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Incluziunea Socială în România. De la concept la implementarea 

politicilor publice de incluziune a populaţiei de romi 

Rezumatul lucrării 

 

Problematica romilor este una intens disputată în ultimii 20 de ani atât în România cât şi în plan 
internaţional. Analizele despre strategii, politici, programe pentru romi nu sunt puţine, însă pentru cei care 
au urmărit literatura de specialitate din domeniu există cu siguranţă nevoia colectării sistematice a datelor 
cu privire la romi şi creşterea coerenţei documentelor programatice. Pe de altă parte, consistenţa şi 
durabilitatea redusă a rezultatelor obţinute în contextul implementării politicilor, programelor şi 
proiectelor de incluziune socială a romilor cer o paradigmă diferită de abordare. În acest spaţiu 
problematic se încadrează demersul de cercetare care face obiectul tezei de doctorat.  

La zece ani de la adoptarea primului document de politici publice destinat îmbunătăţirii situaţiei 
romilor, Guvernul României are din nou pe agenda publică adoptarea unei strategii destinate situaţiei 
acestui grup etnic şi, din nou, nu din voinţa politică guvernamentală, ci la solicitarea Uniunii Europene. 
Printr-o Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - „Un cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor 
până în 2020”1, Uniunea Europeană creează un cadru nou pentru adoptarea unor strategii naţionale de 
integrare a romilor.  

În cadrul cercetării mi-am propus: 
- să analizez modul în care tema incluziunii sociale este abordată la nivel european şi naţional,  
- în contextul implementării mecanismului incluziunii sociale în România, să pun în lumină 

schimbările care se produc în design-ul, implementarea şi evaluarea politicilor publice în 
România, 

- să analizez situaţia populaţiei de romi din România pornind de la cele patru teme ale iniţiativei 
internaţionale Deceniul Incluziunii Romilor – educaţie, muncă, sănătate, locuire, 

- să analizez fundamentarea, design-ul, implementarea şi evaluarea politicilor publice de incluziune 
socială a populaţiei de romi în România şi 

- să propun posibile soluţii pentru fundamentarea politicilor publice destinate îmbunătăţirii situaţiei 
romilor în România. 
Abordarea acestei teme a plecat de la complexitatea problematicii integrării romilor în societate, 

într-un context local şi internaţional nu tocmai favorabil acestora şi o abordare a problematicii rome, în 
special la nivel guvernamental preponderent din perspectiva sărăciei. Situaţia comunităţii romilor din 
România a preocupat, în ultimii ani, un număr mare şi divers de actori instituţionali, publici şi privaţi, 
fiind constituite structuri de reprezentare a romilor la nivel naţional şi internaţional. Au fost emise 
Directive ale Uniunii Europene, legi şi decizii guvernamentale care să structureze intervenţiile destinate 
îmbunătăţirii situaţiei romilor. 
 

Situaţia  contemporană  a  romilor  în  Europa  şi  în  Romania    o  prezentare 
sintetică 
Cu un total de aproximativ 22 milioane de locuitori, România este un stat în care un număr semnificativ 
de naţionalităţi/grupuri etnice coexistă (Recensământ, 2002)- aproximativ 10% din populaţie - şi sunt 
recunoscute oficial. Conform recensământului din 2002 al populaţiei şi gospodăriilor, 535.140 cetăţeni se 
autoidentifică aparţinând etniei rome, adică 2,46% din totalul populaţiei (21.680.974 de locuitori). Cu 
toate acestea, dezbaterea privind numărul real al acestei populaţii continuă, unii cercetători (Zamfir, 
Preda, 2002, 13-14) susţinând că aproximativ 4,3% din populaţia ţării s-ar auto-identifica drept romi 

                                                 
1 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un cadru 
UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020, numărul 8727/11, din 6 aprile 2011 



(962.423), în timp ce pe baza principiului hetero-identificării un număr de 1.515.626 persoane (6,7%) ar fi 
de etnie romă.  

Potrivit recensământului din anul 2002 jumătate din populaţia de romi din România este formată 
din tineri – 253.231 de romi (47,4% între 0-19 ani). O treime din populaţia de etnie romă este format din 
copii (0-14 ani), în timp ce vârsta medie a romilor este de aproximativ douăzeci şi patru de ani. 

Diversitatea comunităţilor de romi este un element important şi poate prea puţin analizat prin 
cercetările sociologice. În timp ce documentele istorice şi antropologice au identificat aproximativ 40 de 
grupuri de romi, astăzi importanţa familiilor tradiţionale/clanurilor este clar diminuat. Cercetătorii au 
remarcat dificultăţile în studierea romilor din punctul de vedere al neamurilor2, plecând de la faptul că în 
prezent neamul tradiţional nu pare să mai constituie un fapt foarte viu de conştiinţă pentru o mare parte a 
populaţiei de romi (Burtea, 2002, 52). Astfel, cercetările recente (Burtea, 2002, 71-74) prezintă 14 grupuri 
de familii / clanuri, care sunt reprezentanţi, şi ele includ unele sub-grupe: fierari, ciubotari, lăutari, florari, 
geambaşi, ciurari, argintari, spoitori, cocalari, ursari, căldărari, rudari, de mătase, vătraşi. Diversitatea 
comunităţilor de romi este pusă în discuţie de cercetările sociologice, care au structurat cinci nivele etnice 
(Zamfir şi Zamfir, 1993, 57): 
Tabel nr. 6. Cinci nivele identitare ale etnicilor romi  

A. Romi care au toate caracteristicile tradiţionale şi care se autoidentifică în toate circumstanţele 
(oficiale, administrative şi informale) 

B. Romi care arată toate caracteristicile etnice tradiţionale şi care sunt, de asemenea, identificaţi ca 
romi de către ceilalţi care le văd stilul de viaţă, dar care nu se autoidentifică în circumstanţe 
oficiale-administrative 

C. Romi “modernizaţi” care şi-au schimbat stilul de viaţă în sensul modernizării şi care nu mai 
prezintă indicii vizibile ale modului tradiţional de viaţă, care se autoidentifică ei înşişi ca romi, atât
în contexte formale, cât şi informale şi care sunt identificaţi de ceilalţi ca romi în virtutea propriei 
identificări (activiştii romi, oameni de cultură, oameni de afaceri romi etc.) 

D. Romi “modernizaţi” care tind să nu se mai autoidentifice ca romi, sau o fac în mod fluctuant şi pe 
care ceilalţi îi pot sau nu identifica, ca romi 

E. “Foşti Romi” care s-au integrat în populaţia majoritară până la dispariţia trăsăturilor distinctive, ca
au renunţat chiar pentru ei înşişi la autoidentificarea ca romi 
 Există un singur grup pe care îl putem considera ca tradiţional, un alt grup mai degrabă mixt şi 

trei grupuri non-tradiţionale. Două dintre grupuri, respective A şi C (grupul noilor activişti de etnie romă) 
se identifică atât în context formale cât şi informale ca romi, iar hetero-identificarea ca rom apare în patru 
din cele cinci grupuri. Apare evident faptul că romii modernizaţi (D - cei care tind să nu se mai identifice 
ca romi) şi romii integraţi în populaţia majoritară (E) nu mai pot fi cu adevărat consideraţi ca membri ai 
comunităţii romilor, problemele specifice comunităţilor de romi nefiindu-le neapărat familiare. 
Considerăm că nevoia de intervenţie socială este mai pregnantă la nivelul grupurilor A şi B, celelalte 
grupuri neconfruntându-se cu o nevoie serioasă de intervenţie. 
 

Perspective  conceptual  teoretice  în  înţelegerea  ştiinţifică  a  problematicii 
rome  
Teoriile abordate sunt patologia socială, dezorganizarea socială, comportament deviant, conflictul de 
valori/interese şi etichetarea pornind de la viziunea propusă de fiecare dintre ele. Conform analizei 
noastre, luate individual, niciuna dintre aceste perspective teoretice nu ne oferă un cadru consistent de 
înţelegere şi de aprofundare a problematicii rome ca problemă socială. Perspectiva patologică ne ajută 
destul de puţin parţial în fundamentarea demersului nostru de cercetare şi aceasta în contextul în care 
patologia socială este mult mai puţin utilizată astăzi în explicarea problematicii sociale compelxe, inclusiv 
a unui grup vulnerabil precum cel al romilor. În ultimii ani, perspectiva dezorganizării sociale îşi poate 
găsi elemente de utilitate în spaţiul fenomenului migraţional al romilor, mai ales cel internaţional. 
Migraţia masivă a unor grupuri de populaţie romă în spaţii de civilizaţie diferite, în speţă cele occidentale, 
a adus cu sine fenomene de aculturaţie specifice dezorganizării sociale. Trebuie constatat însă că 
                                                 
2 În mod traditional nucleul comunității rome îl constituia familia, iar un grup de familii de romi, de obicei înrudite, forma o ceată. Ceata, 
formată de obicei din 30-40 de familii ce aveau aceeasi ocupație și călătoreau împreuna prin țară, reprezintă forma clasică a comunităţii de 
romi. O ceată facea la randul ei parte dintr-un “neam”, un grup de comunități ce aveau în comun, nu atât legături de rudenie sau stramoşi 
comuni, cât o ocupație comună. 



rezistenţa marcată a modului de viaţă al romilor faţă de influenţele de fond ale culturii de adopţie au 
limitat efectele dezorganizării sociale în propriile comunităţi, ducând însă, în acelaşi timp, situaţii 
conflictuale cu societăţile dominante occidentale, pe fondul conflictului de valori şi stilului de viaţă. 

De multe ori, sursa comportamentului considerat deviant al romilor poate fi înţeleasă din 
perspectiva unui mod de viaţă fundamentat pe resursele marginale ale societăţilor a căror utilizare licită 
sau ilicită creează premise pentru riscuri în direcţia comportmentelor deviante. În ceea ce priveşte 
relevanţa perspectivei conflictului de valori şi interese în înţelegerea adecvată a problematicii romilor, 
sunt importante discuţiile despre inerţia modului de viaţă tradiţional şi rezistenţa la adoptarea 
comportamentului specific modului de viaţă modern. Aceste rezistenţe la schimbare sunt văzute ca 
obstacole care trebuie luate în considerare în politicile şi programele destinate incluziunii sociale a 
romilor. Astfel, abordarea problematicii rome este semnificativă pentru aplicarea programelor, 
conştientizarea problemelor, dezbaterea acestora, obţinerea consensului şi stabilirea de politici, adică 
pentru concretizarea tuturor acestora în programe de intervenţie şi support şi, realizarea reformei în 
domeniu. Putem spune că această perspectivă teoretică fundamentează abordarea de politici publice în 
rezolvarea problemelor sociale. 
  Reprezentările despre romi sunt cantonate în sfera negativă, se bazează pe prejudecăţi şi 
stereotipuri ale alterităţii şi generează atitudini şi comportamente de ambele părţi. Romii par a fi o 
realitate familiară tuturor, aproape oricine poate emite o opinie, deseori categorică şi negativă relativ la 
aceştia. Perspectiva reacţiei societale, a etichetării, este deosebit de utilă în înţelegerea problematicii 
romilor. Etichetarea survine în contextul constatării şi trăirii diferenţei în ce priveşte modul de viaţă şi 
comportamentele, ea duce la marginalizare şi excludere, respectiv la automarginalizare şi autoexcludere, 
iar acestea constituie mari obstacole în orice efort în direcţia incluziunii sociale. 

Iată deci că fiecare dintre aceste perspectivele teoretice poate avea o anumită relevanţă, dar 
limitată şi specifică pentru anumite aspecte ale problematicii romilor. În complementaritatea lor însă ele 
concură înspre obţienerea unei înţelegeri şi explicaţii stiinţifice nuanţate şi comprehensive. În contextul 
demonstrat al eşecului politicilor publice destinate comunităţii romilor, al lipsei voinţei politice pentru 
rezolvarea problemelor romilor, a incapacităţii societăţii româneşti de a depăşi faza de tranziţie la 
economia de piaţă şi generarea bunăstării pentru populaţie, este probabil nevoie de o altă paradigmă de 
abordare a problematicii rome. Abordarea pe care ne-o propunem este mai degrabă una pragmatică, 
instrumentală, bazată pe mecanismele de incluziune socială şi cele de politici publice în rezolvarea 
problemelor diferitelor grupuri vulnerabile.  

