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Reuniunea de consultare pe problematica roma, organizata de Punctul National de Contact (PNC), s-a
desfășurat conform agendei prezentate în Anexa nr. 1. La reuniune au fost invitați să participe
reprezentanții Operatorilor de Program (OP), ai Statelor Donatoare, ai Oficiului Mecanismului Financiar
(OMF) și ai ONG-urilor relevante. Lista participanților este prezentată în Anexa 2.
În prima parte a reuniunii, reprezentanții PNC și ai instituțiilor cu rol de operator de program au
prezentat modalitățile concrete de finanțare a proiectelor dedicate îmbunătățirii situației populației roma
în cadrul programelor SEE și Norvegiene 2009-2014 iar în partea a II-a au avut loc discuții libere pe
marginea informațiilor furnizate.
Conform informațiilor prezentate de PNC, aproximativ 40 Meuro sunt alocați proiectelor cu ținta
categorii defavorizate, inclusiv roma, iar alocarea de 10 % din fiecare mecanism de finanțare a fost
acoperită și chiar depășită. Astfel, alocările dedicate acestui subiect reprezintă peste 32% -procentul din
granturile norvegiene și 13% - procentul din granturile SEE ceea ce corespunde cu peste 22% -procentul
din granturile SEE și Norvegiene alocate României pentru perioada 2009-2014, în aceste cifre fiind
inclus și noul program, RO 25- Reducerea sărăciei, rezultat din realocarea în octombrie 2013 a unor
fonduri disponibile.
De asemenea, PNC a precizat importanța Planurilor pentru Incluziunea Roma elaborate pentru fiecare
program cu țintă pe roma, conform Acordurilor de program. Aceste programe sunt RO09 - Fonduri
pentru organizaţiile neguvernamentale, RO10 - Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi
regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale, RO11 Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată, RO12 - Conservarea
şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural, RO13 - Promovarea diversităţii în cultură şi artă în
cadrul patrimoniului cultural european, RO14 - Cercetare în sectoarele prioritare, RO15 - Burse, RO19 Iniţiative în sănătatea publică, RO20 - Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex, RO21 Cooperarea în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere,
inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante, RO23 - Servicii corecţionale, inclusiv
sancţiuni non-privative de libertate și RO24 - Cooperarea şi întărirea capacităţii judiciare.
PNC va monitoriza permanent implementarea activităților precizate în aceste planuri și suplimentar se au
în vedere și raportările trimestriale transmise de OP la PNC, care includ și capitol de roma. Pe viitor se
va păstra acest sistem, cu extindere la monitorizarea la nivel de proiect de către OP, ulterior încheierii
contractelor de finanțare.
O secțiune importantă a reuniunii a fost identificarea riscurilor și a măsurilor de minimizare a acestora.
Printre riscurile menționate se numără:
- neîncadrarea în perioada de eligibilitate (pentru proiectele mai complexe), asigurarea
sustenabilității (în special în cazul ONG-urilor, dar și al autoritarilor locale cu bugete
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insuficiente), eventuale greșeli în implementare. Măsurile de minimizare a riscurilor pot
fi consultări periodice pe problematica roma, monitorizarea atentă a OP, la nivel de
proiect, și PNC, la nivel de programe, sprijinirea promotorilor mai puțin experimentați
prin constituirea de help-desk-uri dedicate la nivel de operatori în tot ceea ce privește
mecanismele de implementare a granturilor.
Prezentările operatorilor de program au cuprins următoarele informații:
• Ministerul Culturii a prezentat acțiunile desfășurate pe cele două programe pe care le gestionează.
Astfel, în cadrul programului de patrimoniu cultural se va finanța un proiect predefinit cu o
valoare de 3,5 Meuro care va finanța construcția unei gospodării tipic romă în cadrul complexului
Muzeal ASTRA Sibiu. Pe al 2-lea program, cel de diversitate culturală, în urma evaluării
proiectelor depuse, s-a constatat că aproximativ 1/3 dintre ele au componente de roma. Toate
proiectele aprobate vor fi contractate în luna august a.c.
• Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Persoanelor Vârstnice a menționat faptul că apelul de
Proiecte este în derulare până pe 02.07.2014 iar cererea de finanțare are o secțiune specială pentru
roma. Aplicația prevede un indicator preconizat de minim 25 de copii în fiecare creșă/grădiniță
finanțată, din care 5 trebuie să fie de etnie romă.
• FRDS a prezentat pe scurt cele 4 apeluri derulate, programul având o țintă de 20% din fondurile
alocate pentru componenta de grupuri vulnerabile. A fost lansat și un apel dedicat comunităților
cu un număr relevant de populație roma, pe care au fost depuse 148 de Proiecte din care pot fi
finanțate doar 38. Contractele pentru proiectele aprobate vor fi semnate în luna septembrie a.c.
• Ministerul Sănătății a prezentat proiectul predefinit care va cuprinde și componenta de roma.
Contractul a fost semnat pe data de 30.05.2014 și va cuprinde activități de pregătire a
mediatorilor sanitari în 45 de comunități de roma. Acești mediatori vor fi angajați permanent pe
toată perioada de implementare a proiectului. Sprijinirea comunității roma se va realiza și în
cadrul unui alt proiect predefinit unde se vor face analize de HIV pentru persoane de etnie roma în
cuantum de 10% din grupul țintă.
• ANPCDEFP a prezentat modul de acordare de burse dintre care un procent dedicat va fi pentru
roma. S-a prezentat pe scurt și o cercetare sociologică cu privire la burse.
• Ministerul Educației a prezentat faptul că din 414 proiecte propuse pe programul de cercetare,
127 vizează elemente legate de categorii defavorizare, inclusiv roma și dintre acestea se estimează
ca 23 de proiecte să întrunească punctajul și să se regăsească pe lista finală de proiecte aprobate.
Ținta de 10% a fost cu mult depășită.
• Ministerul Justiției a prezentat proiectul predefinit dedicat roma dar a precizat că și pe alte
proiecte depuse se pot regăsi acțiuni dedicate roma.
• FDSC a prezentat rezultatele primei runde de cereri de proiecte în cadrul căreia vor fi semnate
contracte pentru 38 de proiecte. În cursul lunii iunie se va lansa al II-lea apel de proiecte.
• MAI prezentat modalitatea de susținere a activităților dedicate roma în cadrul proiectului
predefinit cu precizarea că, pe acest program, ținta este de 15%.
Responsabila cu problematica roma din cadrul OMF a prezentat programul RO 25- Combaterea
sărăciei care cuprinde numai proiecte predefinite. 4 proiecte sunt aprobate deja iar celelalte sunt în
diferite stadii de elaborare. Toate proiectele sunt dedicate sprijinirii categoriilor sociale afectate de
sărăcie, inclusiv roma. A fost făcută o scurtă trecere în revistă a activităților principale în cadrul
celor 4 proiecte aprobate. Finalizarea fișei de program este prevăzută pentru luna septembrie a.c.
Responsabilii OMF au precizat faptul că pentru proiectele prevăzute la finanțare în actuala perioadă
de programare sunt importante rezultatele care vor fi obținute și sustenabilitatea proiectelor.
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Reprezentantul Agenției Naționale pentru Romi a prezentat modul de colaborare pe care l-a avut cu
unii dintre operatorii de program și rezultatele concrete obținute. A punctat și necesitatea unei
consultări cu privire la următoarea perioadă de programare.
În cadrul discuțiilor libere, reprezentanții ONG-urilor prezente au fost invitați să-și exprime opiniile
cu privire la informațiile primite.
•

Au fost semnalate cu precădere următoarele aspecte: necesitatea unei consultări cu societatea
civilă în faza de programare,

•

Utilitatea proiectelor de investiții în comunitățile defavorizate, nevoia de asistență tehnică
focusată pe pregătirea beneficiarilor în elaborarea și implementarea proiectelor,

•

Solicitarea ca intervențiile să fie concentrate pe participarea efectivă a comunității roma, nu
pe servicii pentru roma. De asemenea reprezentanții societății civile prezenți la reuniune au
menționat necesitatea stabilirii unor criterii mai flexibile în procesul de selecție al proiectelor
pe care și ONG roma să le poată îndeplini, a consultării inclusiv în stabilirea proiectelor
predefinite în negocierea noii perioade de programare a granturilor SEE și Norvegiene.
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