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Cuvânt înainte, 

 

 

Ce am putea spune despre 2013 care a încununat 5 ani de 
existență a asociației? Pentru toți 2013 a fost anul dezvoltării și al 
stabilității asociației, în care am simțit că asociația prin 
oportunitățile sale și-a îmbunătățit și și-a dezvoltat serviciile. 

Astfel, am reușit să devenim furnizori de formare 
profesională în trei meserii: Lucrător social, Mediator sanitar și 
Brancardier. 

Un sprijin deosebit am primit din partea autorității publice 
locale. Un spațiu pentru sediu asociației alocat prin HCL de către 
Consiliul Local al Municipiului Iași a fost momentul în care am 
considerat cu încredere că planurile și obiectivele noastre pot fi 
atinse.  

În 2013, am continuat activitățile de informare și mediere pe piața muncii, 
consiliere școlară și profesională, activități culturale, promovarea talentelor roma, 
desfășurarea cursurilor de formare profesională, colaborări transfrontaliere etc. 

2013 a însemnat pentru beneficiarii noștri noi locuri de muncă; În cadrul 
Asociației PRO ROMA au fost angajate 8 persoane, ramânând doar 6 persoane; de 
asemenea PRO ROMA a avut și un număr de 17 colaborări pe perioadă determinată. 

2013… e un an despre care mai bine lăsăm să vorbească rezultatele prezentate în 
paginile următoare… nu înainte de a le mulțumi beneficiarilor noștri care au dat sens 
existenței noastre, partenerilor și colaboratorilor – care au venit alături de noi și au 
contribuit direct la îmbunătățirea vieții celor în nevoie, voluntarilor fără de care nu ne-
am fi descurcat, și celor care și-au deschis sufletul și s-au schimbat o data cu noi 
…comunității în slujba căreia suntem. 

 

 

Margareta HERȚANU 

Președinte, Asociația PRO ROMA 

 

 

 

 



CV ORGANIZAȚIONAL 

 

 Denumirea legală: Asociația PRO ROMA 
 Date de contact: Sediu social – str. Iarmaroc nr. 44, Iași, România, cod 700198; 

Sediu de contact – str. Ion Creangă nr. 56A, bl. H1 (incinta PT23), Iași, România, 
cod 700198; 

 Reprezentant legal: Margareta HERȚANU, Președinte; 
 Date de contact reprezentant legal: 0232/457582; 0742096749; e-mail: 

margareta@asociatiaproroma.ro 
 Înființare: septembrie 2008, cu scopul promovării valorilor democratice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a drepturilor 
economice, sociale, şi culturale ale minorităţii rome. 

 Proiecte/Activități: 
 Proiect “ȘCoala aprOaPe de noi”, cod RO 095, finanțator Roma Education 

Fund (REF) – proiect implementat în parteneriat cu Fundația Iosif, 2011 – 
2012; 

 Promovarea talentelor roma: 
- Tineri studenți ce au facut parte din echipa filmului de scurt metraj 

“Cinci și un sfert”; 
- Petrică Zavache – Pictor icoane, tânar absolvent al Facultății de 

Teologie, specializarea Arta Sacră; 
- Hriscu Georgiana – instrumentist vioară; 
- Dinu David Valentin – instrumentist chitara, elev clasa aXII-a Liceul 

“Octav Băncilă”; 
- Rodica Ancuța (Nucă) – solist vocal, muzică lăutărească; 

 Producție cinematografică – film de scurt metraj “Cinci și un sfert”; 
 Promovarea culturii roma – evenimente desfasurate: 

- 27 ianuarie “Ziua Internațională pentru Comemorarea Memoriei 
Victimelor Holocaustului”; 

- 8 aprilie “Ziua Internațională a Romilor”; 
- 16 septembrie “Ziua portului și Dansului popular rom”; 
- 8 octombrie “Ziua muzicianului rom din România”; 
- 16 noiembrie “Ziua toleranței ăi a diversității”; 
- 18 decembrie “Ziua Minorităților din România”; 

 Servicii sociale; 
 Servicii pentru stimularea ocupării forței de muncă; 
 Formare profesională. 