 

Incluziunea socială  România în context european 
Construirea unei societăţi inclusive este vitală pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind 
creşterea economică durabilă, ameliorarea calitativă şi cantitativă a locurilor de muncă şi o mai mare 
coeziune socială. Odată cu procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană termenul de incluziune 
socială a fost preluat automat în limbajul comun românesc, o formă fără fond am putea spune, deoarece 
chiar Dicţionarul Explicativ la Limbii Române oferă o definiţie care are destul de puţin de a face cu 
înţelegerea pe care o dau conceptului diferitele documente oficiale. Limba română pare să ne ofere o 
înţelegere mai bună a conceptului prin utilizarea termenului includere, care este definit ca “acţiunea de a 
include şi rezultatul ei; cuprindere, înglobare”. Pe de altă parte, în limbajul comun al structurilor publice 
şi private active în domeniul social există deja un alt concept, acela al excluderii/excluziunii sociale, care 
ne poate ajuta sa definim şi să înţelegem mai bine incluziunea/includerea socială.  

Aşa cum este definită în diverse documente ale Uniunii Europene, excluderea socială este un 
proces prin care anumiţi indivizi sunt împinşi la marginea societăţii şi nu li se permite să participe pe 
deplin datorită sărăciei lor, a lipsei competenţelor de bază şi a oportunităţilor de învăţare pe tot 
parcursul vieţii, sau ca rezultat al discriminării.Această situaţie îi îndepărtează pe indivizii supuşi 
excluderii de locuri de muncă, venituri decente, educaţie şi oportunităţi de pregătire, precum şi de reţeaua 
şi activităţile sociale şi comunitare. Oamenii au acces redus la putere şi structuri de decizie şi, pe cale de 
consecinţă, se simt lipsiţi de putere şi incapabili de a prelua controlul asupra deciziilor care le afectează 
viaţa de zi cu zi. Conceptul de excluziune socială ne oferă un cadru de înţelegere a inteconexiunilor dintre 
circumstanţele complexe de viaţă, problemele sociale, categorizări sociale.  

Excluziunea socială poate fi prezentă în viaţa indivizilor, grupurilor, comunităţilor şi a devenit, în 
multe state europene, un motor al dezvoltării de politici publice, de programe de dezvoltare socială sau de 



servicii sociale – căutând spargerea ciclurilor vicioase ale diverselor dezavantaje sociale prin utilizarea 
eficientă şi dezvoltarea capitalului social, prin dezvoltarea capacităţii grupurilor sau comunităţilor locale.  

Teoriile excluziunii sociale se concentrează pe dificultăţile, barierele care previn îmbunătăţirea 
circumstanţelor de viaţă ale grupurilor dezavantajate, generând o perpetuare a inegalităţilor sociale. 
Excluziunea, chiar dacă se concentrează pe analiza situaţiei nivelurilor cele mai de jos ale societăţii, este 
un termen bine acceptat în literatura de specialitate, oferind o variantă lipsită de conotaţii peiorative 
(Ladanyi şi Szelenyi, 2006, 10). Excluziunea socială este un fenomen multidimensional. Cei excluşi 
economic nu au acces la locuri de muncă, la venituri şi resurse materiale necesare pentru funcţionarea 
normală în cadrul societăţii. Cei excluşi social, pe de altă parte, resimt distanţa socială faţă de celelalte 
grupuri, distanţă ce poate fi măsurată prin nivelul segregării rezidenţiale, probabilitatea de a aparţine 
aceloraşi reţele sociale, rata de căsătorie inter-grupuri sau nivelul de interacţiune în cadrul organizaţiilor 
sociale (Ladanyi şi Szelenyi, 2006, 11).  

Excluziunea socială a populaţiei rome este un fenomen extrem de complex şi inegalităţile socio-
economice sunt deseori însoţite, pentru toate grupurile vulnerabile, de prejudecăţi, distanţă socială 
ridicată, nivel redus al relaţiilor sociale între grupuri şi o capacitate de influenţă extrem de scăzută. 
Trebuie menţionat faptul că tema excluziunii depinde de nivelul de dezvoltare al unei societăţi, de 
normele şi de valorile existente la un moment dat. O persoană care se căsătoreşte cu o alta de etnie diferită 
poate fi percepută ca fiind progresistă, fără prejudecăţi de o anumită societate, dar, în acelaşi timp, să 
genereze, spre exemplu, excluderea din sistemul familiei şi comunităţii a persoanei în cauză. Un astfel de 
caz poate fi întâlnit chiar în zilele noastre în comunităţile tradiţionale de romi, unde căsătoriile în afara 
înţelegerilor dintre familii pot genera excluderea persoanei din comunitate, blocarea oricărei forme de 
comunicare cu aceasta. O persoană poate să fie percepută ca având statutul de defavorizată în mod cu 
totul diferit în diferite societăţi şi momente.  

Evoluţia socială nu se produce pentru toate grupurile în acelaşi timp şi astfel vom putea observa 
prezenţa unor norme sociale acceptate de o parte şi respinse de alta, normele majoritare având totuşi 
predominanţă. Progresul tehnologic şi explozia comunicaţională aduc noi faţete ale excluziunii sociale, 
grupurile cu access redus la resurse fiind extreme de afectate, handicapul crescând exponenţial faţă de 
grupurile cu nivel ridicat de educaţie, cu access la resurse etc. – vorbim de aşa numita „diviziune 
digitală”. 

Conceptul de underclass definit de de cetători precum Charles Murray este reprezentativ pentru 
teoriile individualise şi culturale, cu un rol important acordat opţiunilor individuale de autoexcludere şi 
care poate fi utilizat în cazul unor grupruri etnice precum romii, dar mult mai puţin altor grupuri 
vulnerabile precum, să spunem, copii aflaţi în situaţii de risc. Conceptul a evoluat şi nu a reuşit totuşi să 
convingă cercetătorii, sociologii sau politicienii de utilitatea lui, lucru recunoscut chiar de Murray: 
„Nimeni nu mai vorbeşte prea mult de subclasă, aparent pentru un motiv întemiat.3” Aşa cum afirmă 
Marian Preda, „chiar dacă vom accepta faptul că oamenii despre care vorbim sunt ‚sub’ restul societăţii, 
jos, la baza structurii sociale (în termeni de venituri sau comportament), ei nu sunt o ‚clasă’ (cu 
conştiinţă de clasă, identitate ş.a.m.d.). Dar nici nu suntem siguri că ei se află la baza structurii socaile. 
Acestea sunt motivele principale pentru a considera că acest cuvânt compus ... nu este un concept 
ştiinţific, ... deşi este atât de frecvent utilizat în limbajul comun occidental ca şi în dezbaterile politice şi 
în unele lucrări (mai mult sau mai puţin) ştiinţifice” (Preda, 2007, 91) 

 

Politicile  publice  dedicate  abordării  problematicii  rome    perspective 
teoretice şi situaţie factuală  
Vom analiza în acest capitol aspectele esenţiale ale elaborării de politici publice în România, pornind de 
la premisele teoretice ale ciclului de politici publice. România a statuat, prin intermediul unor acte 
normative recente4 o nouă abordare a reformei sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a 
politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale, vizând îmbunătăţirea calităţii actului 
guvernamental şi a managementului politicilor publice.  

                                                 
3 Vezi http://www.aei.org/papers/society-and-culture/poverty/the-underclass-revisited-paper/  
4 Vezi http://www.sgg.ro/index.php?politici_publice_legislatie secțiunea Politic Publice, unde se regăsește lista completă a actelor normative 
aplicabile. Accesat 15.05.2011 

http://www.aei.org/papers/society-and-culture/poverty/the-underclass-revisited-paper/
http://www.sgg.ro/index.php?politici_publice_legislatie


 Ideea modelării procesului de elaborare a politicilor publice a fost pentru prima data introdusă de 
Harold Lasswell (Fischer, Miller, Sidney, 2007, p.43), în lucrarea “The Decision Process: Seven 
Categories of Functional Analysis” (1956), un model care definea şapte stadii şi care a servit mai apoi la 
conturarea, în anii ‘60 şi ’70 a literaturii de specialitate, diferite modele fiind dezvoltate. Se poate spune 
că astăzi, modelul ciclului de politici publice este deja unul convenţional – stabilirea agendei, formularea 
politicii, luarea deciziei, implementarea şi evaluarea politicii. În esenţă, oricare dintre modelele formulate 
de cercetători au la bază modelul rezolvării de probleme, model raţional de luare a deciziilor. Orice proces 
de luare a deciziilor ar trebui fundamentat pe o analiză comprehensivă a problemelor şi scopurilor, urmată 
de colectarea şi analiza informaţiilor şi de căutarea celei mai bune alternative de atingere a acestor scopuri 
(Jann, Wegrich, 2007, p. 44). Se poate observa că etapele procesului se desfăşoară în ordine cronologică 
şi că în tot acest proces există intrări – input (Resursele financiare, umane şi materiale utilizate în timpul 
efectuării unei activităţi) şi ieşiri – output (Produsele, bunuri şi servicii care rezultă în urma unei 
intervenţii; pot include schimbări (de obicei de natură imediată) în urma intervenţiei, care sunt relevante 
pentru îndeplinirea rezultatelor.), acestea din urmă devenind input pentru viitoarele procese de elaborare 
de politici publice (Jann, Wegrich, 2007, p. 44).  
  Apare astfel modelul de ciclu al politicilor publice, ciclu care se poate perpetua. Jann şi Wegrich 
(2007, p. 44) consideră că acest model reprezintă totuşi un model simplist şi ideal iar în condiţiile lumii 
reale, în mod frecvent, politicile publice nu sunt supuse unei analize comprehensive şi ajung să sufere 
modificări, reformulări, adaptări, care nu corespund neaparat ciclului politicilor publice. Implementarea 
politicilor publice poate să producă efecte colaterale în alte domenii de politici publice.  
 Conform documentelor guvernamentale (Briggs, Petersone, Smits, 2006, p. 16) româneşti, 
politicile publice urmează un ciclu complet, format din patru etape principale: stabilirea agendei, 
formularea politicii, procesul decizional şi implementarea politicii. Mergând la nivel de detaliu, există o 
serie de sub-etape care trebuie urmate pentru închiderea întregului cilcu. Astfel, dupa stabilirea agendei, 
etapa de formulare a politicii presupune identificarea problemelor, formularea alternativelor şi evaluarea 
ex-ante a impactului. Pe baza formulării politicii, procesul decizional trece de la decizia politica asupra 
politicii publice şi decizia privind asigurarea finanţării acesteia. Etapa de implementare efectivă se 
finalizează cu evaluarea ex-post a impactului politicii. 
 Conform “Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a 
politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale” (Anexa la HG 870/2006), sunt identificate 
trei tipuri de documente de politici publice: (1) Strategia; (2) Planul; (3) Propunerea de politici publice.  
 Strategia (HG 870/2006) este un document de politici publice pe termen mediu şi lung care 
defineşte, în principiu, politica Guvernului cu privire la un anumit domeniu de politici publice în care se 
impune luarea unor decizii privind o gamă largă de aspecte. Un document de tip Strategie este necesar 
atunci când se formulează o nouă politică publică sau când se doreşte îmbunătăţirea semnificativă a 
politicilor curente într-un anumit domeniu. Strategiile abordează, în general, un domeniu sectorial clar 
delimitat, şi este nevoie de corelarea acestora cu cadrele naţionale şi, într-un mod specific şi sistematic, 
ar trebui să demonstreze cum se realizează scopurile şi obiectivele naţionale prin identificarea 
intervenţiilor sectoriale (Grimwood, Sics, Tulea, 2009). 
 Planul este un document care operaţionalizează procesul de implementare a politicilor publice şi 
poate fi întocmit după adoptarea unei strategii sau propuneri de politici publice. În funcţie de perioadele 
avute în vedere, se poate vorbi de planuri pe termen scurt - specifice, mediu sau lung - mai generale. 
Propunerea de politici publice este documentul prin punerea căruia în aplicare se doreşte rezolvarea 
unor probleme de politici publice specific. Pentru că vorbim de probleme de politici publice, vor putea 
exista multiple modalităţi de rezolvare aacestora, modalităţi generate de factori variaţi, de la cei 
economici, legali, de resurse, religioşi, de mediu şi nu în ultimul rând politici, ideologici. Fiind un 
document de complexitate ridicată, propunerea de politici publice are implicaţii juridice semnificative, 
putând necesita adoptarea, modificarea sau abrogarea unor acte normative.  
 

Abordarea  incluziunii  sociale   preocupări  şi  realizări  în România ultimului 
deceniu 
Schimbările rapide din societate ne îndepărtează de sistemul de producţie clasic şi ne introduce într-o 
lume în care riscul devine o prezenţă permanentă, generând nevoia unei noi abordări, în care statul 
bunăstării ar trebui să se concentreze pe promovarea managementului riscului şi la transferul 



responsabilităţii de la statul bunăstării la nivel individual. Astfel, este nevoie de creşterea capacităţii 
individului de a supravieţui în economie, cu efecte care încă trebuie evaluate şi abordate, în special pentru 
grupurile considerate vulnerabile.  

