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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 



  

  

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. 
 



  

  

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. 

 



  

  

Membrii CRPR (situatia la 25.04.2016) 
 
 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest 
Agentia Nationala pentru Romi  
Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare 
Asociația Profesională de Resurse în Dezvoltarea Comunitară Baia 
Mare (APRDC) 
Administrația Socială Comunitară Oradea 
Centrul Crestin de Reintegrare Sociala "ONISIM" Bistrița 
Centrul Judetean pentru Educatie, Dezvoltare si Economie Sociala Salaj  
(CJEDESS) 
Comuna Dragu (jud. Sălaj) 
Consiliul Judetean Cluj 



  

  

Membrii CRPR (situatia la 25.04.2016) 
 
 
DGASPC Bihor 
DGASPC Cluj 
Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca 
Fundatia Prison Fellowship Romania  
Fundația World Vision România 
Hope & Homes for Children România 
PROIS-NV 
SPAS Baia Mare 
SPLAS Câmpia Turzii 
Young Roma Maramureș 

19 membri  



  

  

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  

 



  

  

Pe termen scurt ! 
 

  
- o analiza a proiectelor implementate dedicate (integral sau partial) 

comunitatilor de romi din regiune 
 
 
- oportunitati de finantare prin POCU 
   

 



  

  

Proiecte implementate (1) 
 

Vreau sa fiu sanatos 
 
Formarea profesionala a romilor in meseria de zidar-pietrar-tencuitor 
 
Modernizarea activitatilor de evidenta a persoanelor din judetul Cluj 
 
8 Aprilie – Ziua internationala a romilor 
 
Teatrul de papusi Puck in limba romani 
 
Fiecare copil in gradinita 
 
Centru comunitar judetean – Complex de servicii sociale comunitare 
pentru copii si adulti Cluj 



  

  

Proiecte implementate (2) 

Programul de asistenta comunitara 
 
Centrul de zi 
 
Program de monitorizare copii 
 
Reteaua Ingerilor 

16 proiecte finantate in 2015 din fonduri interne  –  2.187.000 lei 
 
3 proiecte  POSDRU – 5,6 mil eur si 1 proiect EEA Grants – 940.000 eur  



  

  

Proiecte implementate (3) 

Bunastarea copilului in Transilvania 
 
Dobândirea de competențe esențiale pentru dezvoltarea de servicii eficace 
oferite utilizatorilor de scaun rulant 

Area-Based Interventions for making the most of EU Fund for Sustainable  
Housing and Inclusion of disadvantaged Roma in pilot areas in Romania & across  
the border to Serbia, Macedonia and Turkey (Cluj-Napoca) 



  

  

Proiecte implementate (4) 

Pasi spre incluziunea profesionala prin dezvoltarea economiei sociale 

Proiect CDI Elveția - Comunitate, Dezvoltare și Incluziune  

Grupul Mixt de Lucru al Municipiului Câmpia-Turzii 



  

  

Oportunitati de finantare prin POCU 



  

  

Oportunitati de finantare prin POCU 



  

  

- pentru activitati legate de crearea de acte de identitate, pe baza caror 
documente vor fi acestia inregistrati in grupul tinta  (certicat de nastere, 
cnp, , etc) 

 
- in situatia  unor  activitati legate de imbunatatirea conditiilor de trai, se da 

exemplua construirea unor camere suplimentare (autorizatie de 
constructie ???) 
 

- in cazul activitatilor de calificare unde pentru 50% din grupul tinta 
oamenii sunt la limita saraciei si majoritatea nu au terminat 8 clase, care 
sunt calificarile pentru care sunt admisi cursanti fara 8 clase terminate ?  
 

- cine isi imagineaza ca un rom, la limita saraciei, va putea declara un sediu 
social. Cine ii evalueaza sediul social pentru ai calcula impozit ? Cine il va 
ajuta sa isi faca rost de acte pentru casa atunci cand acestea nu sunt ? 

Oportunitati de finantare prin POCU. Probleme !!! 



  

  

Va multumim si va asteptam sa fiti alaturi de noi ! 
 

secretariat@prois-nv.ro 
 


