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Agenţia Naţională pentru Romi este structura guvernamentală de reprezentare a romilor în plan 

naţional.  Instituţia  funcţionează ca  organ  de  specialitate  al  administraţiei  publice  centrale,  cu  

personalitate  juridică,  aflat  în  subordinea  Guvernului  şi  în  coordonarea  ministrului  pentru 

coordonarea Secretariatului General al Guvernului. 

Agenţia  Naţională  pentru  Romi  aplică,  coordonează,  monitorizează  şi  evaluează  măsurile  din  

domeniile  sectoriale  de  intervenţie  socială,  cuprinse  în  Strategia  Guvernului  României  de  

îmbunătăţire a situaţiei romilor, aprobată prin H.G. Nr.430/2001. Instituţia asigură în acelaşi timp 

complementaritatea  diverselor  politici  publice  pentru  romi  iniţiate  la  nivel  naţional  şi  

internaţional, precum şi coordonarea implementării şi monitorizării acestora.

În  contextul  eforturilor  Guvernului  României  privind  descentralizarea  şi  ale  Uniunii  Europene  

pentru incluziunea grupurilor vulnerabile, din care fac parte şi romii, în calitatea sa de organ de  

specialitate al administraţiei publice centrale, Agenţia Naţională pentru Romi furnizează expertiză  

2



administraţiei publice centrale şi locale, dar şi Comisiei Europene prin resursele sale umane şi prin  

reţelele de informare şi comunicare. In acest sens, instituţia acţionează cu rol de catalizator între 

ministerele  de  resort,  instituţiile  publice  descentralizate,  serviciile  deconcentrate,  autorităţile  

locale responsabile cu implementarea politicilor publice pentru romi.  

Prin Decizia Primului Ministru nr. 719 din 8 octombrie 2009 a fost numit în funcţia de  preşedinte,  

cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi, domnul Ilie Dincă. La preluarea  

mandatului, s-au constatat  probleme şi întârzieri nejustificate ale proiectelor aflate în derulare din 

fondurile structurale europene. 

In vederea realizării  misiunii  Agenţiei,  începând cu luna octombrie 2009, s-a intrat într-o noua 

etapă de reorganizare a relaţiilor de cooperare şi parteneriat deteriorate în ultima perioadă de 

timp. Noua viziune şi deschiderea spre colaborare au fost întâmpinate cu interes: astfel, pe lângă  

colaboratorii  tradiţionali,  s-au  stabilit  contacte  noi  la  nivel  naţional  şi  internaţional,  ceea  ce  

justifică aprecierea că activitatea şi vizibilitatea publică ale Agenţiei Naţionale pentru Romi vor fi  

îmbunătăţite.

În  momentul  de  faţă,  principalele  măsuri  avute  în  vedere  se  concentrează  pe  politicile  de 

îmbunătăţire a situaţiei romilor, pe proiectele finanţate prin intermediul fondurilor structurale ale  

UE, pe dialogul cu societatea civilă, precum şi pe angajamentele guvernamentale luate în plan  

internaţional.

Priorităţile Agenţiei Naţionale pentru Romi rămân soluţionarea eficientă a problemelor romilor şi  

îmbunătăţirea  situaţiei  acestora,  precum  şi  disponibilitatea  permanentă  spre  colaborări  

constructive, prin valorificarea oportunităţilor şi capitalului uman, pentru a reda instituţiei poziţia  

de reprezentant guvernamental al intereselor romilor.

Începând cu luna ianuarie 2010, activităţile Agenţiei Naţionale pentru Romi s-au concretizat astfel: 
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• Dintre activităţile desfăşurate de către domnul Ilie Dincă, preşedintele Agenţiei Naţionale 

pentru Romi, se menţionează câteva dintre vizitele, întâlnirile de lucru şi reuniunile la care  

a luat parte: 

- plan intern: 

- întâlniri de lucru periodice cu angajaţii ANR 

- întâlniri de lucru periodice cu echipele de management, precum şi cu partenerii proiectelor FSE 

implementate  de  ANR  (ONHR,  ANCPI,  FSG,  Pakiv,  Step-by-step,  CRCR ;  MECTS,  Fundaţia 

Giacomo Brodolini, Fundaţia Reforma Justiţiei Penale, Asociaţia Grupul Român pentru Apărarea 

Drepturilor  Omului,  Agenţia  Naţională  Antidrog,  Asociaţia  Târgovişte  spre  Europa,  Fundaţia 

pentru Dezvoltarea Socială a Romilor – RAMSES,  Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei, 

Asociaţia Transcena, Administraţia Naţională a Penitenciarelor)