La nivel conceptual teoretic, preocupări relativ consistente despre incluziune socială pot fi 
identificate chiar şi în spaţiul românesc, încă de la începuturile anilor ’90 ai secolului trecut. Transpunerea 
în practica de legiferare şi politici publice a acestor preocupări este însă de dată semnificativ mai recentă. 
Decisiv a fost anul 2003, când la solicitarea Uniunii Europene, România a început elaborarea şi a adoptat 
în anul 2005 un prim document care focaliza pe problematica incluziunii - Memorandumul Comun 
privind Incluziunea (JIM), document strategic şi de referinţă, care identifică problemele şi provocările 
cheie cu care se confruntă România în privinţa grupurilor vulnerabile şi trasează direcţiile de acţiune în 
acest domeniu. Pentru asigurarea coerenţei tuturor initiative legate de tema incluziunii sociale, a fost 
aprobată Hotărârea de Guvern nr. 1217/2006 privind crearea mecanismului naţional pentru promovarea 
incluziunii sociale în România şi care prevede mai multe nivele de responsabilitate – central, judeţean.  
  Consituirea mecanismului incluziunii sociale în România a avut o construcţie lentă, de aproape un 
deceniu (1995 - Comisia Naţională pentru Combaterea Sărăciei) şi până în anii 2005-2006, când 
demersurile de pregătire a României pentru integrare europeană au cerut constituirea unui mecanism 
complex privind incluziunea socială. Mecanismul Incluziunii Sociale în România apare ca o structură 
complexă de interrelaţii pe verticală şi orizontală, dar, din păcate, eficacitatea şi eficienţa unei astfel de 
structuri rămâne a fi dovedită dincolo de cele câteva rapoarte naţionale strategice prinvind incluziunea5, 
rapoarte care nu abundă de date specifice privind incluziunea diferitelor grupuri vulnerabile. Se poate 
observa faptul că există structuri instituţionale suficient de puternice pentru a pune în mişcare mecanismul 
de incluziune socială dar, în contextul actual în care se doreşte restrângerea cheltuielilor sociale din 
produsul intern brut, limitarea serviciilor scociale şi medicale, introducerea unor asigurări suplimentare 
pentru anumite servicii considerate neesenţiale etc, resursele care vor putea fi alocate pentru programe de 
incluziune socială vor fi tot mai restrânse. O scurtă analiză a raportului „Setul de indicatori de incluziune 
socială din anul 2010” al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei ne arată că datele colectate 
sunt de ordin generic, pentru populaţia totală şi referinţele specific sunt făcute la nivelul diferitelor 
regiuni, urban-rural, femei-bărbaţi şi altele, neregăsind date şi indicatori specifici pentru populaţia de 
etnie romă.  
 
Demersul de cercetare  
Demersul de cercetare propus aici combină analiza conceptuală teoretică, cu cea empirică exploratorie, 
calitativă, cu analiza de documente, cu analiza de date cantitative , şi cu cea de analiză critică de politici 
publice. Lucrarea combină câteva teme importante – incluziunea socială, politicile publice, programe şi 
proiecte destinate romilor, situaţia romilor şi de aceea am preferat ca în locul unui set de ipoteze de lucru 
să utilizez o serie de întrebări cheie al căror răspuns să contribuie la fundamentarea unor concluzii şi 
recomandări pentru demersurile de politici publice destinate romilor: 

- Care este percepţia actorilor relevanţi privind implementarea de politici, programe şi 
proiecte cu privire la problematica romilor? 

- Cum apreciază actorii relevanţi eficienţa, eficacitatea, impactul şi sustenabilitatea politicilor, 
programelor şi proiectelor destinate romilor? 

- Care este nivelul de implicare al structurilor de reprezentare a romilor în design-ul, 
implementarea şi politicilor, programelor şi proiectelor destinate romilor?  

- Care sunt cele mai importante politici, programe şi proiecte destinate îmbunătăţirii situaţiei 
romilor din ultimii 10 ani? 

- Care sunt actorii publici şi privaţi implicaţi în finanţarea şi implementarea politicilor, 
programelor şi proiectelor destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor?  

- În ce măsură documentele considerate politici publice sau documente programatice pentru 
îmbunătăţirea situaţiei romilor sunt elaborate conform standardelor de politici publice 
stabilite de al Guvernului României? 

- Care sunt principalii indicatori care descriu situaţia actuală a populaţiei de romi din 
România? 

                                                 
5 Vezi http://www.mmuncii.ro/ro/634-view.html pentru diverse rapoarte și statistici 

http://www.mmuncii.ro/ro/634-view.html


- Se poate realiza un profil al problemelor populaţiei de romi din România, ca suport pentru 
evaluarea ex-ante necesară în elaborarea politicilor publice?  

În abordările pe care le-am ales pentru elaborarea lucrării de doctorat am ţinut seama de 
complexitatea şi diversitatea comunităţilor de romi şi am încercat combinarea metodelor de cercetare 
cantitative cu cele calitative, respectiv: 

1. Abordare calitativă prin interviuri semistructurate. 
Ghidul de interviu pe care l-am construit s-a centrat pe o experienţă comună a celor intervievaţi, 

în cazul nostru problematica incluziunii sociale a romilor, a politicilor publice, programelor şi proiectelor 
destinate acestora. Am optat pentru interviuri cu 12 persoane (în perioada mai-iulie 2009), după cum 
urmează: 

- 3 activişti de etnie romă, conducatori de organizaţii neguvernamentale active în 
implementarea de programe destinate inclusiunii romilor; 

- 2 activişti romi, foşti conducători ai Agenţiei Naţionale pentru Romi; 
- 7 funcţionari publici sau demnitari (2 dintre aceştia de etnie romă), reprezentanţi ai unor 

structuri ale administraţiei publice de la nivel central.  
Astfel am putut evidenţia elementele semnificative şi structura problematicii studiate, corelarea 

anumitor elemente, modelele de acţiune, perspectivele de abordare, intenţiile de viitor etc. Analiza 
interviurilor realizate s-a realizat prin analiza de naraţiuni.Temele de interes major pentru cercetare au 
fost creionate din start prin ghidul de interviu şi au facilitat colectarea opiniilor intervievaţilor pe aceste 
teme. Ulterior, aceste teme majore se vor transforma în naraţiuni în care experienţa comună a 
intervievaţilor şi direcţiile de aprofundare ale cercetătorului vor deveni relevante pentru înţelegerea 
stadiului actual al implementării politicilor publice pentru romi. Interviurile cu personalităţi publice, cu 
specialişti, cu practicieni ai domeniului ne deschid posibilitatea de a înţelege aspectele subiective care ţin 
de politicieni, lideri politici sau funcţionari din administraţia publică şi care pot favoriza sau îngreuna 
elaborarea unor politici publice relevante pentru romi. Trebuie menţionate câteva limitele ale acestei 
metode:  

- cei intervievaţi se desprind cu greu de propriul rol instituţional care le poate impune anumite 
constrângeri de limbaj şi vor evita să ofere anumite detalii, să facă interpretări, predicţii, evaluări;  

- în mod special intervievaţii cu statut de funcţionarii publici vor utiliza un limbaj politic corect şi 
chiar vor da răspunsuri cu grad mare de dezirabilitate; 

- referinţele cele mai frecvente sunt cele din domeniul de activitate al persoanei intervievate, de 
aceea este nevoie de o constantă revenire a intervievatorului la anumite teme. 
Am reuşit depăşirea limitelor menţionate prin asigurarea unui climat de confidenţialitate, cu un 

bun nivel de încredere reciprocă, obţinând ceea ce consider a fi păreri oneste ale celor intervievaţi şi 
informaţii direcţionate către aprofundarea unor teme. 

 
2. Metoda analizei documentelor sociale  

Mi-am fixat ca obiectiv să consult toate documentele semnificative privind politicile publice destinate 
romilor din România în perioada 2000-2011, o listă a acestora regăsindu-se in anexele lucrării. Este vorba 
de documente de dimensiuni şi complexitate diferită, elaborate de diferite structuri instituţionale publice 
şi private. Referiri la aceste documente sunt făcute nu numai în secţiunea dedicată politicilor, programelor 
şi proiectelor, ci şi pe tot parcursul lucrării, acolo unde acestea sunt direct legate de tema abordată. Am 
încercat să păstrez un echilibru în ceea ce priveşte sursele guvernamentale (hotărâri de guvern, ordine 
ministeriale, norme, legi, directive europene, comunicări ale Comisiei Europene) şi neguvernamentale 
(rapoarte de implementare a unor programe şi proiecte, rapoarte de cercetare a unor aspecte problematice 
relevante, documente de poziţie).Au fost consultate urmatoarele tipuri documente cu relevanţă pentru 
incluziunea romilor: 
• Documentele de anvergură națională elaborate de Guvernele României în perioada 2000 – 2011: 

strategii, hotărâri guvernamentale, ordine ministeriale;  
• Diferite rapoarte de progres, documente programatice, proiecte în derulare finanţate prin fonduri 

structurale ale Agenţiei Naţionale pentru romi; 
• Documentele programatice şi rapoartele Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; 
• Documentele Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013;  



• Documentele existente pe pagina web a Secretariatului General al Guvernului unde se regăsesc 
rapoartele schemelor de granturi Phare 2000, 2002, 2004, 2006 destinate îmbunătăţirii situaţiei 
romilor; 

• Documentele programului Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate cu focalizare pe romi al 
Ministerului Educaţiei;  

• Documentele de anvergură europeană elaborate de Parlamentul Europei si CE în perioada - directive, 
comunicări; 

• Documentele programatice, rapoarte, cercetări privind implementarea unor proiecte, publicaţiile 
organizaţiilor de romi din România; 

• Documentele ale principalilor finanţatori publici şi privaţi din domeniul rom, alţii decît Guvernul 
României şi Comisia Europeană - Fundaţia Soros, Roma Education Fund, Fundaţiile Olandeze, 
Permanentă a Băncii Mondiale în România, PNUD, UNICEF, UNHCR, Charles Stewart Mott 
Foundation, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, AIDROM; Alte documente, rapoarte ale 
organizaţiilor internaţionale.  

Studiul acestor documente s-a concretizat într-o analiză a principalelor etape ale procesului de adoptare a 
Strategiei (din anul 2001 şi modificarea din anul 2006), o analiză critică a politicilor sectoriale, a 
programelor şi proiectelor destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor precum şi o evaluare a noii Strategii 
elaborate şi adoptate de Guvernul României în decembrie 2011.  
 

3. Abordare cantitativă prin analiză secundară din două anchete sociologice:  
Pentru analize cantitative referitoare la situaţia romilor am recurs la analiza secundară a următoarelor baze 
de date ale unor cercetări cu caracter public, fiind realizate în cadrul unor programe cu finanţare 
europeană:  

• “Incluziunea şi excluziunea romilor în societatea românească de azi” (date colectate în anul 
2007). Cercetarea a fost realizată în cadrul programului Phare 2004 “Consolidarea Capacităţii 
Instituţionale şi Dezvoltarea de Parteneriate pentru Îmbunătăţirea Percepţiei şi Condiţiilor 
Romilor”, beneficiarul fiind Agenţia Naţională pentru Romi. Programul s-a derulat în perioada 
2006- 2008 printr-un consorţiu coordonat de Human Dynamics Austria.  

• „L@EGAL 2 - investiţie europeană pentru viitorul romilor din România” (date colectate în anul 
2010). Cercetarea a fost realizată în cadrul unui proiect cofinanţat din Fondul Social European – 
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul s-a 
derulat în perioada septembrie 2009-august 2011 şi este realizat la iniţiativa Centrului de Resurse 
pentru Comunităţile de Romi, în parteneriat cu Fundaţia Soros România şi Asociaţia Centrul de 
Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale „ProVocaţie”.  

Convingerea pe care o am este că aceste baze de date conţin o largă varietate de indicatori care vor 
permite creionarea profilului problemelor cu care se confruntă populaţia de romi din România, ca bază 
pentru elaborarea politicilor publice destinate acestora. Trebuie menţionat că am recurs la metoda analizei 
secundare a datelor deoarece nu am dispus de resurse umane şi financiare pentru a realiza o anchetă 
sociologică proprie şi, pe de altă parte, am putut beneficia de toate avantajele metodei.  

În demersul realizat, nu am urmărit subiecte diferite de cele enunţate în analizele publicate, ci am 
exploatat în mod diferit datele existente pe aceeaşi problematică, încercând să le pun în valoare pentru 
utilizarea lor în fundamentarea şi elaborarea de politici publice coerente destinate romilor din România în 
condiţiile în care nivelul de utilizare a informaţiilor de către structurile guvernamentale pentru acest 
domeniu este scăzut. Dat fiind că cele două cercetări au fost realizate la interval de trei ani, 2007 şi 2010, 
am putut să examinăm evoluţia în timp a fenomenelor, chiar dacă au existat anumite limite date de modul 
de construcţie a cercetărilor, eşantionare, chestionar etc.  

