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Raport activitate
Asociatia PRO ROMA – 2015

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.

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: septembrie 2008, cu scopul promovării valorilor democratice,

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

 Activitatile principale ale organizatiei:
- Dezvoltarea comunitatilor de romi in contextul drepturilor civile, economice,

sociale si culturale;
- Furnizarea serviciilor de informare, consiliere si orientare profesionala;
- Furnizare de servicii sociale;
- Furnizare de servicii de formare profesionala – CAEN 8559
- Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii si reintegrarea in

educatie a celor ce au parasit scoala;
- Activitati de productie cinematografica – CAEN 5911
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Activitati desfasurate in anul 2015:

 Implementarea proiectului “Istoria minoritatilor – o abordare cultural
artistica a diversitatii”: Program PA17/RO13 Promovarea diversității în
cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural European
Activitati desfasurate:

 Conferinţa “Începuturile oraşului Iaşi şi minorităţile din perioada sec.
XV – începutul sec. XIX”,

 Expoziţia “Instantanee minoritare”

 Conferinţa „Istorie şi cultură în Iaşii secolelor XVI-XVIII”
 Conferința tematică „Străinii/minoritarii din Iaşi la cumpăna secolelor

XIX-XX”
 Cercetarea tematică „Iaşi – oraş al diversităţii culturale” a parcurs

jumătate de drum
 Convieţuiri – expoziţie de artă plastică dedicată minorităţilor

http://istoriaminoritatilor.ro/conferinta-tematica-strainiiminoritarii-din-iasi-la-cumpana-secolelor-xix-xx/
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 Conferinta Diversitate etnică şi confesională la Iaşi în perioada interbelică
 Minorităţi etnice şi religioase în Iaşi, 1944-1989

 Vernisajul expoziţiei de pictură „Istoria minorităţilor”

 Istoria minorităţilor, expoziţie de pictură la Palas Mall
 „Elogiu diferenţei” – Petru Bejan
 Festivalul Săptămâna diversităţii la Iaşi 18-25 septembrie 2015

http://istoriaminoritatilor.ro/diversitate-etnica-si-confesionala-la-iasi-in-perioada-interbelica/
http://istoriaminoritatilor.ro/minoritati-etnice-si-religioase-in-iasi-1944-1989/
http://istoriaminoritatilor.ro/vernisajul-expozitiei-de-pictura-istoria-minoritatilor/
http://istoriaminoritatilor.ro/istoria-minoritatilor-expozitie-de-pictura-la-palas-mall/
http://istoriaminoritatilor.ro/elogiu-diferentei-petru-bejan/
http://istoriaminoritatilor.ro/festivalul-saptamana-diversitatii-la-iasi-18-25-septembrie-2015/
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 Spectacolul de teatru „Fereastra”, pledoarie pentru toleranţă,
interculturalitate şi nediscriminare

 Expoziţie de fotografie istorică la Muzeul Universităţii “Alexandru Ioan
Cuza”, din strada Titu Maiorescu nr. 10

 Ziua poeziei etnice “Ieri, nu demult”
 Spectacol oferit de romi, evrei şi greci – în ultima zi a festivalului

 Viziuni minoritare, la Botoşani şi Suceava

http://istoriaminoritatilor.ro/spectacolul-de-teatru-fereastra-pledoarie-pentru-toleranta-interculturalitate-si-nediscriminare/
http://istoriaminoritatilor.ro/spectacolul-de-teatru-fereastra-pledoarie-pentru-toleranta-interculturalitate-si-nediscriminare/
http://istoriaminoritatilor.ro/va-invitam-la-vernisaj-expozitie-de-fotografie-istorica-la-muzeul-universitatii-alexandru-ioan-cuza-din-strada-titu-maiorescu-nr-10/
http://istoriaminoritatilor.ro/va-invitam-la-vernisaj-expozitie-de-fotografie-istorica-la-muzeul-universitatii-alexandru-ioan-cuza-din-strada-titu-maiorescu-nr-10/
http://istoriaminoritatilor.ro/astazi-ziua-poeziei-etnice-ieri-nu-demult/
http://istoriaminoritatilor.ro/spectacol-oferit-de-romi-evrei-si-greci-in-ultima-zi-a-festivalului/
http://istoriaminoritatilor.ro/viziuni-minoritare-la-botosani-si-suceava/
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 Lansarea monografiei istorice „Iași – oraș al diversității”

 Istoria minorităţilor – filme dedicate evenimentelor cultural-artistice
derulate în cadrul proiectului.

 Aspecte etnice, cu Nanette Fashion House & friends

 Implementarea in perioada aprilie – decembrie 2015 a proiectului
POSDRU/173/6.1/S/147653 – Construim impreuna intreprinderi
sociale, avand ca obiectiv general dezvoltarea structurilor economiei sociale în
scopul integrării pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate şi supuse riscurilor de
excludere socială( persoane de etnie romă, femei în căutarea unui loc de muncă,
tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul social de protecţie al copilului şi familii
cu mai mult de 2 copii) din regiunile de Vest si Nord-Est. Structurile de economie
sociale sunt infiintate dupa cum urmeaza: 5 in regiunea de Vest si 3 in regiunea
de Nord-Est.
In regiunea de Vest cele 5 SES-uri vor fi înființate în următoarele localități din
județul Timiș: orașul Recaș, comuna Peciu Nou și comuna Remetea Mare, câte 1
SES cu servicii în construcții; sat Izvin, 1 SES cu servicii în realizarea și
comercializarea produselor din PVC și în comuna Becicherecu Mic, 1 SES cu
servicii de curățenie.
In regiunea de Nord-Est vor fi create 3 SES-uri, în următoarele localități:
comuna Ștefan cel Mare, 1 SES cu servicii în construcții; comuna Văleni, 1 SES

http://istoriaminoritatilor.ro/lansarea-monografiei-istorice-iasi-oras-al-diversitatii/
http://istoriaminoritatilor.ro/istoria-minoritatilor-filme-dedicate-evenimentelor-cultural-artistice-derulate-in-cadrul-proiectului/
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cu servicii de curățenie și comuna Muntenii de Jos, cu servicii în realizarea și
comercializarea produselor din PVC.

 Cursuri de formare profesionala:
BRANCARDIER (12.10 – 16.12.2015)

Parteneri:
 Spitalul Clinic Judetean de Urgență Ilfov

Rezultate:

 14 solicitanți;
 8 absolvenți cu diplomă de calificare.

 Servicii de supervizare profesionala pentru personalul din cadrul
compartimenului de asistenta sociala
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 Primaria comunei Coarnele Caprei, jud Iasi
 Primaria comunei Ipatele, Jud. Iasi
 Primaria comunei Dumesti, Jud. Iasi

 Servicii de asistenta sociala
 Fundatia Omenia, com. Miroslava, jud. Iasi

Intocmit,

Presedinte
Margareta Hertanu
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