- întâlniri de lucru cu reprezentanţii ministerelor de resort – MECTS, MMFPS, MAE, MFP)

- întâlniri de lucru periodice cu FRDS şi ANES în calitate membru în Comitetul director

-   întâlniri de lucru periodice cu CM- POR / CM-AM POSDRU în calitate de membru : în cadrul 

şedinţei  din  22  octombrie  2009,  la  iniţiativa  preşedintelui  ANR  s-a  decis  constituirea 

Grupului tehnic de lucru pentru susţinerea accesului romilor la operaţiunile finanţate din 

Fondul  Social  European prin  POSDRU. În acest  sens,  Agenţia  Naţională pentru Romi a  

elaborat şi a transmis Autorităţii de Management un proiect de Regulament de organizare  

şi funcţionare al acestui grup de lucru, precum şi componenţa acestuia, care urmează a fi  

discutate şi aprobate în cadrul următoarei reuniuni a CM POSDRU 

- participarea la reuniunile Comitetului de coordonare pentru programul PHARE multianual 

2004 – 2006, denumit « Accelerarea implementării Strategiei naţionale de îmbunătăţire a 

situaţiei romilor »

       -    întâlniri  de lucru cu reprezentanţii  ONG-urile  active în problematica romilor 

(Reuniunea de consultare a societatii civile rome cu privire la Planurile de Acţiune 

ale  Strategiei  Naţionale  pentru  Romi  –  2011-2015,  precum  şi  discuţii  asupra 
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iniţiativei deputatului Silviu Prigoana cu privire la înlocuirea termenului “Rom” cu 

cel de “Ţigan” în limbajul administrativ-instituţional, detalii legate de Grupul tehnic 

de lucru pentru romi constituit in  cadrul Comitetului de Coordonare al POSDRU si 

dezbaterile cu privire la planurile de acţiune 2011-2015 etc.)

- întâlniri tehnice de lucru cu reprezentanţii Băncii Mondiale

- întâlniri de lucru cu reprezentanţii IGP cu privire la elaborarea şi semnarea unui protocol  

de colaborare între cele două instituţii

- întâlniri  de  lucru  reprezentanţi  ai  organizaţiilor  internaţionale  active  în  domeniul 

drepturilor  omului  (Amnesty  International),  precum şi  cu ambasadorii  şi  reprezentanţii 

misiunilor  diplomatice  din  următoarele  ţări :  Spania,  Franţa,  Regatul  Unit,  Germania, 

Statele Unite ale Americii, Italia

-  întâlniri  de lucru cu reprezentanţii  Delegaţiei  CE -  Directoratul  General  pentru Ocupare,  

Afaceri Sociale şi Şanse Egale, reprezentanţii societăţii civile rome şi ai autorităţilor publice 

locale  şi  judeţene  (Cluj-Napoca,  Bucureşti).  In  cadrul  acestora,  au  fost  prezentate  

programele de îmbunătăţire a capacităţii de angajare a romilor pe care le promovează CE. 

In cadrul discuţiilor, participanţii şi-au declarat sprijinul în sensul diseminării informaţiilor  

referitoare la accesarea acestor fonduri, în scopul de a le face cât mai accesibile în rândul 

comunităţilor rome, comunităţi pentru care aceste proiecte sunt deosebit de importante,  

mai  ales cele  privind incluziunea socială.  In intervenţiile  avute, domnul preşedinte  Ilie  

Dincă a subliniat necesitatea unei mai bune implicări în realizarea de programe integrate,  

comune,  clare  şi  coerente  pentru  diminuarea  diferenţelor  la  nivelul  unor  comunităţi  

sărace, cum sunt comunităţile de romi.

- participarea la evenimentele organizate în cadrul proiectelor FSE (Sinaia, Braşov, Neptun, 

Madrid )

- participarea la evenimentele organizate de ONG-urile şi  instituţiile care implementează 

proiectele FSE în care ANR este partener 

- participarea  la  evenimentele  organizate  în  cadrul  proiectelor  co-finanţate  de  ANR din 

fondurile de la bugetul de stat (Târgovişte )
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- participare  la  masa  rotundă  “Romii,  o  minoritate  între  lumini  şi  umbre”  –  eveniment 

organizat de Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

- Camera Deputaţilor împreună cu Partida Romilor Pro-Europa

- participarea la reuniunea interinstituţională la nivel de secretar de stat privind realizarea  

unei ,,strategii europene pentru romi”  (11 octombrie 2010). Concluziile acestei întălniri au 

fost următoarele: centralizarea de către MMFPS a datelor necesare pentru completarea 

chestionarului transmis de către Comisia Europeană; transmiterea de evaluări şi propuneri  

privind viitoarea ,,strategie europeană pentru romi” din partea instituţiilor participante 

către MAE în vederea centralizării;

- participarea  la  reuniunile  la  nivel  înalt  ,,Contribuţia  fondurilor  europene  la  integrarea 

populaţiei roma” organizate de către Directoratul General pentru Ocupare, Afaceri Sociale  

şi Şanse Egale din cadrul Comisiei Europene ca urmare a Summit-ului UE pentru populaţia  

Roma de la Bruxelles din 2008 (perioada 12-13,14 şi 20 octombrie la Bucureşti, Cluj şi Iaşi).  