  
 

Analiza procesului  şi  rezultatelor obţinute  în urma  implementării Strategiei 
de îmbunătăţire a situaţiei romilor  20012010 
În cadrul demersului de cercetare calitativă, respectiv studiul documentelor sociale, am recurs la analiza 
procesului de construcţie a politicilor publice pentru romi în România în perioada 2000-2011. În anul 



1998 Comisia Europeană acorda României finanţare pentru un program Phare prin care se dorea 
elaborarea unei aşa numite cărţi albe care să creioneze o viitoare strategie guvernamentală de 
îmbunătăţire a situaţiei romilor. La acel moment Grupul de Lucru al Asociaţiilor Romilor (GLAR), 
constituit în 1999 şi rămas activ până în anul 2000, format din cele mai importante şi active organizaţii 
neguvernamentale ale romilor, s-a reunit cu regularitate şi a participat activ la procesul de negociere cu 
reprezentanţii guvernului de la acel moment, ca reprezentant al vocii comunităţilor de romi. Unul dintre 
rezultatele activităţii GLAR, poate cel mai important, a fost Recomandarea de Politică Generală (2000) 
pentru viitoarea implementare a programului guvernamental de îmbunătăţire a situaţiei romilor, document 
care a pus în lumină o problemă cheie pentru mişcarea romilor şi anume combaterea discriminării. Textul 
recomandării menţionează: “În elaborarea strategiei naţionale pe termen mediu să se ţină cont de 
priorităţile exprimate de asociaţiile romilor, privind axarea strategiei pe eliminarea tuturor formelor de 
discriminare rasială". Aceasta este probabil prima şi cea mai clară referinţă a mişcării rome faţă de tema 
antidiscriminării, temă care va rămâne o constantă a abordării ulterioare a reprezentanţilor comunităţilor 
de romi.  

În anul 2001 noul guvern, în consultare cu unii reprezentanţi ai organizaţiilor romilor, adoptă 
Strategia Guvernului României privind Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor (HG nr. 430/2001). Strategia 
Guvernului României pentru Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor adoptată în aprilie 2001 este primul 
document guvernamentală care abordează problemele cu care se confruntă populaţia romă din România. 
Din cele şapte principii enunţate de strategie doar unul – 6. Principiul diferenţierii identitare, face referire 
la problema antidiscriminării, celelalte abordând teme generale. Putem menţiona faptul că primul dintre 
principii – 1. Principiul consensualităţii, apreciază că strategia este rezultatul unui efort comun al 
Guvernului şi al romilor şi că implementarea ar trebui să se realizeze în consultare cu reprezentanţii 
organizaţiilor de romi.  

Planul General de Măsuri al strategiei conţine un număr de 124 măsuri, dar la o analiză atentă se 
poate observa că tema antidiscriminării apare doar la nivelul a şapte măsuri, de aici şi concluzia că 
strategia adoptată în anul 2001 nu răspunde solicitării principale a mişcării rome, aceea de a promova 
antidiscriminarea ca principal principiual politicilor destinate romilor. Dimpotrivă, putem spune că 
majoritatea principiilor, obiectivele şi acţiunile propuse au de-a face cu tema combaterii sărăciei, 
reflectată dealtfel în cele zece domenii de intervenţie. Guvernul a decis în anul 2006 modificarea şi 
completarea Strategiei iniţiale din 2001, precum şi realizarea unui nou Plan de Acţiune pentru perioada 
2006-2008 (HG 522/2006, Strategia Guvernului României pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor). 
522/2006, Strategia Guvernului României pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor). Considerăm relevant a 
menţiona faptul că noua Strategie adoptată în aprilie 2006 precede unele noi direcţii de dezvoltare în 
elaborarea şi implementarea politicilor publice în România (HG nr. 870/2006), noul act normativ fiind 
adoptat mai târziu în anul 2006. Din acest punct de vedere, atât Strategia iniţială din anul 2001, cât şi 
Strategia din anul 2006 nu pot respecta principiile elaborării politicii publice (Moisă, 2008, 248). 

În anul 2011, o iniţiativă importantă a Uniunii Europene a dus la dezvoltarea Strategiilor pentru 
persoanele de etnie romă din diferitele ţări europene, Comisia Europeană elaborând o Comunicare către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un 
cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020. Tabelul de mai jos prezintă 
domeniile Strategiei, asa cum au fost ele definite în documentele programatice elaborate anii 2001, 2006 
şi 2011:  

 
 

Tabel nr.18. Domeniile Strategiei 2001/2006/2011 

 
Strategia Guvernului 

2001 
(HG 430/2001) 

Strategia Guvernului
2006 

(HG 522/2006) 
Cadrul UE pentru 
Strategia din 2011 

Strategia Guvernului
2011  

(HG 1.221/2011) 
 

1 Dezvoltare Comunitară 
şi Administraţie Publică 

Dezvoltare 
Comunitară şi 
Administraţie Publică 
Comunicare şi 
participare civică

Acces la educaţie 
 Educaţie 

2 Locuinţe Locuinţe Locuinţe Locuire şi mică 



 

infrastructură 
3 Securitate socială    
4 Asistenţă medicală Asistenţă medicală Sănătate Sănătate 
5 Economie Economie, Securitate 

socială Ocupare Ocupare 

6 Justiţie şi Ordine 
Publică 

Justiţie şi Ordine 
Publică  

Infrastructură socială
(protecţia copilului, 
justiţie şi ordine publică, 
administraţie şi 
dezvoltare comunitară)

7 Protecţia copilului 
Protecţia copilului, 
Educaţie, Cultură şi 
Culte 

  
8 Educaţie   
9 Cultură şi culte  Cultură 
10 Comunicare şi 

participare civică   

De la adoptarea Strategiei în 2001, toate eforturile făcute de reprezentanţii romilor pentru 
promovarea principiului anti-discriminării au primit mai degrabă un răspuns negativ din partea 
structurilor guvernamentale. Cu toate acestea, romii au continuat promovarea anti-discriminării, cel mai 
recent document (8 aprilie 2008, Ziua Internaţională a Romilor) fiind Memorandumul "Imperativul 
Modernizării" adresat instituţiilor statului şi asociaţiilor rome cu prilejul "Zilei internaţionale a 
Romilor"6, document care a fost larg distribuit structurilor guvernamentale, preşedinţie, parlament etc. 
Este important să observăm o schimbare în abordarea mişcării rome din România, o schimbare de discurs 
care pledează pentru modernizarea comunităţilor de romi, în care se vorbeşte de excluderea socială a 
romilor şi destul de puţin de antidiscriminare. Memorandumul propune o viziune în care ar trebui să 
existe un proces accelerat de includere a ghetto-urilor de romi în comunităţile locale, de promovare a 
comunicării culturale cu celelalte grupuri dar şi de prezervare a identităţii culturale a romilor. 
Instituţionalizarea etno-culturală şi dezvoltarea unei cetăţenii active şi democratice pentru romi nu a atras 
prea mult atenţia sistemului de putere din România, tema rămânând deocamdată lipsită de importanţă 
politică.  

În anul 2010, un alt document programatic, de această dată sub umbrela Sub-Comisiei 
Parlamentare pentru Romi structură consultativă creată la inţiativa deputatului rom Nicolae Păun aduce o 
nouă direcţie de abordare a mişcării rome, care a simţit impactul scăzut al demersurilor făcute către 
puterea executivă şi a incercat orientarea către puterea legislativă. Documentul, intitulat Recomandări 
pentru un Plan de Acţiune7, se referă de această dată la migraţia internaţională a romilor, integrarea 
acestora în comunităţile locale şi la asumarea responsabilităţii de către societatea civilă romă din România 
ca reacţie la criza ghetto-urilor de romi din România şi celelate ţări europene. Un Plan Naţional pentru 
Romi este propus, oarecum ca un nou Deceniu al Incluziunii Romilor (2009-2019) în care romii să preia 
iniţiativa, articulând o perspectivă auto-referenţială, în spatele căreia se află credinţă că modelul etno-
cultural şi etno-politic adoptat în anii 90, influenţat de factorii interni şi externi, nu a reuşit dezvoltarea 
unei culturi organizaţionale a romilor capabilă să răspundă profundelor schimbări sociale, conducând la 
un blocaj în tranziţie şi tradiţie. Documentul promovează ideea că romii înşişi doresc schimbarea, că 
doresc adaptarea la noile standarde societale şi că romii sunt capabili să depăşească situaţia de criză fără 
implicarea consistentă a societăţii. 

Concluzionând, constatăm că la zece ani de la adoptarea primului document de politici publice 
destinat romilor, abordarea guvernamentală faţă de problematica romă nu s-a schimbat – cantonată fiind 
în reducerea sărăciei şi a problemelor sociale ale romilor. Chiar şi după 2005, odată cu adoptarea temei 
incluziunii sociale, documentele guvernamentale continuă să vorbească de combaterea excluderii sociale, 
ceea ce înseamnă, din nou, în mare parte, combaterea sărăciei. Abordarea mişcării romilor, în schimb, a 
suferit ajustări semnificative: dacă în anii 90 şi imediat dupa anul 2000 perspectiva antidiscriminare a 
primat, eşecul politicilor publice a mutat atenţia către alte concepte, cum este incluziunea socială, 

                                                 
6 Disponibil al: http://www.romanothan.ro/comunicate/Memorandumul-Imperativul-Modernizarii-adresat-institutiilor-statului-si-asociatiilor-
rome-cu-prilejul-Zilei-internationale-a-Romilor.html, accesat 18 ianuarie 2011.  
7 Disponibil la: http://www.cdep.ro/co/docs/F1768764652/Plan%20migratia%20internationala%20a%20romilor.pdf, accesat 15 ianuarie 
2011. 

http://www.romanothan.ro/comunicate/Memorandumul-Imperativul-Modernizarii-adresat-institutiilor-statului-si-asociatiilor-rome-cu-prilejul-Zilei-internationale-a-Romilor.html
http://www.romanothan.ro/comunicate/Memorandumul-Imperativul-Modernizarii-adresat-institutiilor-statului-si-asociatiilor-rome-cu-prilejul-Zilei-internationale-a-Romilor.html
http://www.romanothan.ro/comunicate/Memorandumul-Imperativul-Modernizarii-adresat-institutiilor-statului-si-asociatiilor-rome-cu-prilejul-Zilei-internationale-a-Romilor.html
http://www.romanothan.ro/comunicate/Memorandumul-Imperativul-Modernizarii-adresat-institutiilor-statului-si-asociatiilor-rome-cu-prilejul-Zilei-internationale-a-Romilor.html
http://www.romanothan.ro/comunicate/Memorandumul-Imperativul-Modernizarii-adresat-institutiilor-statului-si-asociatiilor-rome-cu-prilejul-Zilei-internationale-a-Romilor.html
http://www.cdep.ro/co/docs/F1768764652/Plan%20migratia%20internationala%20a%20romilor.pdf


imperativul modernizării şi asuparea responsabilităţii pentru propria soartă – acestea sunt noile abordări 
ale romilor, care vor avea nevoie sa fie puse în practică.  
 

Perspectiva experţilor din instituţii reprezentative în problematica incluziunii 
romilor  
Aşa cum am menţionat mai sus, au fost realizate 12 interviuri cu persoane implicate direct în designul şi 
implementarea de politici, programe şi proiecte destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor. Capitolul pune în 
lumină percepţia acestora cu privire problemele romilor cu o perspectivă dinamică, evolutivă. Interviurile 
au confirmat faptul că cele mai frecvente şi presante probleme cu care se confruntă romii din România 
sunt: nivel educaţional mai scăzut decât media, discriminare/prejudecăţi/stereotipuri, marginalizare şi 
auto-marginalizarea, sărăcie, condiţii precare de viaţă şi de sănătate, şomajul pe termen lung, accesul 
dificil la serviciile sociale, devalorizarea meseriilor tradiţionale, rata a criminalităţii mai ridicată decât 
media, coeziunii comunitară insuficientă şi lipsa unei conduceri politice puternice. Am constatat că există 
o similitudine în percepţia specialiştilor de etnie romă şi a celor ne-romi în privinţa problemelor cu care se 
confruntă romii şi vom pune în lumină câteva dintre acestea, dintr-o perspectivă a posibilei schimbări a 
vieţii comunităţilor de romi.  
 

Politici, programe, proiecte – câteva concluzii  
Contextul general 
Se poate vorbi de existenţa unor progrese în ceea ce priveşte dezvoltarea cadrului instituţional şi cel de 
politici publice care vizează populaţia romă în ultimii zece ani. Mecanisme specifice au fost create pentru 
punerea în aplicare a unor astfel de măsuri care vizează populaţia romă, în mod special în domeniile 
educaţiei si sănătăţii, dar măsurile nu au fost totuşi duse până la capăt, existând dificultăţi financiare şi 
instituţionale care afectează, spre exemplu, angajarea mediatorilor şcolari şi sanitari.  
  Obiectivele iniţiale stabilite prin Strategia de îmbunătăţire a situaţiei romilor au fost confirmate în 
cadrul Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 sau a Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane. Cu toate acestea, mecanismul de punere în aplicare a măsurilor la nivel central, 
judeţean şi local, pare a fi inert şi constituie una dintre principalele provocări, alături de modul de alocare 
a resurselor - umane şi financiare, precum şi a responsabilităţilor specifice – de obicei vagi şi fără a atrage 
penalităţi.  

