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Raport activitate 

Asociația PRO ROMA 

2018 

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.  

 

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: 

- Educatie 

- Cultura 

- Servicii sociale 

- Tineret 
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PROIECTE DERULATE 
 

 

Proiect: 2017-3-RO01KA105-047070 “Fii profesionist in domeniul audio-

vizual” 

Finantare: Erasmus+ 

Tip proiect: Proiecte de mobilitate pentru tineret (actiunea cheie 1) 

Perioada implementare: 01.02.2018 - 01.07.2018 

Parteneri: Citizens of the world – Turcia, ASOCIACION JUVENIL 

INTERCAMBIA – Spania, Regionalna Romska Obrazovna Mladinska 

Asocijacija – Macedonia, SDRUZENIE AKTIVNO BALGARSKO 

OBSHTESTVO – Bulgaria, FUTURO DIGITALE – Italia 

Scopul proiectului: capacitarea a 60 tineri cu abilitati si competente in domeniul 
realizarii de campanii  de promovare  
Obiectivele proiectului: - dezvoltarea abilitatilor audio-vizuale  a 60 de tineri din 
6 tari europene in timpul proiectului; - sa-i invatam pe cei 60 de tineri sa invete cum 
sa creeze emisiuni TV, radio si de scurt metraj in timpul proiectului; - sa promovam  
toleranta,  intelegerea si acceptarea in cele 6 comunitati locale de unde vin tinerii in 
timpul proiectului; - sa creasca gradul de cunostere si intelegere a celor 60 de 
tineri legat de realitatile cu care se confrunta Romii in timpul acestui proiect; - sa 
cresca stima de sine a celor 60 de tineri in timpul proiectului. 
Rezultate: Proiectul a contribuit in mod semnificativ la dezvoltarea abilitatilor si 
competentelor celor 60 de participanti, prezenti la schimbul in domeniul promovarii si 
al relatiilor publice. Acestea au fost posibile prin activitatile derulate in timpul 
proiectului, atat in timpul schimbului propriu-zis, cat si in timpul activitatilor 
de pregatire si de follow up, organizate cu implicarea tinerilor participanti. 
Obiectivul 1 care viza capacitarea tinerilor sa invete sa realizeze emisiuni TV si 
radio de scurt metraj au fost indeplinite prin sesiunile realizate in timpul 
schimbului de tineri impreuna cu expertul in televiziune doamna Florea Maria. 
De asemenea, in cele 7 zile de sesiune au fost atinse diverse puncte cum ar 
fi: discutii despre ce reprezinta audiovizualul; vizita la un post de televiziune din 
Resita; discutii despre mesajul transmis in audiovisual; despre Contractul de 
comunicare; ritualurile dezbaterilor pe audio-vizual punandu-se accent pe partea 
de mesaj; dezbaterile radio si TV; realizarea de reclame despre satul Milcoveni, 
mici filmuete cu mesaje, prezentarea si vizionarea de emisiuni ancheta . 
Obiectivul 2 care viza cresterea cunostintelor celor 60 de participant in domeniul 
realizarii de emisiuni TV a fost atins prin activitatile din timpul schimbului de 
tineri cand participantii au realizat mai multe filmulete de scurt metraj pe care 
le-au incarcat pe pagina de facebook a proiectului sau cand participantii au 
realizat singuri reportaje/stiri ancheta despre comunitatea de romi din satul 
Berliste si au prezentat si dezbatut stiri/reportaje ancheta despre romii de la ei 
din tara. 
Obiectivul 3 care viza promovarea tolerantei, intelegerii, tolerantei si acceptarii 
in cele 6 comunitati locale de unde vin tinerii implicati in cadrul acestui proiect 
a fost si el atins nu atat prin activitatile din timpul schimbului de tineri cat prin 
cele dinainte si in special prin activitatile de folow up cand in intalnirile locale 
organizate participantii au prezentat filmulete cu mesaje ce promovau toleranta 
si au avut loc dezbateri cu tinerii de la nivel local. 
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Obiectivul 4 care viza creastere gradului de cunostere si intelegere a celor 60 de 
tineri legat de realitatile cu care se confrunta Romii a fost atins astfel: au fost 
vizitata comunitatea de romi din Berliste, au fost prezentate si dezbatute stiri 
despre romi, au fost realizate trei mesaje legate de Romi in prima sesiune, cea 
legata de mesajul audiovizual. 
Obiectivul 5, cel legat de cresterea stimei de sine a celor 60 de tineri in timpul 
proiectului a fost atins pe de o parte prin faptul ca participantii au fost incurajati 
sa creeze propriile lor materiale, reclame, interviuri, filmulete, au fost incurajati 
sa vorbeasca in public cat mai multi dintre ei si totodata in cadrul reflectiilor de 
grup si a evaluarilor zilnice acestia au avut ocazia fiecare dintre ei sa vorbeasca si 
sa-si exprime temerile si asteptarile legate de ceilalti sau de echipa proiectului 
sau program. Prin faptul ca participantii au facilitat activitati si au promovat 
acasa proiectul in cadrul unor activitati planificate si gandite de ei singuri a 
crescut increderea in propriile forte ale acestor tineri si implicit stima de sine. 
Proiectul a contribuit la dezvoltarea creativitatii tinerilor, a crescut totodata 
capacitatea celor sase organizatii partenere de a implementa proiecte 
internationale si de a coopera impreuna, dovada fiind si faptul ca la sesiunea 
dedicate partii de follow up s-a discutat deja de realizarea celei de a doua editii a 
acestui proiect in care un alt grup de tineri din comunitatile locale sa participe la 
o activitate similara organizata in Romania in 2019 
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PROIECTE ÎN DERULARE 