Aceste  evenimente,  organizate  în  contextul  Anului  European 2010 pentru combaterea 

sărăciei  şi  a  excluziunii  sociale,  au  ca  scop  creşterea  gradului  de  conştientizare  a 

oportunităţilor  oferite  de  fondurile  UE,  promovarea  utilizării  lor  şi  îmbunătăţirea 

impactului proiectelor susţinute de acestea;

- participarea la masa rotundă “Care este locul actual al României în Uniunea Europeană:  

între  integrarea  romilor  şi  absorbţia  fondurilor  europene"(Palatul  Parlamentului  -  15 

octombrie 2010).  Scopul evenimentului  a  vizat  sintetizarea în mod practic  a  celor  mai  

adecvate idei, recomandări şi soluţii apte să conducă la o conştientizare obiectivă şi la o  

atitudine pro-activă în privinţa soluţionării  în  spirit  constructiv  a  problemelor scadente 

privind integrarea comunităţilor rome şi absorbţia fondurilor europene. Rezultatul Mesei 

Rotunde   a  fost  constituirea  rapidă  a  unui  task-force  european  care  să  formuleze  

propuneri,  recomandări  şi  soluţii  creative şi  coerente, susceptibile să se regăsească pe  

masa de lucru a viitorului Consiliu European programat pentru luna decembrie 2010.

- participarea  la  semnarea  parteneriatului  regional  şi  a  acordului  de  colaborare  pentru  

constituirea Grupului de Sprijin pentru Economia Socială Bucureşti în cadrul proiectului 

strategic  POSDRU/14/6.1/S/3  „Împreună,  pentru  o  societate  mai  bună”  Regiunea 

Bucureşti –Ilfov  (19 octombrie 2010); 
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- participarea  alături de delegaţia parlamentară din  la vizita de lucru în comunitatea de 

romi din Cartierul Ferentari precum şi la Grădiniţa nr.  245. Cele două părţi au pus bazele 

unei colaborări viitoare prin încheierea unui protocol în vederea relizării în comun a unor  

programe şi proiecte destinate îmbunătăţii situaţiei romilor;

-  preşedintele  Agenţiei  Naţionale  pentru Romi,  a  iniţiat  discuţii  cu forurile  decizionale 

superioare pentru adoptarea planurilor  de acţiune ca politică publică,  având în vedere 

corelarea cu politicile publice deja elaborate şi adoptate de Guvern, într-o singură politică,  

armonizată  cu  politicile  europene.  Astfel,  Agenţia  Naţional[  pentru  Romi  susţine 

elaborarea unei platforme europene pentru romi, bazată pe politicile publice europene şi 

pe angajamentele asumate în cadrul Summit-ului de la Cordoba din aprilie 2010, asigurând 

astfel o responsabilitate comună a statelor UE privind integrarea socială a romilor.  De  

asemenea, se consideră oportună înfiinţarea în cadrul FSE a unei linii speciale, destinată 

exclusiv comunităţilor de romi.

- consultări legislative (participări la şedinţele de dezbateri legislative şi prezentarea punctului de 

vedere al instituţiei – exemplu : şedinţa organizată de  Departamentul pentru relaţia cu 

Parlamentul  la  Camera  Deputaţilor  în  scopul  prezentării  punctului  de  vedere  asupra 

iniţiativei  legislative  a  deputatului  PD-L  Silviu  Prigoana  privind  “utilizarea  termenului  

ţigan/ţigancă în documentele emise de instituţiile din Romania cu referire la persoane de 

etnie roma/ţigănească”)

:

- plan extern:

- Adunarea  Plenară  a  Forumului  European  al  Romilor  şi  Travellers,  desfăşurată  la 

Strasbourg  24  februarie  2010,  a  avut  ca  principale  subiecte  prezentarea  Raportului  

Forumului  European  al  Romilor  şi  Travellers,  precum  şi  dezbaterile  asupra  Cartei  

Forumului European al Romilor şi Travellers despre Drepturilor Romilor. În cadrul reuniunii  

a fost organizată o ceremonie de comemorare a Holocaustului romilor, care a avut loc la  