- Acreditare CNFPA pentru formare: Lucrător social (nr. 
22/44/29.02.2013), Mediator sanitar (nr. 22/45/29.01.2013), 
Brancardier (nr. 22/215/06.03.2013). 

 Număr de angajați: 6 



Cine suntem ? 

 

 

 

 

 

Asociația PRO ROMA este o organizație 
nonguvernamentală, înființată în luna septembrie 2008, în 
baza ordonanței 26/2000, cu privire la regimul asociațiilor 
și fundațiilor din România, ca raspuns la nevoia incluziunii 

sociale a comunităților de romi, în special, și a tuturor 
grupurilor dezavantajate, în general. 

Scopul asociației este promovarea valorilor morale, 
respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale 

minorității rome, a drepturilor economice, sociale și 
culturale ale romilor, în context național și european. 

 

Obiectivele specifice: 

- Prevenirea și combaterea tuturor formelor de discriminare față de romi; 
- Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale romilor; 
- Dezvoltarea comunităților de romi în contextul drepturilor civile, economice, 

sociale, culturale și politice; 
- Promovarea și susținerea unei societăți multiculturale și a dialogului 

intercultural; 
- Elaborarea și implementarea de politici publice pentru romi; 
- Servicii de informare, consiliere, orientare profesională și mediere pe piața 

muncii pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă; 
- Înființarea și dezoltarea de întreprinderi și cooperative ale economiei sociale; 
- Promovarea și dezvoltarea activităților în parteneriat, între organizații orientate 

spre profit și organizații non-profit, în vederea dezvoltării economiei sociale; 
- Activități socio-educaționale pentru copii preșcolari și școlari; 
- Servicii de informare, consiliere și educare privind sănătatea publică, în vederea 

îmbunătățirii situației sanitare a grupurilor dezavantajate; 
- Activități economice directe pentru realizarea obiectivelor asociației, cnf. art. 46 

lit. d din OG 26/2000: - “Activități de producție cinematografică, video – Cod 
CAEN 5911” 

- Servicii de formare profesională: cod CAEN 8559 “alte forme de învățământ 
n.c.a.” 

 

 
 
 

 
 



ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 
 

 

FORMARE PROFESIONALĂ 

În anul 2013, Asociația PRO ROMA a devenit furnizor de 
formare profesională, în urmatoarele meserii: 

 

Lucrător social 
(Cod NC 5139.2.2) 
– înmatriculat în 
RNFFPA cu nr. 
22/44/29.01.2013 

Mediator sanitar  
(Cod NC 5139.2.1) 
– înmatriculat în 
RNFFPA cu nr. 
22/45/29.01.2013 

Brancardier  
(Cod NC 5132.1.4)  
– înmatriculat în 
RNFFPA cu nr. 
22/215/06.03.2013 

Asociația PRO ROMA a desfășurat programul de 
formare profesională în urma licitației de achiziție de servicii de 
formare profesională pentru proiectul “O generaţie de 
specialişti romi în domeniul medical”, proiect cofinanţat din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Nr. contract: 
POSDRU/96/6.2/S/62047, beneficiar Asociaţia „Agenţia de 
Monitorizare a Presei”. 

 
 

Parteneri: 
 Direcția de Asistență Comunitară, Iași; 
 Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida” Iași; 
 Spitalul Clinic de Urgență “prof. dr. Nicolae Oblu”, 

Iași. 

 
 

Rezultate: 

 83 solicitanți; 
 80 absolvenți cu diplomă de calificare. 

 



INTEGRARE SOCIALĂ 
 
 

Serviciile acordate beneficiarilor PRO ROMA, din grupurile vulnerabile, au 
evoluat în funcție de necesitățile acestora, în anul 2013 fiind acordate servicii de 
informare și consiliere profesională, mediere pe piața muncii, asistență psiho-socială, 
consiliere școlară și orientare în carieră. 