 

 

"Roma Civil Monitor" sau "Dezvoltarea capacităților pentru societatea civilă romă 
și consolidarea implicării sale în monitorizarea strategiilor naționale de integrare a 
romilor" [JUST / 2014 / RPPI / PR / EQUA / 0150 a fost inițiat de Parlamentul 
European. Acesta este gestionat de Comisia Europeană, Direcția Generală Justiție și 
Consumatori (DG Justiție). Este coordonată de către Universitatea Central Europeană 
(CEU), în parteneriat cu Rețeaua europeană a organizațiilor de rromi pentru rromi 
(ERGO), Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC), Fundación Secretariado 
Gitano (FSG) și Fondul pentru educație pentru romi (REF) și va fi implementat cu 
participarea activă a aproximativ 90 de ONG-uri diverse din cel puțin 21 de state 
membre ale UE.  

Obiectivul proiectului pilot este de a contribui la consolidarea mecanismelor de 
monitorizare a implementării strategiilor naționale de integrare a romilor prin 
monitorizarea sistematică a societății civile. Valoarea adăugată a monitorizării societății 
civile provine din statutul independent și din experiența pe teren a ONG-urilor 
participante. Proiectul pilot urmărește să consolideze monitorizarea societății civile în 
două moduri-cheie: prin dezvoltarea capacităților de monitorizare a politicilor actorilor 
societății civile și prin sprijinirea pregătirii rapoartelor anuale de monitorizare a 
societății civile, de înaltă calitate, cuprinzătoare. Proiectul va fi implementat cu 
participarea activă a aproximativ 90 de ONG-uri din 27 de state membre (Malta nu face 
parte din proiectul pilot deoarece nu există o comunitate de romi), in perioada 2017 - 
2018. 

Principalele activități ale proiectului-pilot includ: 
 Selectarea ONG-urilor; 
 Consolidarea capacităților; 
 Elaborarea rapoartelor de monitorizare; 
 Diseminarea rapoartelor de monitorizare; 
 Rețeaua de ONG-uri. 

Lista ONG-urilor și a persoanelor implicate: 

Name of NGO Name of person 

Resource Center for Roma Communities Florin Moisa 

Impreuna Agency for Community Development Alexandra Hosszu 

Asociatia Nevo Parudimos Daniel Grebeldinger 

Asociatia DANROM Faurei Daniel Caraivan 

Asociatia Pro Roma Margareta Hertanu 

Civic Union of Young Roma from Romania Iuonas Norbert 

E-Romnja Association Aurelia-Carmen Gheorghe 

Fundatia HEKS/EPER Romania Emanual Tapu 

Inter-active Community Development Agency Mirabela Pislariu 

Policy Center for Roma and Minorities Foundation Florin Botonogu 

Roma Center for Health Policies – SASTIPEN George Radulescu 

Terre des hommes Foundation Romania Ionut Raita 
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Coaliția planifică împărțirea sarcinilor după cum urmează: 

Name of NGO Chapters in 2018  Cross-cutting 
issue 
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Resource Center for Roma Communities     R    

