru aceste cazuri am apelat la sprijinul unui avocat 

ce a oferit consultanţă juridică persoanelor gratuită acestor persoane. 

Având în vedere că în această perioadă, şi cursurile şcolare au fost trecute în mod 

on-line, acest aspect a afectat activitatea şcolară a multor copii romi, sistemul on-line 

pentru majoritatea nefiind o soluţie potrivită, tocmai din motivul că nu îşi permit un 

sistem IT (laptop, computer etc.). Astfel, cu binevoinţa unor sponsori, împreună cu 

Asociaţia Har Roditor am putut oferi 6 laptop-uri noi şi alte 37 de sisteme SH (21 laptop-

uri şi 16 computere) copiilor aflaţi în nevoie. 

În luna iunie, am distribuit dulciuri şi jucării copiilor din Vântu şi Başceauş. 

 

 

 

 

 

mailto:office@asociatiaproroma.ro
http://www.asociatiaproroma.ro/
http://www.asociatiaproroma.ro/


 

 13 

Iasi, str. Ion Creangă, nr. 56A, bl. H1, 
PT 23 Tătărași, cod postal 700321 
tel. +40 332 41 77 64 
email: office@asociatiaproroma.ro 
Website: www.asociatiaproroma.ro

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte 

Margareta Herţanu 
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