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Raport activitate 

Asociatia PRO ROMA – 2014 
 

Asociaţia PRO ROMA este o organizaţie nonguvernamentală, înfiinţată în luna 
septembrie 2008, în baza ordonanţei 26/2000, cu privire la regimul asociaţiilor și 
fundaţiilor din România, ca raspuns la nevoia incluziunii sociale a comunităţilor de 
romi, în special, și a tuturor grupurilor dezavantajate, în general. 

Scopul asociaţiei este promovarea valorilor morale, respectarea drepturilor și libertăţilor 
fundamentale ale minorităţii rome, a drepturilor economice, sociale și culturale ale 
romilor, în context naţional și european. 

 

Obiectivele specifice: 

- Prevenirea și combaterea tuturor formelor de discriminare faţă de romi; 
- Protecţia drepturilor și libertăţilor fundamentale ale romilor; 
- Dezvoltarea comunităţilor de romi în contextul drepturilor civile, economice, 

sociale, culturale și politice; 
- Promovarea și susţinerea unei societăţi multiculturale și a dialogului 

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

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

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

îmbunătăţirii situaţiei sanitare a grupurilor dezavantajate; 
- Activităţi economice directe pentru realizarea obiectivelor asociaţiei, cnf. art. 46 

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

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

 

 



 

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

 

Activitati desfasurate/in curs de desfasurare, pentru anul 2014: 

� Organizarea evenimentului cultural “Clipe de Daruire”, cu ocazia Zilei 
Internationale a Romilor, in data de 8 aprilie 2014, la Caminul de Batrani “Sf. 
Parascheva”, Iasi 

� Organizarea logistica a evenimentului Gala Studentilor Romi beneficiari ai 

programului de burse Universitare Roma Education Fund, in 
colaborare cu Roma Education Fund Romania, din 14 noiembrie 2014 la 
Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa”, Iasi. 

� Implementarea in perioada 2014-2015 a proiectului 
POSDRU/165/6.2/S/143038 – Deschidem o FEREASTRA catre piata 

muncii!(FEREASTRA), in regiunile Bucuresti-Ilfov si Nord-Est avand ca scop 
furnizarea programelor de formare profesională, prin dezvoltarea si furnizarea 
unui program complex si articulat de formare profesionala 
(calificare/recalificare), in vederea creşterii şi dezvoltarii aptitudinilor şi 
calificărilor persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, precum si a facilitarii 
accesului la o calificare relevanta pe piata muncii. 

� Dezvoltarea organizationala a Asociatiei PRO ROMA prin: 
1. Acreditarea serviciilor sociale cnf. Legii 197/2012 privind asigurarea calitatii 

in domeniul serviciilor sociale: Certificat de acreditare seria AF nr. 

001496 din 07.10.2014; 

2. Acreditarea serviciilor specializate pentru stimularea fortei de munca 
cnf. Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea 
ocuparii fortei de munca si HG 277/2002 privind criteriile de acreditare ale 
furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea fortei de munca: informare 
si consiliere profesionala; medierea muncii pe piata interna - Certificat de 

acreditare seria IS nr. 25/00043 din 06.11.2014 

� Prestarea de servicii Primariei Comunei Dumesti, jud. Iasi - intocmirea unor 

referate de ancheta psiho-sociala, in cazurile familiilor domiciliate pe raza 

comunei Dumesti, jud. Iasi 
� Acordarea de consiliere scolara elevilor si studentilor ce au dorit continuarea 

studiilor si obtinerea unei burse RMUSP/RHSP precum si consiliere psiho-

sociala personelor aflate in nevoie. 
� Mediere scolara in vederea prevenirii si combaterii abandonului scolar 
� Monitorizare in vederea combaterii segregarii scolare a elevilor de etnie roma 
� Deschiderea noului sediu al asociatiei PRO ROMA din str. Ion Creanga 

nr. 56A bl H1, incinta PT23 Tatarasi, cnf contract 82718/12.09.2013 intre DAPPP 
Iasi si Asociatia PRO ROMA. 