Impreuna Agency for Community 
Development 

R C   C    

Asociatia Nevo Parudimos  R       

Asociatia DANROM Faurei C  C      

Asociatia Pro Roma C  C   R   

Civic Union of Young Roma from 
Romania 

      R  

E-Romnja Association     C   R 

Fundatia HEKS/EPER Romania C        

Inter-active Community Development 
Agency 

C C 
 

  C    

Policy Center for Roma and Minorities 
Foundation 

  C R     

Roma Center for Health Policies – 
SASTIPEN 

  R  C    

Terre des hommes Foundation Romania C    C    

R: is responsible for the preparation of the chapter/mainstreaming the cross-cutting issue 
C: contributes to the preparation of the chapter 

În cadrul Roma Civil Monitor, ONG-urile vor pregăti două rapoarte de 
monitorizare a societății civile. Primele rapoarte din 2017 se vor concentra pe 
precondițiile structurale și orizontale pentru implementarea cu succes a strategiilor 
naționale de integrare a romilor: guvernarea, lupta împotriva discriminării, abordarea 
antigisezismului și - în țările cu cele mai mari comunități de romi și care se confruntă cu 
cele mai acute provocări - politicile privind romii (în special în domeniul educației). Cele 
două rapoarte din 2018 se vor concentra pe patru sectoare cheie (educație, ocuparea 
forței de muncă, sănătate și locuințe). În plus, în țările cu cele mai mari comunități de 
romi și care se confruntă cu cele mai acute provocări, în fiecare an 1-2 studii globale de 
caz locale vor ilustra implementarea măsurilor la nivel local. 

Raportul elaborat in perioada 2017-2018, si tiparit in iulie 2018, denumit 
Raportul societatii civile de monitorizare a implementarii strategiei nationale de 
integrare a romilor in Romania, reprezinta un efort comun al asociatiilor partenere, si 
reflecta o opinie exclusiva a autorilor.  

../../../../PROIECTE/ROMA%20CIVIL/IMPLEMENTARE
../../../../PROIECTE/ROMA%20CIVIL/IMPLEMENTARE
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Raportul își centrează atenția pe precondițiile structurale și orizontale pentru 

implementarea cu succes a strategiilor naționale de integrare a romilor: guvernarea, 
lupta împotriva discriminării, abordarea antigipsismului și - în țările cu cele mai mari 
comunități de romi și care se confruntă cu cele mai acute provocări - impactul politicilor 
educaționale asupra romilor.  

 

ACTIVITĂȚI 

 

 
ARASEL (28 iulie 2018) 

Reprezentanții Asociației Pro Roma au participat in data de 28 iulie, la protestul 
față de rasismului îndreptat împotriva romilor din România, Italia și Ucraina, ca 
urmare a declarațiilor și acțiunilor instrumentate de reprezentanți ai guvernelor 
naționale și de grupările paramilitare de extremă dreapta. 

Protestul a fost organizat de societatea civilă romă și vine ca o reacție în 
urma acțiunilor rasiste îndreptate împotriva romilor, după declarațiile premierului 
italian Mateo Salvini. Acesta a propus recenzarea romilor fără să menționeze obiectivul 
clar al acestei acțiuni. Ulterior declarațiilor, mai mulți cetățeni români de etnie romă au 
fost deportați, iar locuințele acestora demolate în Roma, la inițiativa autorităților locale. 
Primăria Romei vrea să deporteze 400 de romi care locuiesc de ani de zile în tabăra 
improvizată. În 19 iulie, în urma unui atac rasist, o fetiță romă de cetățenie română, pe 
nume Cerasela, având 1 an și 3 luni, a fost împușcată în spate în timp ce se afla în brațele 
mamei sale. 

În Ucraina, grupările paramilitare de extremă dreapta „Sober and Angry Youth” 
au ucis cu violență doi cetățeni de etnie romă. Au distrus locuințele romilor, au 
incendiat grădinițe și biserici frecventate de romi, iar o grupare extremista a dat foc unei 
tabere de romi din regiunea Liov. În luna mai, 12 bărbați înarmați cu bâte și arme de foc 
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au atacat o tabără de romi din regiunea Ternopil. După ce i-au alungat pe cei 7 adulți și 
33 de copii romi din tabără, atacatorii au incendiat tabăra. În luna iunie, o grupare de 
ultra-naționaliști înarmați cu cuțite au atacat o așezare a romilor din vestul Ucrainei. Au 
ucis un tânăr rom, pe nume David Popp, în vârstă de 24 de ani și au rănit mai multe 
persoane, inclusiv un copil. Acesta este al șaselea atac rasist din Ucraina pe parcursul a 
două luni. Gruparea „Sober and Angry Youth “ este considerată a fi în spatele a 24 de 
atacuri rasiste. 
 