Holocaust Memorial, situat în faţa Palatului Europei. 
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- Seminarul transnaţional ”Fondurile structurale: Investiţia în incluziunea romilor la nivel 

local  şi  naţional”  organizat  la  Roma  în  perioada  25-26  februarie  2010  de Reţeaua 

Europeană de Incluziune Socială şi  Comunitatea Roma în cadrul  Fondurilor  Structurale 

(  EURoma),  întâlnire  extraordinară  dedicată  discuţiilor  asupra  ”Raportului”  pregătit  de 

către Secretariatul  Tehnic  al  ”Fondurilor  Structurale şi  Comunitatea Roma” pentru a fi  

prezentat la al doilea Summit al romilor de la Cordoba din 8 Aprilie 2010. 

- Cel  de-al  II-lea Summit  European al Romilor  şi  Intâlnirea  de lucru a  Comitetului  de 

Management al EURoma Network,  evenimente desfăşurate la Cordoba, în perioada 7-9 

aprilie 2010.  În cadrul reuniunii Comitetului de Management au avut loc discuţii privind 

viitoarele reglementări ale regimului fondurilor structurale, Strategia Europa 2020, Fondul 

European de dezvoltare regională - evaluarea şi viitoarele etape ale incluziunii  romilor.  

Lucrările Summit-ului au avut ca obiectiv promovarea şi încurajarea politicilor europene 

destinate romilor,  având în vedere progresele realizate în ultimii ani şi,  în mod special,  

crearea Platformei europene pentru incluziunea romilor. 

- Seminarul  internaţional  ”Programe  de  susţinere  a  incluziunii  sociale  a  grupurilor 

dezavantajate:  munca în domeniul  asistenţei  sociale în comunităţile marginalizate de 

romi;  parteneriate  locale  pentru  incluziunea  socială;  ocuparea  forţei  de  muncă”, 

eveniment organizat în cadrul Decadei de Incluziune a Romilor, la Bratislava în perioada 

17-18 mai 2010. Principalele teme ale întâlnirii le-au constituit prezentarea şi dezbaterile  

reprezentanţilor diferitelor instituţii  şi  organizaţii  europene implicate în implementarea  

Decadei,  cu  privire  la  rezultatele  şi  experienţele  reieşite  din  aplicarea  programelor  în  

domeniul  asistenţei  sociale,  parteneriatelor şi  politicilor  de ocupare a forţei  de muncă  

pentru  grupurile  dezavantajate,  teme  dezbătute  în  cadrul  a  trei  grupuri  de  lucru  

constituite în acest sens. 

- Dezbatere privind situaţia comunităţilor de romi provenind din state din estul Uniunii 

Europene şi instalate pe raza oraşului Gent, organizată de Primaria din Gent în ziua de 25 

mai 2010. Reuniunea a avut ca scop să prezinte ceea ce administraţia locală face deja 
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pentru  ameliorarea  situaţiei  comunităţilor  de  romi  şi  să  sondeze  posibilităţile  de 

cooperare concretă în această direcţie cu statele de origine. Administraţia locală din Gent  

a precizat că exista voinţă politică pentru rezolvarea durabilă a problemelor sociale şi că 

doreşte să coopereze cu autorităţile din statele de origine pentru a găsi, în comun, soluţii 

eficiente chiar din faza incipientă a fenomenului. În cadrul dezbaterii au fost prezentate şi  

iniţiativele desfăşurate de Centrul de protecţie socială Gent (organism aflat în subordinea 

primăriei), ale unor ONG-uri locale, fiind vizitată şi o şcoală din oraş unde învaţă un număr  

semnificativ  de elevi  romi.  In infograma emisă de Ambasada României  la Bruxelles s-a 

menţionat  că  ”participarea  preşedintelui  ANR  la  evenimentul  de  la  Gent  a  ajutat  la 

orientarea discuţiilor în sens concret, pragmatic, şi  la asigurarea interlocutorilor privind 

implicarea  părtii  române în  găsirea  de  soluţii  la  problemele  afectând  proprii  cetăţeni.  

Experienţa ANR, atât în plan naţional, cât şi în cooperarea cu parteneri externi, poate fi  

folosită acum pentru avansarea de idei practice care să amelioreze situaţia comunităţii  

roma (provenind din România) stabilită la Gent.” 