Pe de altă parte „... avem nişte documente minunate, dar când vorbim de implementare, constaţi 
ca aproape toate lucrurile se fac în măsura în care poţi să o faci fără bani suplimentari, iar bani alocaţi 
specific pentru implementarea măsurilor din Strategie aproape că nu există. … Este nevoie de voinţă 
politică şi de resurse pentru a susţine această strategie ... e nevoie şi de o privire de perspectivă şi trebuie 
pregătite comunităţile pentru continuarea activităţolor, inclusiv pentru accesarea de fonduri europene.” 
(reprezentant, Ministerul Educaţiei) 

În ceea ce priveşte relevanţa documentelor de politicilor publice pentru problemele cu care se 
confruntă comunităţile de romi, acestea sunt într-o anumită măsură corespunzătoare nevoilor percepute de 
populaţia romă. Problema apare, atunci când acestea nu tind să aibă o abordare integratoare, când nu 
reuşesc să abordeze problemele complexe pe care populaţia romă le are şi atunci când punerea lor în 
aplicare este greşită.  

O discuţie despre eficienţa punerii în aplicare a diferitelor politici, programe, proiecte este destul 
de dificilă, rapoartele de monitorizare sau de evaluare existente insistând mai puţin pe utilizarea eficientă 
a resurselor, decât pe mai degrabă faptul că acestea au fost limitate. Tendinţa de descentralizare a 
administraţiei publice din România, în contextul mai clar al aderării la UE şi mai restrâns în contextul 
actualei crize economice a dus la consecinţe negative pentru măsurile în domeniul politicilor pentru romi. 
Aşa cum confirmă unul dintre cei intervievaţi, „... în lipsa unor indicatori de monitorizare este greu sa 
avem o evalaure a eficientei politicilor, programelor şi proiectelor. În cadrul unui program de asistenţă 
tehnică pentru Guvern a fost realizat un sistem comprehensive de indicatori care sa fie utilizaţi la 
monitorizarea implementării strategieim dar acesta nu a fost pus în practică.” (activist rom, director 
ONG) 



De exemplu, reforma în sistemul de sănătate a dus începand cu iulie 2009 la transferul de 
responsabilitate către autorităţile locale, inclusiv cea financiară, pentru mediatorii sanitari, care, în zonele 
rurale în special, adică acolo unde funcţionează majoritatea mediatorilor, nu dispun de resurse financiare 
suficiente pentru totalitatea activităţilor generale, şi vor utiliza mediatorii pentru alte activităţi decât cele 
din fişa postului.  

La limită, în condiţiile de austeritate bugetară şi în contextul respingerii sistematice a romilor, 
stabilirea priorităţilor de finanţare ar putea duce la reducerea sau chiar sistarea anumitor măsuri destinate 
romilor. Poate fi şi cazul finanţării poziţiilor de expert local pe problemele romilor de la nivelul 
primăriilor, în contextul de reformare a sistemului public şi introducere a aşa-numitelor "standarde de 
cost" pentru structurile administraţiei publice. „O discuţie despre eficacitatea acestor politici şi programe 
ne conduce la concluzia că au existat anumite progrese în anumite domenii, dar şi stagnare sau regres în 
alele”. (activist rom, fost preşedinte ANR) 

În domeniul educaţiei, sistemul de măsuri afirmative - locuri speciale în învăţământul secundar şi 
terţiar - are cu siguranţă are un impact pozitiv în cei peste 10 de ani de la introducerea sa. Prezenţa mai 
multor tineri activişti romi în structurile publice centrale şi locale, precum şi în sectorul ONG este o 
dovada a acestui progres. În zona de îngrijire a sănătăţii, sistemul de mediere sanitară a dus la înscrierea 
unui număr semnificativ de romi pe listele medicilor de familie, precum şi rate mai ridicate de vaccinare 
copilului. (activist rom, director ONG) 

În ceea ce priveşte rezultatele reale ale programelor specifice de angajare pentru romi, acestea au 
fost destul de limitate iar programele nu au dus la includerea pe piaţa muncii a unei mase critice de romi. 
Raportul de cercetare Incluziune 2007 (Fleck, Rughinis, 2008, 125) indică 22,1% din romi ca având un 
loc de muncă stabil şi 17,5% având locuri de muncă ocazionale.  

Măsurile întreprinse de autorităţile române în domeniul construcţiei de locuinţe sociale au fost 
destul de modeste. Rezultate recente de cercetare susţin că, în cazul ne-romilor care locuiesc în aceleaşi 
zone / localităţi cu romii există o densitate de 0.8 persoane pe cameră, în timp ce în cazul romilor, 
densitatea este de 1,98 de persoane pe cameră (Fleck, Rughinis, 2008, 125).  

Un program PHARE care vizează rezolvarea problemelor de acte de identitate şi proprietate 
pentru romi, a fost implementat în anul 20088. De asemenea, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei a iniţiat un program pilot pentru reabilitarea unor clădiri pentru a fi utilizate ca locuinţe sociale 
pentru familiile de romi. Eficacitatea unor astfel de programe este încă dificil de analizat, rapoarte privind 
punerea în aplicare efectivă nefiind disponibile. În acest timp, evacuările forţate ale familiilor de romi, 
legale sau ilegale, au continuat. 

„Unele programe puse în aplicare în comunităţile de romi sau în beneficiul populaţiei rome au 
avut un anumit impact asupra vieţii oamenilor - poate că programul cu cel mai mare impact asupra 
întregii comunităţi a fost programul de mediere sanitară.” (activist rom, director ONG) În schimb, 
„iniţiativele specifice legate de locuire sau programele de ocupare a forţei de muncă puse în aplicare 
prin programul multianual PHARE 2004-2006 schemele de granturi, au avut un impact limitat asupra 
comunităţilor de romi”. (activist rom, fost preşedinte ANR) 

În ceea ce priveşte impactul politicii de măsuri afirmative din ultimii 17 ani, acestea "au 
contribuit la o creştere semnificativă a numărului de elevi romi care au absolvit învăţământul secundar şi 
superior. Totuşi, această contribuţie este greu de cuantificat şi, prin urmare, este greu de estimat, de 
asemenea, contribuţia la reducerea decalajului dintre romi şi ne-romi pentru aceste cicluri de 
învăţământ" (Surdu, Szira, 2009, 132). De îndată ce Ministerul Educaţiei va pune la dispoziţia publicului 
datele colectate prin intermediul Bazei Naţionale de Date în Educaţie9 impactul măsurilor luate poate fi 
analizat în mod sistematic şi poate constitui baza de fundamentare a altori elemente de politici publice. 

 
Relaţia între politici, programe şi proiecte 
Politicile publice pentru romii din România suferă de un anumit nivel de generalitate, neluând în 
considerare marea diversitate a comunităţilor de romi, care necesită o abordare specifică, adaptare, au fost 
de acord cei mai mulţi dintre reprezentanţii romilor pe care i-am intervievat. 

                                                 
8PHARE 2005 "Accelerarea implementării Strategiei naţionale de îmbunătăţire a situaţiei romilor". Informaţii suplimentare la: 
http://www.sgg.ro/index.php?id=34,98,0,0,1,0 
9Baza de date disponibilă limitat, doar pentru administratori şi operatori de la nivelul sistemului de învăţământ, a se vedea la 
http://ha.bdne.edu.ro/bdne-client/ 

http://www.sgg.ro/index.php?id=34,98,0,0,1,0
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În procesul de incluziune socială a romilor, abordarea de tip politici publice - conform ciclului de 
politici publice, are o şansă mai bună de a aduce schimbări pozitive în viaţa comunităţilor de romi din 
România şi participarea romilor ca partener al Guvernului în proiectarea politicilor ar trebui să fie un 
standard. În acest moment documentele programatice pentru romi - Strategia naţională de îmbunătăţire a 
situaţiei romilor, Deceniul de Incluziune a Romilor şi planurile de acţiune asociate, nu sunt structurate şi 
nu sunt compatibile cu ceea ce Guvernul român defineşte ca politici publice. Această abordare a arătat că 
agenda publică a guvernelor anterioare şi actuale a atins problemele romilor la un nivel marginal şi nu 
putem vorbi despre rezultate puternice şi durabile. În opinia mea, confirmată de cei intevievaţi şi care au 
participat direct la elaborarea documentelor, „problemele au fost identificate doar la nivel general, au fost 
negociate superficial între guvern şi reprezentanţii romilor în scopul de a răspunde atât accentului de 
antidiscriminare susţinute de mişcarea romilor, cât şi abordării guvernamentale asupra reducerii 
sărăciei” (activist rom, director ONG).  

Din punct de vedere tehnic10, o comparaţie a Strategiei cu ciclul de politici publice utilizat de 
către Guvern, ne conduce la concluzia, din nou, că ceea ce majoritatea numeşte politici publice pentru 
romi nu pot fi etichetate în acest fel deoarece:  

- Vorbim despre lipsa unei evaluări ex-ante de impact a situaţiei;  
- Un proces decizional presat de procesul de aderare la UE - criteriile politice de la Copenhaga 

uregentând adoptarea Strategiei în 2001;  
- Descrierea la nivel general a măsurilor care trebuie luate de Guvern;  
- Alocarea insuficientă de fonduri guvernamentale pentru punerea în aplicare a Strategiei;  
- Lipsa unei repartizări clare a responsabilităţilor pentru punerea în aplicare a planului general 

de măsuri;  
- Inexistenţa unei monitorizări reale şi a mecanismelor de evaluare;  
- Lipsa de sancţiuni pentru cei care nu îndeplinesc obiectivele stabilite.  

 Prin urmare, considerăm că relaţia dintre politici, programe şi proiecte este una lipsită de coereţă şi 
consistenţă, generând rezultate puţin măsurabile şi nesustenabile. 
 
Echilibrul între domeniile tematice 
Putem constata existenţa unui dezechilibru clar între domeniile tematice principale. „Nivelul de implicare 
a diverselor structuri publice în politicile, programele şi proiectele destinate romilor este dependent, din 
păcate, de prezenţa unor persoane caracterizate de angajament personal în problematica romilor ... din 
păcate un număr redus, aşa cum a fost cazul în domeniile educaţie sau sănătate”. (activist rom, director 
ONG)  

Educaţia pare a fi domeniul cel mai dezvoltate din punct de vedere al politicilor publice, 
programele şi proiectele de acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate beneficiind de o finanţare 
europeană de aproximativ 30 milioane de euro. Alte activităţi educaţionale, cum ar fi locurile speciale 
pentru romi la nivel secundar şi terţiar, funcţionarea unor inspectori şcoalri pentru educaţia romilor, sau 
programul de a doua şansă, au fost finanţate din bugetul de stat.  

În domeniul ocupării forţei de muncă, iniţiativele au fost mult mai puţin diverse şi ANOFM nu a 
demonstrat aceeaşi capacitate de a derula programe pe scară largă ca Ministerul Educatiei. Aşa cum am 
menţionat înainte, la rezultatele reale ale programelor specifice ocupării forţei de muncă pentru romi au 
fost destul de limitate şi nu au dus la includerea pe piaţa muncii a unei mase critice de romi. Domeniul 
sănătăţii a fost reprezentat prea mult de programul de sănătate de mediere, care a avut un impact 
semnificativ asupra accesului romilor la serviciile de sănătate. Alte domenii de intervenţie nu au fost 
reprezentate sau documentate suficient, chiar dacă romii ar putea fi subiecte ale diferitelor programe 
naţionale de sănătate. 

Măsurile pentru domeniul locuire au fost destul de modeste, iar autorităţile nu au prezentat interes 
suficient şi nu au alocat resurse suficiente, cu excepţia schemelor de granturi PHARE pentru documentele 
de identitate şi de proprietate. Este relevant faptul că în cadrul schemei de granturi PHARE 2006, doar 
jumătate din bugetul disponibil (18 de milioane de euro) a fost contractat, dovedind, în opinia noastră, 
unele constrângeri anterioare ale autorităţilor publice - lipsa capacităţii de scriere de proiecte, lipsa de co-
finanţare, lipsa de resurse umane pentru a implementa proiectele, având dificultăţi în locuinţele romilor pe 

                                                 
10Vezi: Manual de metode folosite pentru planificarea politicilor publice şi de măsurare a impactului, pagina 18, disponibil la 
http://www.sgg.ro/index.php?politici_publice_documente 

http://www.sgg.ro/index.php?politici_publice_documente


ordinea de zi locale în contextul de o reprezentare politică scăzut de romi etc. În acelaşi timp, evacuarea 
familiilor de romi continuă. 