  

În total, peste 600 de persoane din toată țara au participat la protestul din 
București. Coloana s-a deplasat pe traseul: Bulevardul Dacia – Strada Henri Coandă – 
Bulevardul Lascăr Catargiu – Piaţa Victoriei – Bulevardul Aviatorilor, participanții 
purtând însemne cu steagul internațional al romilor. La începutul evenimentului au fost 
intonate imnurile României, Europei şi al Romilor. 

  

Iniţiatorii au cerut statului român să elaboreze o legislaţie care să condamne 
rasismul antirom, după modelul legii antisemitismului; înfiinţarea unui 
observator7guvernamental privind rasismul şi xenofobia; implementarea şi bugetarea 
Strategiei Naţionale pentru Romi; reforma instituţiilor care se ocupă de incluziunea 
romilor; consolidarea Centrului Național de Cultură a Romilor prin alocarea de spații 
culturale pentru fondarea unui teatru și a unui muzeu rom; sancţionarea de către CNA a 
discursului instigator la ură. 
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Autorităţilor din Italia şi Ucraina li s-a cerut să asigure protecţia cetăţenilor de 

etnie romă, iar Comisiei Europene să intensifice monitorizarea rasismului antirom în 
statele membre, cu scopul de a identifica derapaje de la principiile europene, precum şi 
formarea în cadrul Agenţiei pentru drepturi fundamentale a unei direcţii care să 
monitorizeze situaţia comunităţilor de romi din toate statele membre. A fost cerută de 
asemenea declanşarea procedurii de infringement în cazul statelor membre care nu 
sancţionează infracţiunile motivate de ură. 

Protestatarii au înmânat manifestul 8 ntiracist al romilor din România 
ambasadelor Italiei și Ucrainei. 
 

 
FORMARE COALIȚIA PENTRU ROMI –  

elaborare si monitorizare politici publice 
(27 august 2018) 

 
 Ca urmare a implementarii proiectului Coalitia pentru romi – elaborare si 
monitorizare politici publice, in perioada 24.05.2018 – 23.09.2019, la nivelul 
proiectului are loc infiintarea unei platforme de comunicare si cooperare a romilor, din 
care si Asociatia Pro Roma face parte, care isi propune largirea si continuarea dialogului 
privind situatia prezenta a comunitatilor de romi. 
 Necesitatea infiintarii unei astfel de colaborari intre ONG-urile rome resulta din 
lipsa de solidarizare și coordonare și printr-o capacitate redusă de advocacy a majorității 
ONG-urilor rome la nivelul instituțiilor locale și centrale cât și un impact scăzut asupra 
formulării și implementării de politici publice; Societatea civilă nu este implicată activ în 
realizarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice privind incluziunea romilor; 
Pentru că, în ultima decadă au fost create puține spații de cooperare și dialog între 
organizațiile romilor, aceasta conducând la diminuarea rolului acestora în relația cu 
propriile comunități precum și în relația cu autoritățile locale și central; Deşi la nivel 
declarativ, Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii rome îşi asumă “implicarea autorităţilor publice centrale şi 
locale, a romilor înşişi şi a societăţii civile în activităţi care vizează creşterea incluziunii 
socio-economice”, modul în care este realizată această implicare nu este operaționalizat. 

Rezultatele aşteptate urmăresc:  
(1) O capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în 
formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de 
Guvern;  

(2) Personal din ONG-uri şi parteneri sociali instruiţi în domeniile monitorizare de 
politici publici şi elaborare de politici publice alternative;  

https://www.facebook.com/events/1074892756009113/permalink/1089922021172853/
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(3) Politici publice alternative în domeniul incluziunii romilor elaborate;  

(4) O politică publică în domeniul incluziunii romilor promovată şi acceptată.  
 

 

ROMA FORUM (23-25 noiembrie 2018) 

 

În vederea creşterii capacităţii organizaţiilor de romi pentru a influenţa pozitiv 

administraţia locală şi pentru a combate excluziunea social Asociatia Pro Roma, a 

participat in perioada 23-25 noiembrie 2018 la intalnirea de lucru ROMA FORUM 

avand ca tema Dezvoltarea colaborarii si parteneriatului. 