- Cea de-a treia reuniune a Platformei Europene pentru incluziunea romilor,  organizată 

sub egida Reprezentanţei  Permanente a Spaniei  pe  lângă Uniunea Europeană,  ţară ce 

deţine actuala preşedinţie a Consiliului UE, la sediul acesteia din Bruxelles, în perioada 16-

18 iunie 2010.  Din partea României au participat domnul Ilie Dincă, preşedintele Agenţiei 

Naţionale  pentru  Romi  şi  ataşatul  pe  probleme  sociale  din  cadrul  Reprezentanţei 

Permanente a României. La reuniune au fost prezenţi reprezentanţii a 15 state membre 

(plus  două  state  candidate),  reprezentanţi  ai  Comisiei  Europene,  ai  societăţii  civile  şi 

organizaţiilor  internaţionale  (OSCE,  Banca  Mondială,  Consiliul  Europei,  Decada  pentru 

Incluziunea Romilor).  Obiectivul reuniunii l-a constituit stabilirea unei foi de parcurs pe  

termen  mediu  pentru  Platformă,   în  acest  sens  PRES  ES  prezentând  un  proiect  de 

document  care  a  fost  supus  dezbaterii  participanţilor.  Documentele  rezultate  în  urma 

dezbaterilor din cadrul Platformei urmează să alimenteze discuţiile  de experţi pe tema 

incluziunii  populaţiei  roma,  dar  şi  să  genereze  o  mai  mare  conştientizare  a  acestei  

problematici pentru menţinerea pe agenda politică a UE şi SM. De asemenea, se va urmări  

ca rezultatele Platformei să fie reflectate în agendele politice ale Preşedinţiilor rotative ale  

UE şi  să fie preluate în proiectele de Concluzii  ale diferitelor formaţiuni  ale Consiliului  

pentru a se asigura abordarea integrată a problematicii romilor în diverse politici generale. 
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Participanţii  au  hotărât  că  este  necesar  ca  rezultatele  reuniunilor  Platformei 

(rapoarte/orientări/căi de acţiune/recomandări) să fie diseminate la scară largă la nivelul  

UE şi SM (cu accent pus pe angajarea comunităţilor locale). Majoritatea celor prezenţi au 

subliniat necesitatea abordării problematicii roma în cadrul Strategiei EUROPA 2020 (nu 

numai în cadrul iniţiativei „platforma europeană împotriva sărăciei” ci şi în cadrul ţintelor  

de ocupare şi educaţie) precum şi în cadrul metodei deschise de coordonare. 

- “Reuniunea Comitetului Internaţional de Coordonare a Decadei”, eveniment organizat 

în cadrul activităţilor Deceniului pentru Incluziunea Socială a Romilor, în perioada 24-25  

iunie 2010 la Bratislava, în Slovacia, actuala ţară deţinătoare a preşedinţiei Decadei de  

incluziune a romilor. 

Principala temă a întâlnirii au constituit-o prezentarea realizărilor preşedinţiei slovace 

aflată la final de mandat şi planurile de acţiune ale următoarei preşedinţii, preluată de 

Republica Cehă. În acest sens, în cadrul evenimentului a avut loc şi ceremonia de transfer 

oficial al preşedinţiei Decadei către următoarea ţară membră a programului, Republica 

Cehă.  Pe parcursul lucrărilor întâlnirii a fost prezentat şi Raportul Decade Watch 

2010, în varianta actualizată. De asemenea, au avut loc prezentarea şi dezbaterile 

reprezentanţilor  diferitelor  instituţii  şi  organizaţii  europene  implicate  în 

implementarea Decadei, cu privire la evaluarea rezultatelor şi experienţelor reieşite 

din  aplicarea  programelor  în  domeniul  incluziunii  sociale  pentru  grupurile 

dezavantajate.  În  cadrul  reuniunii  s-a  propus realizarea  unui  set  de recomandări 

pentru factorii de decizie din ţările participante, pe baza bunelor practici rezultate în 

urma  dezbaterilor,  care  să  aibă  în  vedere  îmbunătăţirea  programelor  relevante, 

dezvoltarea şi susţinerea de noi parteneriate în cadrul Decadei, precum şi dezvoltarea şi 

optimizarea legăturilor dintre programele existente şi/sau cele noi. În intervenţia avută, 

domnul preşedinte Ilie Dincă a menţionat faptul că România va finaliza în următoarele 

două luni planurile de acţiune în cele patru domenii de intervenţie ale  Decadei, planuri 

care se află în momentul de faţă în curs de elaborare. 
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- Conferinţa la nivel înalt privind toleranţa şi nediscriminarea organizată de Preşedinţia în 

exerciţiu  kazahă  a  OSCE  la  Astana  în  perioada  28  iunie  –  1  iulie  2010.  Eveniment 

internaţional  ce  a  fost  deschis  de  preşedintele  Kazahstanului,  domnul  Nursultan 

Nazarbayev şi  a  reunit  oficiali  ai  Consiliului  Europei  şi  ai  Comisiei  Europene,  ai  ţărilor  

memebre OSCE, UNESCO, reprezentanţi ai instituţiilor internaţionale active în domeniul 

drepturilor  omului,  drepturilor  minorităţilor,  relaţiilor  interetnice,  combaterii 

antisemitismului, rasismului, xenofobiei şi intoleranţei, precum şi din domeniul securităţii  

şi cooperării.

