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Raport activitate
Asociatia PRO ROMA
2016
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.
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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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Ca urmare a finalizarii proiectelor cu finantare europeana, respectiv Axele
POSDRU 2007-2013, Asociatia PRO ROMA si-a concetrat activitatea in perioada
anului 2016 in acordarea de sprijin post-implementare in cadrul activitatilor de
sustenabilitate
proiectului
POSDRU/173/6.1/S/147653
–
Construim
impreuna intreprinderi sociale.
Proiectul a avut ca obiectiv general dezvoltarea structurilor economiei sociale
în scopul integrării pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate şi supuse riscurilor de
excludere socială din regiunile de Vest si Nord-Est.
Prin urmare in regiunea de Nord-Est au fost infiintate 3 structuri de
economie sociala (SES) in jud. Vaslui, respectiv comuna Ștefan cel Mare, 1 SES cu
servicii în construcții; comuna Văleni, 1 SES cu servicii de curățenie și comuna
Muntenii de Jos, cu servicii în realizarea și comercializarea produselor din PVC.
Conditiile obligatorii impuse de finantator pentru sustenabilitatea proiectului
sunt:
- mentinerea locurilor de munca minim 14 luni dupa finalizarea proiectului;
- asigurarea activitatii SES-urilor infiintate pentru o perioada de 3 ani dupa
finalizarea proiectului;
- neinstrainarea echipamentelor de tip FEDR
- gestionarea stocurilor/materialelor achizitionate in interesul SES-urilor
infiintate.
Prin urmare aceste SES-uri au beneficiat atat de suport administrativ (asigurarea
managementului firmei, managementul resurselor umane, asigurarea conditiilor de
lucru, asigurarea finaciar-contabila a SES-urilor, salarizarea personalului etc. cat si de
suport financiar, sub forma de imprumut.
Au fost realizate urmatoarele:
- pentru fiecare SES in parte s-a creat o echipa de oameni omogeni care au inteles
menirea acestor societati, principiile lor de functionare si care isi propune si pe mai
departe sa continue aceste activitati;
- peste 30 de contracte de prestari servicii (confectionare si montaj tamplarie
PVC);
- 5 contracte de prestari servicii de constructii civile;
- inchirieri echipamente;
- colaborari cu furnizori in domeniu.
In perspectiva, Asociatia PRO ROMA isi propune continuarea acestor activitati de
sustenabilitate, urmarind o imbunatatire a managementului firmelor in vederea
cresterii performantelor firmelor, atat financiar cat si in calitatea serviciilor furnizate.

Scoala pentru toti copiii! este un proiect finantat din granturi SEE 20092014, ce are ca obiectiv principal identificarea şi combaterea segregării şcolare a elevilor
de etnie romă din judeţele Botoşani, Iaşi, Neamţ, Vaslui şi Suceava.
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Beneficiar al proiectului este Centrul de Advocacy si Drepturile Omului iar
Asociatia PRO ROMA partener in cadrul proiectului, contribuind astfel la
implementarea proiectului prin derularea urmatoarelor activitati:
- monitorizarea scolilor din judetul Iasi, din punct de vedere al segregarii scolare;
- participarea la campanii de informare si si constientizare a publicului (parinti,
elevi, cadre didactice etc.);
- actiuni locale de advocacy care sa conduca la reducerea segregarii la nivelul
scolilor din judetul Iasi.
Rezultate obtinute in urma procesului de monitorizare a procesului de segregare
in regiunea Nord-Est, coordonata de CADO (incluse in raportul de monitorizare a
segregarii scolarea elevilor romi din regiunea de Nord-Est):
- Din cele 100 unități școlare implicate în monitorizarea riscurilor de segregare
școlară (situate în 21 localități), 42 (42%) au furnizat date care permit evaluarea
segregării școlare fie la nivel de unitate, fie la nivel de clase; însă 58 de unități școlare
adresate în procesul de monitorizare (58%) au refuzat să furnizeze date care să permită
evaluarea segregării școlare;
- Dintre cele 21 localități în care sunt situate cele 100 unități școlare incluse în
procesul de monitorizare, în 5 (reprezentând 23.8%) a fost identificată cel puțin o
unitate școlară în care se manifestă o formă de segregare școlară (la nivel de unitate
școlară, de clase, de clădire sau prin poziționarea în ultimele bănci din clasă);
- 8 unități școlare cu cel puțin o formă de segregare școlară după cum urmează:
(prin însumare nu rezultă suma menționată deoarece în unele unități școlare se
manifestă simultan mai multe forme de segregare școlară):
1. în 3 unități școlare s-a constatat segregare la nivelul unității școlare;
2. în 5 unități școlare s-a constatat segregare la nivelul claselor;
3. în 0 unități școlare s-a constat segregare la nivelul clădirilor (unități școlare în
care activitatea didactică se desfășoară în mai multe clădiri);
4. într-o unitate școlară s-a constatat segregare la nivelul ultimelor două bănci
(unități școlare în care s-a păstrat aranjarea spațială tradițională a băncilor pe șiruri).
- Cele 8 unități școlare în care am identificat cel puțin o formă de segregare
școlară reprezintă 20.5% din totalul celor 39 unități școlare care au furnizat date care au
permis analiza cel puțin a unei forme de segregare școlară.

Din 2016 Asociatia PRO ROMA, odata cu infiintarea Asociatiei Grupul de
Actiune Locala “Dealurile Bohotinului”, devine membru al acestui GAL, ce are ca
scop dezvoltarea durabila a comunitatilor din zona Regiunea de Nord-Est si adiacenta
acesteia, avand ca obiective de interes dezvoltarea economica a comunitatilor si
protejarea categoriilor sociale defavorizate din comunitati.
Pentru finantarile viitoare Asociatia PRO ROMA a depus in cursul anului 2016, in
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cadrul Programului Operational Capacitate Umana, Axa 6 proiectul “Fiecare elev in
scoala!”
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Am sarbatorit, ca in fiecare an, “Ziua de Internationala a Romilor - 8
aprilie”, 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 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.
Evenimentul s-a desfasurat sub sloganul “Sunt de etnie roma da-mi o
imbratisare”, ca un mesaj de unitate, apropiere, dragoste fata de orice alt grup
majoritar sau minoritar cu care romii convietuiesc.

Inainte de Sfintele Sarbatori de Paste am oferit un sprijin unui numar de 97
beneficiri ai asociatiei din zona Ses Bahlui, strada Vantu si Basceaus, constand in
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haine. Aceste articole au fost oferite cu sprijinul Fundatiei Bright Light Bucuresti,
sponsor Complexul Comercial Dorally.

Noaptea muzeelor, traditionala manifestare organizata in fiecare an pe
continentul european, cu organizarea la Palatul Roznovanu a evenimentului
“Prezentarea minoritatilor din Municipiul Iasi”, ne-a oferit prilejul de a
participa alaturi de comunitatea armeana, ucraineana, a rusilor lipoveni, evreilor si
elenilor la un moment de istorie, traditie, obiceiuri cu scopul de a consolida accesul
publicului larg la cultura minoritatilor si determinarea unei mai bune intelegeri a
diversitatii culturale locale.

Intocmit,
Presedinte
Margareta Hertanu
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