Zona anti-discriminare este reprezentată de funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării, structura responsabilă pentru prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. 
Campaniile de conştientizare implementate în ultimii ani au avut nu au avut ca principal paromotor 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, ci doar ca patener11. 

 
”Mainstreaming versus targeting” 
Termenele de mainstreaming şi targeting au fost intens dezbătute în mişcarea romilor din România. Cele 
două concepte sunt discutate într-un mod antagonic, şi opinia mea este că acest lucru nu aduce nici un 
beneficiu pentru subiect. Cei mai mulţi dintre activişti romi intervievaţi sunt de acord că o abordare 
echilibrată este cea mai potrivită pentru populaţia de etnie romă.  

„Există domenii în care a fost nevoie de o demonstraţie a unui anumit model de intervenţie care 
ulterior să poată fi adoptat şi transformat în politică publică de către organismul guvernamental 
responsabil. Acesta este exemplul de mediatorului sanitar, a mediatorului şcolar, sau a expertului local 
pe problemele romilor, toate cele trei ocupaţii sunt acum parte din codul ocupaţilor româneşti.” (activist 
rom, director ONG) 

În timpul preşedinţiei româneşti a Deceniului de Incluziune a Romilor, „viziunea Guvernului 
român, exprimată de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi a fost că integrarea romilor înseamnă 
că orice politică de incluziune socială trebuie să ia în considerare dimensiunea romă” (activist rom, fost 
presedinte ANR).  

În esenţă opţiunea între mainstreaming sau targeting nu este unică, fiind nevoie mai întâi de 
pilotarea unor măsuri focalizate pentru populaţia romă şi ulterior de preluarea rezultatelor acestora de 
către structurile ministeriale responsabile. Astfel, rolul de promovare a incluziunii sociale rămâne la 
nivelul autorităţilor guvernamentale şi, prin urmare, Agenţia Naţională pentru Romi nu ar trebui să fie 
făcută responsabilă pentru toate realizările şi eşecurile privind măsurile de romi, iar ministerele şi 
agenţiile ar trebui să îşi asume responsabilitatea pentru zona lor de responsabilitate şi să includă romii în 
acţiunile lor.  

Din acest punct de vedere, rolul ANR ar trebui să fie restructurat, aşa cum este acesta prezentat de 
asistenţa tehnică a programului Phare 200412: 

• De a oferi un serviciu proactiv pentru ministere şi alte structuri;  
• De a monitoriza şi evalua progresele strategiei;  
• De a primi planurile anuale de lucru de la ministere, inclusiv detalii de priorităţi, obiective 

măsurabile şi obiective, alocarea de resurse;  
• De a acţiona ca secretariat al Grupului de Lucru pentru Politicile Publice pentru Romi şi de a 

furniza informaţii care să îi permită să efectueze verificări periodice ale progresul 
implementării Strategiei;  

• De a oferi feedback către ministere;  
• De a identifica bunele practici şi lecţiile învăţate în urma intervenţiilor la nivel local şi 

diseminarea lor pe scară largă;  
• De a construi un scop comun şi o reţea de sprijin între cei implicaţi în punerea în aplicare a 

Strategiei.  
 
Finanţare europeană versus finanţare din alte surse 
Aşa cum am menţionat mai înainte, România a beneficiat de prezenţa unui număr mare şi divers de 
finanţatori, publici şi privaţi, care si-au asumat un rol în promovarea de îmbunătăţirii situaţiei romilor. 
Este evident că echilibrul între finanţare UE şi non-UE este în favoarea celui dintâi, cu aproximativ 52 de 
milioane de euro fonduri de pre-aderare alocate între 1998 şi 2006. Guvernul român este de asemenea 
unul dintre factorii care a contribuit financiar, cu aproximativ 15 milioane de euro, cea mai mare parte ca 
şi contribuţiile la programele finanţate de UE. 

Totuşi, este dificil de spus dacă diferiţi finanţatori au avut mai mult succes decât alţii. În timp ce 
finanţarea UE şi ce a guvernului s-a concentrat asupra domeniilor din Strategia naţională de îmbunătăţire 
                                                 
11 Vezi www.sper.org.ro 
12Phare RO 2004/016-772.01.01.01, Raport privind revizuirea mecanismului de implementare a Strategiei pentru îmbunătăţirea situaţiei 
romilor, document nepublicat 

http://www.sper.org.ro/


a situaţiei romilor, alte surse de finanţare au contribuit la consolidarea capacităţii ONG-urilor romilor 
pentru a deveni să fie parteneri activi şi puternici în procesul de pregătire a strategiei (de exemplu, 
Fundaţia Soros România, sau în domeniul educaţiei UNICEF România). 

Trebuie să luăm în considerare, pe de altă parte, constrângerile birocratice ale diferiţilor actori. 
Uniunea Europeană a abordat finanţarea programelor pentru romi într-un mod sistematic, promovând 
parteneriatul cu Guvernul român, utilizând procedurile standard care implică o abordare bazată pe 
competiţie.  

Procesul de accesare a unei finanţări de tip Phare durează, de regulă, 3-4 ani, timp în care pot 
apărea modificări semnificative şi percepţia participanţilor este aceea a unui proces birocratic inutil şi şi 
consumator de timp. Finanţatorii privaţi, pe de altă parte, îşi pot permite o modalitate de finanţare a 
programelor şi proiectelor într-un mod mult mai flexibil, fără o mulţime de etape birocratice şi într-un 
timp mai scurt. 

În ceea ce priveşte durabilitatea, au existat măsuri de politică şi programe durabile pe bază 
multianuală. Primul program cu rezultate evaluate sistematic a fost programul de mediere sanitară. Ca un 
proiect iniţial pilotat de o organizaţie, Romani CRISS, în 5 comunităţi din România, acesta a fost preluat 
şi multiplicat de către Ministerul Sănătăţii la nivel naţional iar finanţarea a fost asigurată de la bugetul de 
stat centralizat. Începând cu luna iulie 2009, poziţiile de mediator sanitar au fost mutate de la nivelul 
autorităţilor judeţene de sănătate publică sau al spitalelor de la nivelul primăriei şi au fost efectuate şi 
transferurile financiare către acestea. Nu este clar deocamdată cum vor fncţiona aceste alocări bugetare în 
viitor. 

În educaţie, locurile speciale elevii romi în licee şi universităţi au fost finanţate şi continuă să fie 
finanţate din bugetul centralizat al Ministerului Educaţiei. Experţii locali pentru romi au fost angajaţi într-
un număr important de localităţi cu populaţie semnificativă de romi din întreaga ţară. Aceste poziţii sunt 
plătite din bugetul de stat şi, în ciuda anumitor limitări în ceea ce priveşte mandatul lor, includerea lor pe 
organigrama administraţiei publice locale a fost una dintre cele mai durabile iniţiative şi a avut un impact 
asupra proceselor de dezvoltare în comunităţile ţintă. În anul 2008, în cadrul unui proiect implementat de 
Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, standardul ocupaţional pentru poziţia de expert local pe 
problemele romilor a fost elaborat şi aprobat. Aceasta înseamnă oportunităţi pentru experţii locali romi de 
a avea acces la pregătire profesională specifică precum şi o poziţie mai stabilă în cadrul primăriilor. 

„Tîrgurile de locuri de muncă pentru romi” precum şi „caravanele ocupării forţei de muncă pentru 
romi”, cu toate că au continuat să fie organizate, nu au fost însoţite de măsuri de sprijin pentru atragerea 
unor companii şi nici de măsuri de conştientizare şi de pregătire a romilor aflaţi în căutare a unor locuri de 
muncă. Proiectele finanţate din fonduri structurale, inclusiv cele de tip centre de incluziune profesională, 
au încă un bun potenţial pentru calificarea profesională a romilor şi sprijinirea acestora pentru obţinerea 
unui loc de muncă.  

În lipsa unui program coerent la nivel naţional privind locuinţele sociale, a accesului la 
infrastructură, situaţia locuirii în comunităţile de romi nu poate fi diferită de a altor comunităţi 
dezavantajate, de aceea nu putem vorbi de durabilitate acolo unde iniţiativele au fost puntuale, prin 
granturile oferite prin programele de tip Phare. Accesul la infrastructură este, până la urmă, parte a 
responsabilităţii statului român de oferire a unui standard de viaţă decent pentru toţi cetăţenii, inclusiv a 
populaţiei rome.  

 
Politici, programe, proiecte – cerinţe privind calitatea  
Aşteptările actorilor implicaţi în problematica romă pentru ceea ce putem numi ca 
proiecte/programe/politici de bună calitate sunt extrem de diferite, la diferite niveluri. Ceea ce este văzut 
ca un proiect de succes pentru o autoritate publică, poate fi văzut ca un eşec pentru activiştii romi. Este, 
de exemplu, cazul proiectului pe scară largă în domeniul educaţiei, accesul la educaţie pentru grupuri 
dezavantajate, caz în care există nemulţumiri puternice ale ONG-uri rome pentru progresul lent şi 
eşecurile repetate în domeniul desegregării şcolare şi accesul la educaţie de calitate pentru copiii romi.  
 Este important să se utilizeze o abordare participativă în proiectarea, implementarea şi evaluarea 
oricărei politici, program, proiect pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, pentru a avea o înţelegere 
comună a părţilor interesate în ceea ce priveşte rezultatele care trebuie atinse. Cu alte cuvinte, orice 
politică, program sau proiect ar trebui să beneficieze de participarea tuturor părţilor interesate, inclusiv a 



romilor, în identificarea problemei, documentare, stabilirea obiectivelor, implementarea, monitorizarea şi 
evaluarea şi asigurarea durabilităţii rezultatelor obţinute. 
 Dealtfel, calitatea unui proiect, program sau politică publică se construieşte încă din fazele iniţiale, 
prin analiza şi definirea corectă a problemei de rezolvat, prin alegerea unei variante de abordare care să 
respecte criterii clare de performanţă, prin alocarea de resurse corespunzătoare, prin implemetnarea 
acţiunilor, monitorizarea şi evaluarea finală a rezultatelor, a indicatorilor stabiliţi. Vorbim în fapt de 
cantitatea şi de calitatea schimbării produse prin implementare.  
   

Profilul problemelor romilor – reflectare în politici publice 
Ne-am propus în demersul de cercetare să contribuim la procesul de elaborare şi implementare de politici 
publice de incluziune socială a romilor. Plecând de la datele colectate din analiza secundară cantitativă, 
consider că se poate realiza un profil al problemelor celor mai presante cu care se confrună populaţia de 
romi din România. Coroborând datele contitative cu datele de cercetare calitativă, repectiv interviurile 
semi-structurate şi studiul documentelor, putem identifica o serie de domenii prioritare şi de probleme 
care pot fi abordate prin politicile publice.  
  Aşa cum am arătat anterior, analiza de impact ex-ante este o etapă extrem de importantă a 
procesului de elaborare a politicilor publice, în special în ceea ce priveşte luarea deciziilor asupra 
direcţiilor de acţiune, a estimării avantajelor şi dezavantajelor acestora, a consecinţelor generate în mediul 
social, economic. Revenind, pe baza datelor colectate din analiza secundară cantitativă şi datele calitative 
vom creiona, în cele ce urmează, un set de elemente problematice ale situaţiei romilor din România. 
Aceste probleme se pot constitui în elemente directoare pentru realizarea unei analize de impact ex-ante şi 
luarea deciziilor corecte asupra domeniilor, priorităţilor, obiectivelor, acţiunilor viitoare, ţinând cont de 
disponibilităţile de resurse financiare, umane, administrative, politice pentru implementarea viitoarelor 
politici publice pentru romi.  

De aceea, identificarea de priorităţi de acţiune trebuie continuată şi dusă până la capăt, repectiv 
realizarea de evaluări ex-ante a impactului aşteptat şi fundamentarea deciziilor de politici publice – 
demers pe care din păcate nu mi l-am putut propune în această lucrare şi care va trebui realizat de 
structurile guvernamentale responsabile. Trebuie sa menţionez că aceste situaţii de fapt şi posibilele 
direcţii de acţiune sunt exemplificări, putându-se merge mult mai în profunzime, aceasta în măsura în care 
există şi resurse, disponibilitate, voinţă politică autentică pentru schimbare consistentă în viata populaţiei 
rome.  