Din  delegaţia  României  au  făcut  parte  domnii  Răzvan  Rotundu  (Ministerul 

Afacerile  Externe  ),  Ilie  Dincă  (Agenţia  Naţională  pentru  Romi)  şi  Sali  Negiat 

(Departamentul pentru Relaţii Interetnice). De asemenea, la lucrările Conferinţei a 

participat domnul Emil Rapcea, ambasadorul României în Republica Kazahă. 

Principala  temă  a  reuniunii  au  constituit-o  dezbaterile  referitoare  la  combaterea 

discriminării  şi promovarea respectului şi înţelegerii  reciproce,  precum şi realizarea 

unui set de recomandări rezultate în urma discuţiilor, destinate factorilor de decizie din 

ţările participante şi reprezentanţilor instituţiilor internaţionale. Din cele prezentate, a 

reieşit că încă există anumite fenomene de rasism în regiunea OSCE şi că, din punct 

de  vedere  ideologic,  se  lucrează  pentru  includerea  drepturilor  minorităţilor  în 

legislaţiile naţionale; în acest context s-a evidenţiat şi rolul important al societăţii 

civile  în  combaterea  discriminării.  S-a  reiterat  faptul  că  este  necesară  educarea 

populaţiei pentru a lupta contra violenţei faţă de romi, dar şi faţă de celelalte grupuri 

defavorizate.  S-au  făcut  recomandări  în  vederea  elaborării  politicilor  publice  de 

prevenire şi combatere a violenţelor împotriva tuturor grupurilor defavorizate.  In 

acest sens, s-a considerat că mass-media şi internetul reprezintă un mediu propice 

de combatere a stereotipurilor prin respectarea şi promovarea toleranţei, diversităţii 

etnice,  culturale  şi  religioase.  Desigur,  pentru  susţinerea  acestor  propuneri  şi 

organizarea  de  acţiuni  la  nivel  local  şi  naţional  va  fi  necesară  cooperarea 

internaţională, precum şi alocarea unor fonduri speciale.

- Întâlnirea tehnică de lucru cu echipa proiectului ”Împreună pe piaţa muncii” 

(Madrid,  14-17 iulie 2010), proiect  derulat în Spania şi transferat în România de 
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Fundación  Secretariado  Gitano,  organizatorul  evenimentului  şi partenerul 

transnaţional al Agenţiei Naţionale pentru Romi. 

Principala  temă  a  întâlnirii  au  constituit-o  discuţiile  privind  managementul  şi 

procedurile  administrative  ale  programului  ACCEDER.  În  acest  sens,  echipa  a 

participat la un program de training, privind aplicarea acestor aspecte, precum şi 

modul în care procedurile respective pot fi adaptate situaţiei administrative şi legale 

din România.

Domnul  preşedinte  al  Agenţiei  Naţionale  pentru  Romi  a  luat  parte  la  o  sesiune  de 

informare special organizată, având ca teme achiziţiile şi reabilitarea. 

- Susţinerea  Raportului  periodic  al  României  la  Convenţia  ONU  privind 

eliminarea  tuturor  formelor  de  discriminare  rasială,  eveniment  organizat  de 

Comitetul  ONU  însărcinat  cu  monitorizarea  aplicării  Convenţiei  la  Geneva  în 

perioada 8-9 august 2010. Delegaţia interministerială a răspuns întrebărilor adresate 

de  comitetul  ONU  însărcinat  cu  monitorizarea  aplicării  Convenţiei  (CERD). 

Domnul preşedinte Ilie Dincă a fost invitat să participe la lucrările de evaluare a 

Raportului,  având  în  vedere  atenţia  acordată  de  CERD  problematicii  roma  şi 

faptului că mare parte din întrebările adresate la Geneva au vizat situaţia minorităţii 

roma

- Cea de-a 19-a întrunire a Comitetului Internaţional de Organizare a Decadei, 

eveniment organizat de actuala preşedinţie cehă la Praga, în perioada 29 septembrie 

– 2 octombrie 2010, la care au luat parte, pe lângă reprezentanţii ţărilor membre, 