În cadrul întâlnirii au fost prezentate: 

 rolul Agentiei Nationale pentru Romi in dezvoltarea parteneriatelor intre 

organizatiile de romi, de către dl. Daniel Rădulescu, 

 posibilitățile de colaborare pe o agenda parlamentara comuna a romilor, de către 

dl. Florin Manole deputat, 

 oportunitati de finantare pentru comunitatile de romi, de către dl. Cătălin Tiuc, 

presedinte Gal Timisoara, 

 dezvoltarea cooperarii între organizațiile de romi la nivel local, de către dl. Iulian 

Paraschiv, de la Agenția Nationala pentru Romi, 

 implicarea Băncii Mondiale în dezvoltarea parteneriatelor și a sinergiilor pentru 

promovarea incluziunii romilor, de către dl. Ciprian Necula, 

 istoricul cooperării între organizațiile de Romi, de către d-na. Nicoleta Bitu, 

 parteneriate pentru promovarea culturii și tradițiilor rome, de către dl. Mihai 

Neacsu de la Centrul National de Cultura al Romilor, 

 dezvoltarea de parteneriate între organizațiile de romi pentru inițiative viitoare, 

de către dl. Grebeldinger Daniel de la Asociația Nevo Parudimos. 
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COALIȚIA PENTRU ROMI – întâlniri 

(10-11 decembrie 2018)  
 

Reprezentanți ai organizațiilor de romi din România s-au întâlnit la București în 
cadrul Coaliției pentru Romi. Aceștia pun bazele unei strategii pe care o vor prezenta 
Guvernului în speranța că, prin aplicarea acesteia, se vor îmbunătăți condițiile 
comunităților de romi. 

În zilele de 10 și 11 decembrie, la București, a avut loc o adunare la care au 
participat peste 70 de ONG-uri rome și membri ai Birourilor Județene pentru Romi, dar 
și un reprezentant al Asociației Pro Roma din Iași, în persoana d-nei Margareta 
Herțanu. Întâlnirea a fost organizată de Fundația „Agenția Împreună”.  

 

Obiectivele întâlnirii, derulată sub auspiciile creării Coaliției pentru Romi, au fost: 

 stabilirea viziunii noului cadru strategic privind îmbunătățirea situației 
minorității rome 

 stabilirea cadrului de funcționare a coaliției și desemnarea reprezentanților 
acesteia 

În prima zi au avut loc dezbateri intre membrii Coaliției privind noua viziune 
strategică care va fi propusă Guvernului României. La aceste discuții au participat și 
membrii Birourilor Județene pentru Romi. 

A doua zi a continuat prin împărțirea în două grupuri de lucru: 

 echipa BJR, unde au avut loc sesiuni de discuții cu Agenția Națională pentru 
Romi pentru a identifica modalități de colaborare cu mediul asociativ rom 

 echipa ONG unde a fost discutată organizarea Coaliției pentru romi: forme de 
organizare, forme de reprezentare, dar și delegarea unei echipe de reprezentare și 
negociere a organizațiilor de romi cu Guvernul. 

Din grupul care va participa la discuțiile cu Executivul despre noua strategie face parte 
și Margareta Herțanu din cadrul Asociației Pro Roma din Iași. 
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WORKSHOP ȘI SEMINARII 

 
09.02.2018 – Bariere în comunicare, organizator Asociația Pro Roma, trainer 

Margareta Herțanu, loc de desfașurare: Iasi, Centrul de zi pentru persoane varstnice, 

Vovidenia; 

08-09.10.2018 – Orientare în carieră, organizator Asociația de Inițiativă Locală 
„Roman 2002”, prestator Asociația Pro Roma, trainer Margareta Herțanu, loc de 
desfașurare: Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” din Com. Săbăoani, Jud. Neamț; 
 

06.12.2018 – Bariere în comunicare, organizator Asociația Pro Roma, trainer 

Margareta Herțanu, loc de desfășurare: Iași, Direcția de Evidență a Persoanelor. 

 

 

SERVICII SOCIALE 
 

 

Asociatia PRO ROMA, desfasoara activitati de informare și consiliere profesională 

precum si mediere pe piața muncii, in baza certificatului de acreditare eliberat de 

Agentia pentru Ocuparea fortei de Munca Iasi din anul 2014, adresandu-se in special 

grupurilor dezavantajate, inregistrand pentru anul 2018 un numar de 23 de beneficiari. 

 

Asociatia PRO ROMA, desfasoara activitati de consiliere familii aflate in dificultate, 

consiliere/psihoterapie de grup cu persoane varstnice (20 persoane varstnice participa 

saptamanal la intalnirile de grup). 

 

Cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Paste am oferit un sprijin unui numar de 103 

beneficiri (copii) ai asociatiei din zona Ses Bahlui, strada Vantu si Basceaus, constand 

in dulciuri.  

 

 

 
 

Presedinte 

Margareta Hertanu 


