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Ce ar trebui sa fie Comitetul Regional pentru Problemele Romilor ? 
 
 

O platformă de consultare și colaborare menită să facă mai coerent și mai 
eficient efortul pentru îmbunătățirea incluziunii socio-economice a romilor 

din Regiunea de dezvoltare Nord-Vest 



  

Premise 
 

- experiența și realizările numeroaselor inițiative care și-au propus să 
contribuie la îmbunătățirea incluziunii socio-economice a romilor din 
Regiunea Nord-Vest; 
- conținutul Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor 
români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020; 
- nevoia de coerență și eficiență a proiectelor și măsurilor care vizează 
creșterea gradului de integrare socio-economică a romilor, care vor fi 
dezvoltate în viitor; 
- nevoia de a crea acel cadru sinergic prin care acestui demers strategic 
pentru dezvoltarea durabilă a Regiunii de dezvoltare Nord-Vest să i se 
asocieze cât mai multe dintre competențele și resursele disponibile.  

 



  

Principii - 1 
 
 

- participarea la Comitetul regional Nord-Vest pentru problemele romilor 
trebuie să fie motivată doar de interesul de a acționa pentru creșterea 
calității vieții romilor din Regiunea Nord-Vest 
 
- vizarea explicită, dar nu exclusivă a persoanelor aparţinând minorităţii 
romilor; 
  
- abordarea interculturală; 
  
- abordarea integratoare, în toate domeniile-cheie, la nivelul societăţii; 
  
- grija pentru dimensiunea de gen; 
  



  

Principii - 2 
 

  
- implicarea actorilor sociali relevanți (autorităţilor publice, societate civilă, 
instituții de învățământ; 
  
- participarea activă a romilor; 
  
- Comitetul regional Nord-Vest pentru problemele romilor este o structură 
deschisă, fără personalitate juridică, complementară oricărei alte inițiative 
de acest fel la nivel regional sau național. 

 



  

Obiective - 1 
 

-  valorificarea oportunităților pe care le oferă  existența și experiența 
diverselor organizații interesate să contribuie la identificarea  
nevoilor și priorităților de acțiune în folosul comunităților de romi; 
  
- încurajarea și susținerea de proiecte în domenii ca: educaţie, ocupare, 
sănătate, cultură, infrastructură şi locuire, administraţie publică şi  
dezvoltare comunitară; 
  
- realizarea unor întâlniri periodice în scopul de a genera un schimb direct 
de informații și bune practice în problematica și acțiunea pentru 
incluziunea socio-economică a cetățenilor români aparținând minorității 
rome; 
  



  

Obiective - 2 
 

  
- identificarea unor mijloace eficiente de comunicare permanentă între 
membrii comitetului ca premise pentru un proces de informare reciprocă 
util; 
  
- identificarea unor metode de evaluare și analiză a impactului proiectelor 
destinate persoanelor sau comunităților aparținând minorității rome 
implementate în regiunea Nord-Vest. 
 



  

Aspecte practice 
 

  
- in Comitetul Regional pentru Problemele Romilor pot fi reprezentate 
persoane fizice sau organizatii/institutii; 
 
- asocierea / dez-asocierea sunt voluntare si se fac in baza unei 
manifestari de vointa exprimata in scris;  
 
- Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Sociala isi  
exprima disponibilitatea de a asigura secretariatul Comitetului 
 
 



  

Comunicare 
 

  
- principalul mijloc de comunicare utilizabil este Internetul, 

 
- din acest motiv, invitam membrii CRPR sa ne transmita acele adrese de 
posta electronica la care au acces in mod frecvent, 
 
- sub adresa de internet www.prois-nv.ro va fi creata o pagina dedicata 
CRPR sub denumirea (propusa) de NV ROMA in care sa fie promovate  
initiativele, experientele si rezultatele membrilor CRPR 
 
-  

 

http://www.prois-nv.ro/
http://www.prois-nv.ro/
http://www.prois-nv.ro/


  

Activitati propuse 
 

  
- 2 – 3 intalniri anuale 
 
- dezvoltarea unor mijloace de comunicare eficiente 

 
- publicarea de rezultate, bune practici, idei inovatoare  

 
- promovarea de parteneriate sau alte forme de colaborare  

 



  

Va multumim si va asteptam sa fiti alaturi de noi ! 
 

secretariat@prois-nv.ro 
 