înalţi oficiali ai Comisiei Europene, ambasadori,  parlamentari europeni, ministrul 

francez  al  Imigraţiei,  Integrării  şi  Identităţii  Naţionale,  reprezentanţi  ai  Băncii 

Mondiale,  ONU, OSI şi ai altor instituţii  şi organizaţii  implicate în problematica 

roma. Principala temă a întâlnirii au reprezentat-o discutarea viitoarelor planuri ale 

Decadei,  precum  şi  evaluarea  percepţiei  programului  în  a  doua  sa  parte  a 

implementării. În cadrul reuniunii au avut loc dezbateri privind recentele expulzări 

din Franţa ale romilor de cetăţenie română şi bulgară, precum şi discuţii referitoare 

la  lansarea  iniţiativei  ”Decada  –  împreună  pentru  o  mai  bună  integrare”. 
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Evenimentul  a  servit  ca  suport  de lansare a  raportului  Băncii  Mondiale  ”Costul 

economic al excluziunii romilor”.

- Şedinţa  comună  de  lucru  cu  reprezentanţii  Grupului  de  lucru  inter-

departamental la nivel înalt, reuniune organizată în perioada 4-5 octombrie 2010, 

la Belfast de Biroul Primului-Ministru şi al Viceprimului-Ministru din Irlanda de 

Nord. Principala temă a întâlnirii a fost identificarea celor mai bune măsuri pentru 

integrarea  romilor  în  societatea  nord-irlandeză  şi  a  celor  pentru  prevenirea 

abuzurilor la adresa acestora,  precum şi elaborarea unui plan de măsuri  în acest 

sens.  Întâlnirea  la  Londra  cu  reprezentanţii  organizaţiei  non-guvernamentale 

”Equality”,  direct implicată, a avut ca scop identificarea activităţilor de cercetare 

ştiinţifică,  consiliere  şi  lobby  la  nivelul  autorităţilor  locale,  cu  privire  la 

problematica romilor din Marea Britanie şi având în vedere reducerea excluziunii 

sociale, discriminării şi exploatării acestui grup etnic, precum şi întâlnirea de lucru 

cu  oficialii  Ambasadei  Române  la  Londra  privind  situaţia  romilor  de  origine 

română rezidenţi în Regatul Unit.

-  Reuniunea  de  evaluare  a  aplicării  angajamentelor  OSCE  în  domeniul 

dimensiunii  umane,  eveniment  organizat la Varşovia în perioada 6-9 octombrie 

2010, de Consiliul Permanent al OSCE în contextul Conferinţei de revizuire pentru 

pregătirea Summit-ului OSCE de la Astana din 1-2 decembrie 2010. Principalele 

teme  de  discuţii  ale  reuniunii  au  fost  libertăţile  fundamentale,  instituţiile 

democratice,  toleranţa  şi  nediscriminarea  cu  accent  pe  protecţia  minorităţilor 

naţionale,  combaterea  rasismului,  naţionalismului  agresiv  şi  xenofobiei,  de 

asemenea,  au  fost  discutate  temele  privind  combaterea  traficului  de  persoane, 

drepturile muncitorilor migranţi, ale refugiaţilor şi persoanelor dislocate, egalitatea 

de şanse, prevenirea violenţei împotriva femeii, dreptul la educaţie şi problematica 

romilor. 

- Întâlnirea Comitetului de management, eveniment organizat de Secretariatul 

Tehnic al EURoma  în perioada 20-22 octombrie 2010 la Cracovia. Principalele 

subiecte  ale  reuniunii  au  fost  elaborarea  unei  poziţii  oficiale  a  EURoma asupra 

viitoarelor Reglementări ale Fondurilor Structurale (2014-2020) pe baza discuţiilor, 

dezbaterilor  şi  documentelor  agreate  în  cadrul  întâlnirilor  anterioare,  precum şi 
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Conferinţa tematică ”Coordonarea mecanismelor dintre FSE şi ERDF în vederea 

unei  folosiri  mai  eficiente  a  fondurilor  europene  pentru  incluziunea  romilor. 

Potenţialul  amendamentului art.7 din Regulamentul ERDF pentru intervenţiile în 

domeniul locuirii” Reuniunea şi-a propus să fie prima oportunitate în acest domeniu 

care abordează un subiect ce aduce împreună FSE şi autorităţile de management ale 

ERDF. 

- Participarea  la  Summit-ul  Egalităţii,  eveniment  organizat  la  Bruxelles  de 

Comisia Europeană şi Preşedinţia belgiană a Consiliului European, în perioada 14-

16 noiembrie 2010. Principala temă a reuniunii au constituit-o discuţiile referitoare 

la egalitate şi lupta împotriva discriminării la locul de muncă, analiza mijloacelor şi 

practicilor  cele  mai  indicate  în  lupta  împotriva  discriminării  şi  a  promovării 

egalităţii  la  locul  de  muncă,  precum şi  identificarea  rolului  partenerilor  sociali, 

angajatorilor din sectorul privat şi al autorităţilor publice în promovarea diversităţii. 