Educaţie 
Tabel nr. 13. Educaţie – probleme, situaţie, direcţii 

Problema identificată Situaţia de fapt Direcţia de acţiune 
Persistenţa analfabetismului funcţional
la nivelul romilor 

26% dintre romii peste 6 ani sufeă de 
analfabetism functional 

Cursuri suplimentare pentru adulţi 
Continuare program A doua Şansă 

Participare preşcoloară redusă 89% dintre copiii romi nu frecventează 
creşa sau grădiniţa Asigurare acces la învăţământ preşcolar 

Nivel redus de finalizare a studilor 
gimnaziale 49% dintre romi nu au absolvit opt clase Programe de suport tip Şcoală după Şcoal

Nivel redus de finalizare a studiilor 
liceale 85,5% nu au absolvit liceul 

Continuarea măsurilor afirmative în licee
Suport pentru elevii romi din medii 
defavorizate, rural 

Nivel redus de participare la studii 
superioare 

1% dintre respondenţi au studii universita
şi postuniversitare 

Continuarea măsurilor afirmative în 
universităţi  
 

Necesitatea depăşirii barierei lingvistice
pentru asigurarea şanselor egale la 
educaţie copiilor romi 

45% dintre subiecţi declară limba maternă
romani 

Continuarea pregătirii de profesori de lim
romani. 
Acces la manuale în limba romani. 

 

Sănătate 
Tabel nr. 14.Sănătate – probleme, situaţie, direcţii 

Problema identificată Situaţia de fapt Direcţia de acţiune 



Înregistrarea la medicul de familie 91% dintre romi sunt înregistraţi la medic
de familie 

Asigurarea accesului ls medicul de famili
prin informare, mediere sanitară. 

Asigurarea accesului la servicii medical

55% dintre romi au beneficiat de 
consultaţie medicală la medicul de familie
sau la un medic specialist sau de analize 
medicale în cadrul programelor naţionale
doar 79% dintre cei care ştiu că suferă de 
boală gravă declară că au consultat medic
pentru solicitarea unui tratament medical

Evaluarea anuală a stării de sănătate a 
membrilor comunităţlor de romi. 
 
Asigurarea accesului la medicul de famili
în localitatea de domiciliu. 

Accesul la serviciile de mediere sanitară jumătate dintre romi nu au acces sau nu au
auyit de serviciile de mediere sanitară 

Continuarea pregătirii şi angajării de 
mediatori sanitari în comunităţile de romi

 

Ocupare şi activităţi tradiţionale, Situaţie economică 
Tabel nr. 15. Ocupare, activităţi tradiţionale, situaţie economică – probleme, situaţie, direcţii 

Problema identificată Situaţie de fapt Direcţie de acţiune 
Ponderea populaţiei active neocupată ş
a populaţiei inactive  77% neocupare în muncă Măsuri active de ocupare. 

Ocupare în poziţii slab calificate sau făr
calificare 

muncitori necalificaţi 27% 
muncitori calificaţi 20% 
muncitori agricoli 17% 

Continuare program A doua şansă în 
educaţie 
Acces la cursuri de calificare şi mediere a
muncii 

Discriminare de gen semnificativă în 
accesul pe piaţa forţei de muncă 51% dintre femei sunt casnice 

Programe, campanii de informare prinvin
discriminarea. 
Educaţie tip A doua şansă în educaţie 
pentrufemei 
Cursuri de calificare pentru femei şi spriji
pentru obţinerea uui loc de muncă. 

Munca fără contract de muncă, zilieri 
36% ar accepta un loc de munca la negru,
22% o muncă sub-calificată, 18% prost 
plătită  

Măsuri general de control a angajării forţe
de muncă. 
Reglementarea muncii pentru zilieri. 

Activităţile tradiţionale devalorizate, 
diminuarea cerinţelor 

32% dintre comunităţi se regăsesc activită
tradiţionale 

Programe de modernizare a meseriilor 
tradiţionale, artizanat. 

Neintegraea romilor în mediul de aface
din România 

96% dintre romi nu sunt asociaţi şi nici nu
deţin nici o afacere sau întreprindere 
particulară 

Dezvoltarea de programe de antreprenoria
si sprijinire demarare de afaceri individua
familiale, comunitare 

Locuire 
Tabel nr. 16. Locuire – probleme, situaţie, direcţii 

Problema identificată Situaţia de fapt Direcţia de acţiune 

Situaţie ambiguă a actelor de proprieta
67% deţin un act de proprietate pe imobil
57% afirmă că deţin un act de proprietate 
pe terenul unde este construit imobilul 

Programe de rezolvare a situaţiei 
proprietăţilor. 

Accesul dificil la utilităţi  

81% îşi încălzesc locuinţele în sistem 
tradiţional folosind sobe cu lemne 
88% acces la electricitate, 10% reţele de 
gaze, 17% reţea publică de apa 

Dezvoltarea de programe de construcţie d
locuinte cu acces la utilităţi 
Asigurarea nesegregării romilor în getto-
uri.  

Discriminare 
Tabel nr. 17. Discriminare – probleme, situaţie, direcţii 

Problema identificată Situaţia de fapt Direcţia de acţiune 

Persistenţa fenomenului discriminării 
directe şi indirecte a romilor 

30% dintre romi afirmă că au fost trataţi 
mai rău pe considerentul că aparţin etniei 
rome 
57% la şcoală, 59% la medic/spital, 44% 
angajare, etc.  

Dezvoltarea de programe de informare şi 
conştientizare, precum a fenomenului 
discriminării. 
Aplicarea măsurilor legale în situaţii de 
discriminare. 



 

Cadrul de reglementare europeană pentru strategiile naţionale de integrare a 
romilor până în 2020 
La nivel european au fost promovate şi adoptate o serie de documente programatice, printre care 
„Strategia UE Europa 2020” strategie care urmăreşte o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii sociale, reducerea marginalizării economice şi sociale a minorităţii romilor, probabil cea mai 
numeroasă minoritate non-statală la nivel european. Pentru Uniunea Europeană, situaţia minorităţăii rome 
este o provocare importantă, atât în ceea ce priveşte perspectiva majorităţii, dar şi ca minorităţii rome. 
Cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020 este un document tip 
comunicare a Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor13 şi care încurajează statele membre să adopte sau să dezvolte în continuare strategii 
naţionale de integrare a romilor.  
 Sunt solicitate politici clare şi specifice care să răspundă nevoilor romilor prin măsuri explicite care 
să prevină şi să compenseze dezavantajele cu care aceştia se confruntă. Aceste politici adoptate sub forma 
unor strategii naţionale de integrare a romilor ar trebui să corespundă obiectivelor UE de integrare a 
romilor şi vor trebui susţinute din fonduri naţionale şi ale Uniunii Europene preum şi din alte surse, 
urmând a fi identificte soluţii pentru utilizarea mai eficientă a fondurilor structurale şi de coeziue ale UE. 
Se are în vedere şi realizare unor mecanisme de monitorizare a progreselor în atingerea rezultatelor 
integrării romilor. Similar Deceniului Incluziunii Romilor, cadrul propus de UE vizează patru mari 
domenii de integrare, respectiv accesul la educaţie, ocuparea unui loc de muncă, servicii medicale şi 
locuinţe. Comunicarea solicita statelor membre ca până la sfârşitul lunii decembrie 2011 să îşi revizuiască 
strategiile naţionale de integrare a romilor şi să le prezinte Comisiei Europene, urmând ca aceste strategii 
naţionale să fie evaluate şi va fi trimis un raport către Parlamentul European şi către Consiliul European 
în primăvara anului 2012.  
 

Evaluarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români 
Aparţinând Minorităţii Romilor pentru perioada 20112020 
Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români Aparţinând Minorităţii Romilor 
pentru perioada 2011-2020 a fost adoptată (document publicat în Partea I a Monitorului Oficial nr. 6 din 
4 ianuarie 2012, HG 1.221/2011), oarecum în grabă şi fără a tine cont de observaţiile primate din partea 
societăţii civile. Documentul elaborat de structurile guvernamentale este o continuare a Strategiei 
Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 
430/2001 şi ulterior modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2006, privind aprobarea Strategiei 
Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
Documentul recunoaşte nevoia unei noi viziuni referitoare la minoritatea romilor din România atât la 
nivelul politicilor publice, cât şi în ceea ce priveşte cadrul instituţional de implementare a acestora, iar 
această viziune ar trebui sa se bazeze pe o asumare politică autentică, constantă şi care să ţină cont de 
provocările determinate de noul context al României, intrarea în Uniunea Europeană. 
 Strategia în forma adoptată şi prezentată Comisiei Europene nu se ridică la standardele privind 
documentele de politici publice de tip strategie aşa cum am arătat pe parcursul lucrării. Dupa zece ani de 
adoptarea primei strategii destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor, progresele sunt încă lipsite de 
consistenţă iar adoptarea unor documente programatice care repetă slăbiciunile documentelor de politici 
publice anterioare nu este o abordare în spiritual şi litera documentelor interne şi internationale la care 
România s-a raliat prin procesul de aderare la Uniunea Europeană. Dealtfel, nerealizarea unei evaluări a 
Strategiei iniţiale este în măsură sa adauge slăbiciuni în plus noului document, care nu beneficiază de o 
evaluare ex-post a impactului acţiunilor şi implicit o bază de pornire insuficient fundamentată. Există, la 
acest moment toate elementele necesare pentru realizarea unei analize serioase a situaţiei romilor şi 
fundamentarea Strategiei pe date consistente.  

 În procesul de consultare, guvernul nu a dovedit pro-activitate, generând un document care pune 
serioase semne de întrebare în ceea ce priveşte voinţa politică autentică pentru realizarea unei schimbări 
                                                 
13 Comunicare nr. 8727/6 aprilie 2011 a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - Un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020 



fundamental pozitive a situaţiei romilor. În procesul de elaborare a Strategiei, o bună participare a 
societăţii civile rome cu expertiză ar fi putut însemna un plus de relevanţă al direcţiilor prioritare, a 
obiectivelor şi acţiunilor. Mai ales în contextual economic intern şi internaţional, ameninţat de 
incapacitate de plată a ţărilor, criză economică, şomaj, neluarea în considerare a potenţialului de creştere 
şi de contribuţie economică a comunităţilor de romi este evidentă.  

 Din acest punct de vedere, soluţia corectă ar fi fost reluarea textului adoptat al Strategiei şi 
utilizarea expertizei din interiorul structurilor guvernamentale, în special a Departamentului Politici 
Publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului pentru elaborarea corespunzătoare a Strategiei. 
Evaluarea aşteptată în luna aprilie 2012 din partea Comisiei Europene ar putea să contribuie la 
îmbunătăţirea documentului şi, aşa cum doar presiunea din partea Comisiei Europene pentru adoptarea 
Strategiei a mobilizat resursele guvernamentale, aceeaşi presiune va putea aduce ajustările necesare. 

 Dată fiind incoerenţa documentului de Strategie, planurile de acţiune elaborate odată cu propunerea 
de Strategie sunt, în acest moment, neavenite, ele putând fi luate în discuţie doar după elaborarea corectă 
a acesteia şi validarea de către Comisia Europeană.  

 Evaluarea Strategiilor naţionale de către experţi ai Comisiei Europene va constitui, probabil, 
elementul de presiune care va duce la îmbunătăţirea textului şi asta în condiţiile în care vor exista 
demersuri ale societăţii civile a romilor şi a altor factori interesaţi pentru acest domeniu. 
 

Concluzii si recomandari 
După zece ani de la adoptarea primelor documente de politici publice specific destinate romilor, 
problemele cu care aceştia se confruntă sunt relativ aceleaşi, sărăcie şi sărăcie severă, excludere socială, 
cantonare în zona modului de viaţă tradiţional în societatea modernă şi globalizatoare, discriminare etc. 
Ciclul vicios al sărăciei continuă să îi menţină pe romi în excludere socială, cu consecinţe dintre cele mai 
serioase, de la neparticiparea la procesul alegerilor, accesul dificil la servicii de sănătate şi alte servicii 
sociale, neangajarea în muncă în condiţii legale, locuire în condiţii dificile, acces dificil la educaţie de 
calitate, scăderea solidarităţii comunitare, exacerbarea sentimentelor anti-rome etc.  

Ciclurile electorale de după 1989 nu au adus romilor niciodată atingerea pragului de 5 la sută iar 
reprezentarea politică a romilor a rămas nesemnificativă, în timp ce societatea civilă a romilor, deşi are un 
număr semnificativ de asociaţii şi fundaţii înregistrate legal, continuă să fie dominată de un număr 
restrâns de organizaţii puternice din punct de vedere profesional dar dependente de finanţare din fonduri 
ale Uniunii Europene.  

Reprezentările despre romi ale populaţiei majoritare sunt cantonate în sfera negativă, se bazează 
pe prejudecăţi şi stereotipuri ale alterităţii şi generează atitudini şi comportamente de ambele părţi. Romii 
par a fi o realitate familiară tuturor, aproape oricine poate emite o opinie, deseori categorică şi negativă 
relativ la aceştia. Perspectivele clasice teoretice pot avea o anumită relevanţă, specifică şi limitată, pentru 
problematica romilor, însă în complementaritatea lor aceste perspective concură înspre obţinerea unei 
înţelegeri şi explicaţii stiinţifice nuanţate şi comprehensive.  