 
 Servicii de 

informare și 
consiliere 

profesională și 
mediere pe piața 

muncii 
 
Au beneficiat 123 de 
tineri, atât cu studii 
liceale cât și cu 
studii superioare.  

 Asistență  
psiho – socială 

 
76 de persoane au 
beneficiat de asistență 
prin informare și con 
siliere. 
 

 Consiliere școlară 
și orientare în 

carieră 
 
53 de elevi și studenți 
au beneficiat de 
sprijin în prevenirea 
situațiilor de criză 
personală și 
educațională precum 
și consiliere cu 
privire la profilul 
individual, aspirații 
profesionale, interese 
etc. 

 
 
 
 

BURSA LOCURILOR DE MUNCA PENTRU ABSOLVENȚI 
 

AJOFM, IAȘI vs. PRO ROMA 
 

În data de 27 septembrie 2013, în urma organizării de către Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Iași, a evenimentului Bursa locurilor de muncă pentru 

absolvenți, PRO ROMA a venit în sprijinul absolvenților cu postul de Lucrător social. 
 

În urma acestui eveniment PRO ROMA a mai angajat 2 absolvenți. 
 

 
 

 

 



DEZVOLTARE EDUCAȚIONALĂ 
 

 
Asociația PRO ROMA a sprijinit și sprijină dezvoltarea educațională a copiilor 

și tinerilor provenind din medii dezavantajate. 
 
PRO ROMA oferă beneficiarilor informare/îndrumare asupra oportunităților de 
dezvoltare educațională: 
 
 Admitere la Facultate pe locuri special destinate minorității roma; 

Rezultate: 17 recomandări 
 

 Programul de Burse Universitare ROMA MEMORIAL (2013-2014) 
(RMUSP) – Roma Education Fund 
Rezultate: 21 recomandări 
  

 Sprijin educațional pentru elevii romi de liceu – Roma Education 
Fund Romania 
Rezultate: clasa a IX-a – 3 elevi, clasa a XII-a – 11 elevi. 
 

 
 

ACTIVITĂȚI CULTURALE 
 

 
8 aprilie 2013,  

Ziua Internațională a Romilor 
Ziua Internaţională a Romilor a fost proclamată 

în 1971, cu prilejul primului Congres 
internaţional al romilor de pretutindeni. În 

statele din Europa de Est, inclusiv România, 
data de 8 aprilie a fost consacrată Zilei romilor 

din 1990, prilej cu care au fost adoptate şi 
celelalte două mari simboluri ale naţiunii 

transfrontaliere rome: cantecul „Gelem, gelem” 
ca imn al romilor de pretutindeni, cântec lansat 

în 1967, în filmul iugoslav „Am întâlnit ţigani 
fericiţi” și steagul romilor (dreptunghiular, cu 
jumătatea superioară albastră, cea inferioară 

verde, iar în centru o roata de culoare roșie, în 
realitate, „chakra = roata universului”, care are, 

în fapt, 16 spițe.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



2 august 2013, BIK I NA BISTAR – PRIVEȘTE ȘI NU UITA 
 Asociația PRO ROMA în colaborare cu Asociația Pakiv România și Instituția Prefectului 
– Județul Iași, au organizat o masă rotundă pe tema comemorării genocidului romilor. 

 
 

CONTEXT ISTORIC 
 

În noaptea din 2/3 august 1944 aproape 
3000 de prizonieri de la Zigeunerlager 

(tabăra romă) de la Auschwitz au fost duși 
cu camioanele de către trupele SS pentru a 

fi omorâți. În săptămânile anterioare 
acești ultimi bărbați, femei și copii din așa 

numita tabără familială au rezistat 
exterminării până la sfârșit, opunându-se 

gardienilor. 
Numărul persoanelor de etnie romă 

omorâte din cauza politicii de exterminare 
a regimului nazist în Europa totalizează 

probabil mai mult de jumătate de milion. 

CONTEXT EUROPEAN ȘI 
INTERNAȚIONAL 

 
Ziua de 2 august este astfel comemorată la 

nivel european (Cracovia, Auschwitz, 
Londra etc.) și internațional - pentru prima 

dată tradiționala comemorare a zilei de 2 
august a genocidului nazist împotriva 

romilor va fi legată de un eveniment de la 
Hiroshima. Holocaustul romilor și victimele 

bombelor atomice vor fi comemorate 
împreună în cadrul unei ceremonii la 
Hiroshima, al cărei coorganizator este 

IMADR  
(the International Movement Against All 
Forms of Discrimination and Racism). 

 

 

 
 
 

26 Decembrie 2013, Bucharest Christmas Market 
Târgul oficial de Crăciun al Capitalei 

 

 

Partener al Creart – Centrul de Creație, Artă și 
Tradiție, Asociația PRO ROMA a realizat un program artistic, 

orchestrat de artistul Damian Drăghici – Concert 
extraordinar de Crăciun – unde 274 de artiști au creat 

“Povestea de iarnă: Crăciun Luminos”. 
Au participat 200 de membri ai corului de adulți 

interpretând colinde românești reorchestrate și interpretate 
în manieră bizantină/gregoriană; 40 de copii interpretând 

colinde, amintind de perioada copilăriei; un cor de 15 viori ce 
au interpretat melodii celebre și moderne precum și un 

potpuriu muzical interpretat de Damian Drăghici împreună 
cu 15 naiști. 



 

  
 
 
 

 
PROMOVAREA TALENTELOR 

 
 

 
 

În cursul anului 2013, Asociația PRO ROMA a urmărit promovarea talentelor 
roma, o activitate începută în anul 2012, ca urmare a campaniei “LUMEA MEA E 
LUMEA TA” – sub sloganul “Acceptă-ți identitatea, promovează-ți valorile”. 

Dacă anul 2012, tinerii romi au fost cei care și-au arătat valoarea prin teatru, film 
și pictură, în anul 2013, PRO ROMA a căutat să scoată în evidentă faptul că în artă 
vârsta nu contează.  

Vocea doamnei Rodica Ancuța (Nucă), asemuită cu cea a Romicăi 
Puceanu, după cum consideră artistul Damian Draghici, am reușit să o surprindem 
în 8 piese lăutărești, ce constituie un Album de colecție, pe care Asociația PRO ROMA la 
înregistrat în semn de prețuire și respect a valorilor și talentului, pe care Rodica 
Ancuța (Nuca) la dedicat muzicii lăutărești. 
 

Și pentru că unui artist îi stă bine pe scenă, am facut posibil ca Rodica Ancuța 
(Nucă) să-și pună în valoare, din nou, talentul său, life. 

Acest lucru a fost posibil datorită Fundației Bright Light. 



 

Astfel, la inaugurarea 
sălii “Teatrellii: Theatre, 

music and more” a 
Centrului de Creație, 

Arta și Tradiție al 
Municipiului București a 

avut loc un concert 
susținut de Damian 

Drăghici și Orchestra 
Interbelic, ce a împletit 

tradiția muzicii lăutărești 
cu filonul autentic de 

folclor. 
 

 

Generații după generații de lăutari și rapsozi populari s-au reîntâlnit, și-au dat 
mâna peste timp, reconstruind în acorduri de vioară, țambal sau acordeon, nai, caval și 
lăută, voce și inimă, casa noastră de suflet, muzica lăutărească.  

Au fost reînviate în linii melodice demult știute Grigoraș Dinicu, Titi Niculescu, 
Nicolae Buică, Fănică Luca, Maria Tănase, Marcel Budală, Toni Iordache, Barbu 
Lăutaru, Fărâmiță Lambru, Dona Siminică, Romica Puceanu…  

 

 

  
 
Instrumentiștii Orchestrei Interbelice sunt, nu numai urmași de sânge ai 

neuitaților lăutari și interpreți, dar sunt păstratorii și transmițătorii unei moșteniri 
sonore unice în spațiul european.  