Definiţiile excluziunii sociale se potrivesc perfect situaţiei romilor - procesul prin care indivizii 
sunt împinşi la marginea societăţii şi nu li se permite să participe pe deplin datorită sărăciei lor, a lipsei 
competenţelor de bază şi a oportunităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, sau ca rezultat al 
discriminării. Excluziunea socială prezentă în viaţa romilor – a indivizilor, a grupurilor, a comunităţilor, şi 
a devenit, în multe state europene, un motor al dezvoltării de politici publice, de programe de dezvoltare 
socială sau de noi servicii sociale – căutând spargerea ciclurilor vicioase la care romii sunt expuşi. De 
aceea, în abordarea problematicii romilor este deci nevoie de o abordare pragmatică, intrumentală, bazată 
pe mecanismele incluziunii sociale şi cele ale ciclului de politici publice.  

Construirea unei societăţi inclusive este vitală pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene 
privind creşterea economică durabilă, ameliorarea calitativă şi cantitativă a locurilor de muncă şi o mai 
mare coeziune socială – elemente intrinseci ale Modelului Social European. Conceptul de incluziune 
socială, preluat în limbajul instituţional românesc, nu are încă o corectă înţelegere şi asumare autentică a 
conţinutului, cu rădăcini în elementul de solidaritate promovat la nivelul Uniunii Europene. Contextul 
economic, social şi politic actual va afecta dimensiunea socială europeană comună şi va conduce la o 
schimbare a modului de producţie, va promova ideea unei politici sociale productive ca o cale de avansare 
a modelelor sociale în Europa şi care aduce în discuţie idei precum flexicuritate, activare, parteneriat etc.  



Schimbările rapide din societate ne îndepărtează de sistemul de producţie clasic şi ne introduce 
într-o lume în care riscul devine o prezenţă permanentă, generând nevoia unei noi abordări, în care statul 
bunăstării ar trebui să se concentreze pe promovarea managementului riscului şi la transferul 
responsabilităţii de la statul bunăstării la nivel individual. În acest context este nevoie de creşterea 
capacităţii individului de a supravieţui în economie, cu efecte care încă trebuie evaluate şi abordate.  

Analiza noastră arată faptul că pentru cazul romilor, populaţia cu cel mai înalt grad de risc din 
rândul grupurilor vulnerabile este nevoie de punerea cu stricteţe în aplicare a sistemului de elaborare, 
coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale, vizând 
îmbunătăţirea calităţii actului guvernamental şi a managementului politicilor publice. Este nevoie de o 
bună colaborare între nivelul politic şi cel executiv al administraţiei publice şi societatea civilă romă, la 
fel cum este nevoie de dezvoltarea cunoştinţelor şi aptitudinilor tuturor factorilor cheie angrenaţi în 
procesul elaborării şi implementării politicilor publice pentru romi, în vederea rezolvării problemelor 
acestora şi adaptarea la realităţile socio-economice.  
 Recomandarea Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice în care se 
propunea Guvernului o nouă abordare strategică bazată pe „o asumare politică autentică, constantă, a 
provocărilor politicilor de egalizare a şanselor pentru minoritatea romilor” este în continuare un 
deziderat de atins în condiţiile în care nu există capacitatea politică a comunităţii rome de a acţiona ca un 
partener credibil şi puternic în relaţie cu structurile publice responsabile. 
 În acest moment nu putem vorbi de existenţa unei coordonări între Mecanismul Incluziunii Sociale 
în România şi mecanismul de elaborare şi implementare a politicilor publice destinate grupurilor 
vulnerabile, principalele documente de politici publice destinate acestora suferind de aceleaşi probleme de 
design, fundamentare, implementare, evaluare.  
 Conform analizei noastre şi a diferitelor rapoarte de progres realizate în ultimii ani, putem vorbi de 
un eşec al politicilor publice destinate comunităţii romilor, de lipsa voinţei politice pentru rezolvarea 
problemelor romilor, de incapacitatea societăţii româneşti de a depăşi faza de tranziţie la economia de 
piaţă şi generarea bunăstării pentru populaţie. Nu există, aşa cum am arătat pe parcursul lucrării, o 
colectare sistematică de date cu privire la situaţia socială, economică sau educaţională a romilor. 
Programele de combatere a sărăciei, concretizate de cele mai multe ori în acordarea de ajutoare sociale, de 
venit minim garantat şi alte forme de sprijin focalizate pe transferuri de la bugetul de stat nu au 
demonstrat eficienţă. Un raport al Bancii Mondiale (Banca Mondială, 2010)14 arată faptul că în România 
costurile economice anuale datorate pierderilor de productivitate aferente excluziunii romilor ajung la 887 
milioane euro, ceea ce înseamnă o pierdere anuală din Produsul Intern Brut de 0,63-2,13 la sută.  
 Încă o dată, este nevoie de o abordare pragmatică, instrumentală, bazată pe mecanismele de 
incluziune socială şi cele de politici publice în rezolvarea problemelor diferitelor grupuri vulnerabile. Într-
un fel, utilizarea formei – în cazul nostru a mecanismului încluziunii sociale şi a procesului de elaborare a 
politicilor publice, poate aduce un plus de fundamentare a fondului – respectiv conţinuturi relevante 
pentru problematica romilor, participare, mecanisme de finanţare, implementare şi evaluare 
corespunzătoare, asumare de responsabilităţi din partea structurilor publice etc. Aceasta şi în contextul 
actual în care se doreşte restrângerea cheltuielilor sociale din produsul intern brut, limitarea serviciilor 
scociale şi medicale, introducerea unor asigurări suplimentare pentru anumite servicii considerate 
neesenţiale şi altele asmenea lor, resursele care vor putea fi alocate pentru programe de incluziune socială 
a romilor vor fi tot mai restrânse.  
 Mecanismul Incluziunii Sociale în România ar putea fi sprijinit foarte bine prin intermediul 
Fondurilor Structurale, care sunt destinate reducerii disparităţilor sociale, economice, de infrastructură 
faţă de celelalte ţări membre ale Uniunii Europene. În acest context, în procesul de consultare publică 
pentru elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare 2014-2020 ar trebui să existe voci puternice şi o 
implicare solidă a partenerilor sociali ai guvernului, inclusiv reprezentanţii grupurilor vulnerabile pentru a 
putea regăsi, între priorităţile şi viitoarele programe de finanţare, tema incluziunii sociale.  
 Există un conses cu privire la problemele cu care se confruntă romii, chiar dacă abordările 
principale pot fi diferite, respectiv guvernul - orientat către combaterea sărăciei, iar mişcarea romilor – 
destul de constant pe combaterea, în diferite forme, a discriminării. Complexitatea, dimensiunea, 

                                                 
14 Vezi raportul „Banca Mondială - Europa şi Asia Centrală Costurile economice aferente excluziunii romilor”, disponibil la: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final_RO.pdf 



gravitatea şi intercondiţionalitatea problemelor (vezi ciclul vicios al sărăciei) solicită o abordare 
integratoare, care nu este comună abordărilor structurilor guvernamentale româneşti.  

Conform analizei noastre, Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români 
Aparţinând Minorităţii Romilor pentru perioada 2011-2020 are multiple probleme de construcţie 
neridicându-se la standardele privind documentele de politici publice de tip strategie, descrise în această 
lucrare. Iar la zece ani de la adoptarea primei strategii destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor, cu progrese 
inconsistente demostrate, adoptarea unui document programatic care repetă slăbiciunile anterioare nu este 
o abordare în spiritul şi litera documentelor interne şi internaţionale la care România s-a raliat. 

  E nevoie de realism în abordarea incluziunii sociale a romilor prin politici publice. Un prim pas 
necesar este realizarea unei evaluări comprehensive a rezultatelor Strategiei iniţiale adoptate în 2001 şi 
ajustate în anul 2006, aşa numita evaluare ex-post a impactului acţiunilor, care să se constituie într-o bază 
de fundamentare a noii iniţiative de politici publice.  

  Un altul pas ar fi identificarea celor mai importante priorităţi de acţiune; aşa cum am demonstrat 
pe parcursul lucrării, acestea trebuie dezbrăcate de cuvinte mari şi de elemente de ordin general – care pot 
fi abordate prin masuri generale şi care doar aduc dificultăţi în implementare, împărţire a resurselor deja 
limitate, dizolvarea responsabilităţiolor etc.  

  Un set de 4-6 direcţii de acţiune, cele stabilite prin cadrul european – educaţie, sănătate, ocupare 
şi locuire, este suficiet, la fel cum este suficientă şi eficientă concentrarea pe un număr restrâns de măsuri 
specifice care să poată fi finanţate, implementate, monitorizate.   

  Avem convingerea că lucrarea de faţă va putea contruibui la acest demers de îmbunătăţire a 
Strategiei şi de creare a premiselor unei implementări adecvate a acesteia. 
 
 

Recomandari privind politicile guvernamentale 
- Realizarea unei evaluări externe a Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor pe perioada 

2001 – 2011, ca bază pentru fundamentarea viitorelor documente de politici publice. 
- În elaborarea de politici publice pentru romi, respectarea celor 10 Principii Comune privind 

Incluziunea Romilor respectiv: 
1. Politici constructive, pragmatice şi nediscriminatorii; 
2. Vizarea explicită, dar nu exclusivă a romilor; 
3. Abordarea interculturală; 
4. Vizarea abordării integratoare; 
5. Conştientizarea dimensiunii de gen; 
6. Transferul politicilor bazate pe dovezi; 
7. Utilizarea instrumentelor Uniunü Europene; 
8. Implicarea autorităţilor regionale şi locale; 
9. Implicarea societăţii civile; 
10. Participarea activă a romilor. 

- Revenirea asupra Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români Aparţinând 
Minorităţii Romilor pentru perioada 2011-2020 şi utilizarea expertizei din interiorul structurilor 
guvernamentale, în special a Direcţiei Politici Publice din cadrul Secretariatului General al 
Guvernului pentru elaborarea Strategiei cu respectarea tuturor cerinţelor cu privire la elaborarea 
politicilor publice.  

- Conform criteriilor stabilite de CE prin Cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a 
romilor până în 2020, alocarea de resurse financiare suficiente din cadrul bugetului naţional, care 
vor fi putea suplimentate cu fonduri internaţionale si ale UE, în mod special fonduri structurale. 

- Redefinirea rolului Agenţiei Naţioanle pentru Romi în contextual nou creat de Cadrul UE pentru 
strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020 şi întărirea de rolului monitorizare al 
acestei structuri. 

- Asigurarea funcţionării Observatorului Social, ca structură de colectare a datelor relevante pentru 
situaţia grupurilor vulnerabile, cu implicaţii directe în fundamentarea politicilor publice pentru 
romi. Asigurarea colectării sistematice a datelor cu privire la situaţia comunităţilor de romi. 

- Întărirea mecanismelor de prevenire a discriminării şi asigurarea unui tratament egal pentru toţi 
cetăţenii conform Cartei Drepturilor Fundamentale a UE. 



 
Implicarea Uniunii Europene ar trebui să se focalizeze pe: 

- Monitorizarea punerii în aplicare a Cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a 
romilor până în 2020. 

- Utilizarea resurselor financiare pentru perioada următoare de programare, 2014-2020, pentru 
alocarea consistentă de fonduri destinate incluziunii sociale a romilor, în mod special prin 
proiecte integrate, care să abordeze în manieră comprehensive vulnerabililtăţile acestor 
comunităţi. 

- În contextul unei rate reduse de absorbţie de către România a fondurilor structurale pentru 
perioada 2007-2013, identificarea unor mecanisme de redirecţionare a fondurilor disponibile 
pentru testarea unor programe/proiecte integrate. 

- Asigurarea accesului la asistenţă tehnică pentru Guvernul României în domeniul elaborării de 
politici publice destinate comunităţilor de romi.  

 
 

Contribuţia societăţii civile rome ar trebui concretizată în:  

- Participarea consistentă la procesul de consultare cu autorităţile publice în elaborarea şi 
implementarea politicilor publice pentru romi.  

- Participarea la dezbaterile publice pe tema romă, încurajarea unor reacţii prompte, clare 
împotriva manifestărilor negative ale majorităţii, în contextul de criză economică, situaţie care 
poate genera exacerbarea unor atitudini şi comportamente negative faţă de minoritatea romă.  

- Iniţierea, în parteneriat cu alte organizaţii şi instituţii, a unor proiecte integrate pilot care să 
poată fi multiplicate.  

- Cuprinderea, în programele derulate, a unor cercetări asupra situaţiei comunităţilor rome, ca 
suport pentru fundamentarea unor intervenţii ulterioare.   
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