Leonard Iordache și Rodica Nuca, pentru a aminti doar câțiva din interpreți au 
trimis în timp, în Bucureștiul de altadată, fermecător și elegant, iar acordurile de nai ale 
lui Damian Drăghici au revelat firul roșu de poveste doiniță a muzicii românești.  



 
Schimb European de experiență 

 
 

 

În perioada 26 Octombrie – 2 Noiembrie 2013, a 
participat, la Trélazé – Franta, la programul European 

Tineret în Acțiune – “Meeting on the numerical practice of 
young people”, inițiat de către Fédération Léo Lagrange. 

Programul a reprezentat un schimb European de 
experiență între tinerii cu vârste între 15 si 20 de ani, din 4 

țări precum Ungaria, România, Germania și Franța. 
Temele propuse pentru schimbul de experiență sunt: 
solidaritatea între popoare, cooperarea, diversitatea 

culturală, cetățenia europeană. 

 

 

 

 
 

 
Rezultate: 4 tineri romi participanți la programul European Tineret în Acțiune – 

“Meeting on the numerical practice of young people”; 2 din clasa a IX-a Liceul “Ion 
Neculce” Tg. Frumos respectiv Liceul Economic nr. 3, Iași, 1 clasa a XI-a  Liceul “Ion 

Neculce” Tg. Frumos, 1 clasa a XII-a Liceul Waldorf Iași. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIVERSE 

 
 Am lucrat la site-ul asociației, în ideea transparenței și vizibilității activităților 

noastre; ne puteti găsi la adresa www.asociatiaproroma.ro  
 2013 fiind anul ganturilor finanțătorilor private și al deblocării finanțărilor 

europene am fost interesați de următoarele fonduri unde am depus proiecte: 
I. Fondul pentru Inovare Civică 

II. Fondul ONG România 
III. Finanțare nerambursabilă 2013 din bugetul Consiliului Județean Iași, cnf. 

350/2005 
IV. Țara lui Andrei 
V. FSE-POSDRU 

V.I 5.2 Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea 
ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă; 
V.II 6.2 Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe 
piața muncii. 

 Ca urmare a atribuirii spațiului din str. Ion Creangă nr. 56A, bl. H1, (incinta 
PT23), în baza HCL 184/31.07.2013, cu destinație de sediu asociație, în perioada 
imediat următoare după semnarea contractului cu DAPPP nr 82718/12.09.2013, 
am început întocmirea documentației tehnice în vederea amenajării/construcției 
spațiului și obținerea avizelor pentru racordarea la utilități.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SITUAȚIA  

FINANCIARĂ A ASOCIAȚIEI PRO ROMA 
 
 

 
Explicații 2012 2013 

Venituri 242.613,00 222.118,00 

Cheltuieli 239.548,00 218.393,00 

Excedent/Deficit 3.065,00 3.725,00 

Resurse umane 31 colaboratori +  

2 angajati 

6 angajați 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTENERI ȘI COLABORATORI 

 

AUTORITĂŢI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 

Instituția Prefectului - Județul Iaşi 
Consiliul Județean Iași 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi 
Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi 
Direcția de Plăți și Prestații Sociale Iași 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi 
Direcția de Sănătate Publică Iaşi 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 
Primăria Municipiului Iaşi 
Primăria Comunei Lungani, jud. Iaşi 
Primăria Comunei Voineşti, jud. Iaşi 
Primăria Comunei Răducăneni, jud. Iaşi 
Şcoala de Arte şi Meserii, comuna Voineşti, jud. Iaşi 
Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi 
Inspectoratul Școlar Județean Botoșani 
Inspectoratul Școlar Județean Neamț 
Centrul de Creatie, Arta si Traditie Bucuresti 
 

ORGANIZAŢII NON-GUVERNAMENTALE NAŢIONALE ŞI 
INTERNAŢIONALE 
 
Fundația Iosif 
Fundația Bright Light 
Fundația CORONA Iași 
Asociația “PALMA” 
Asociatia de Reactie Contra Abuzurilor 
 
PARTENERI MEDIA 
 
Radio Iași 
TVR Iași 
Bună Ziuă Iași 
Radio HIT 