In cadrul întâlnirii preşedintele ANR a prezentat proiectul derulat de către instituţie 

din  fondurile  structurale  europene:  ”Reţeaua  naţională  a  experţilor  locali  romi, 

mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor, 

grup vulnerabil supus excluziunii sociale”.

- Participarea  la  întâlnirea  de  lucru  cu  oficialităţile  oraşului  Catania  şi  cu 

preşedintele provinciei Catania, dl. Giuseppe Castiglione, parlamentar european 

şi preşedinte al Asociaţiei Provinciilor Italiene, întâlniri cu organizaţii ale societăţii 

civile, organizaţii ale românilor şi ale romilor români din Italia,  precum şi vizite în 

comunităţi,  evenimente organizate de Associazione Siculo – Romena în perioada 

17-22 noiembrie 2010. In cadrul acestei vizite de lucru, a fost iniţiat elaborarea unui 

protocol  de  colaborare  în  scopul  derulării  de  activităţi  comune  în  domeniul 

promovării şi apărării drepturilor privind egalitatea de tratament a minorităţii rome 

şi pentru a realiza proiecte şi măsuri  de ajutorare care să favorizeze o mai bună 

incluziune  a  romilor  în  dezvoltarea  vieţii  publice  din  România  şi  Italia.  De 

asemenea, s-au pus bazele elaborării, realizării şi evaluării în comun de programe 

de promovare a integrării sociale a grupurilor vulnerabile în special a cetăţenilor 

români de etnie romă din regiunea Catania. Au fost urmărite facilitarea legăturilor şi 
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cooperării instituţiilor specializate în dezvoltarea şi implementarea de programe din 

cele două state, precum şi dezvoltarea cooperării transnaţionale. 

De asemenea, domnul preşedinte Ilie Dincă a avut şi o serie de intervenţii în mass media din ţară şi  

din străinătate: Le Monde (Franţa), Adevărul, Satakunnan Kansa (Finlanda), TVR1, TVR 2, Europa 

FM,  Jurnalul  Naţional,  HotNews,  Radio  România  Actualităţi,  ProTV,  Realitatea  TV,  B1TV,  OTV,  

Radio France International, Agerpres, France Presse, YLE Television (Finlanda), El Pais (Spania), The  

Times (UK), SVT (Suedia), NY Times (USA), Euronews etc. 

• Cabinet demnitar:

- a asigurat asistenţa de specialitate a secretarului de stat în vederea realizării în 

condiţii  de eficienţă şi  eficacitate a obiectivelor instituţiei  (pregătirea agendei zilnice a 

Preşedintelui  ANR,  organizarea  întâlnirilor  de  lucru  ale  Preşedintelui  ANR,  organizarea 

şedinţelor  de lucru cu personalul  ANR,  organizarea şedinţelor  de lucru cu echipele  de 

management ale proiectelor implementate de ANR, întocmirea documentelor necesare 

pentru deplasările Preşedintelui, transmiterea documentaţiei vizate de Preşedintele ANR, 

redactare, traducere şi transmitere  răspunsuri oficiale la adresele transmise către ANR)

- a colectat, analizat şi prelucrat date în vederea informării eficiente a secretarului de 

stat 

- a menţinut legătura cu aparatul executiv, cu instituţii din administraţia publică 

centrală şi locală, precum şi cu instituţiile din străinătate 

- a reprezentat instituţia în cadrul anumitor evenimente 

- a răspuns de păstrarea secretului de serviciu, al datelor şi  al informaţiilor cu 

caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării sarcinilor de 

serviciu 

- a răspuns de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin sau dispuse 

expres de către Preşedintele instituţiei 

- răspunsuri  scrise  la  solicitările  organelor  de  control  (Corpul  de  control  al  

Primului  Ministru,  Curtea  de  Conturi,  Ministerul  Finanţelor,  Secretariatul  General  al 

Guvernului)
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• Compartimentul Juridic şi Contencios Administrativ

- elaborare documentaţii  în vederea propunerilor  de acte normative iniţiate de Agenţia 

Naţională pentru Romi, 

-  reprezentarea  Agenţiei  Naţionale  pentru  Romi  la  toate  instanţele  judecătoreşti  şi 

pregătirea actelor de procedură conform prevederilor legale în vigoare,

- acordare de avize asociaţiilor şi fundaţiilor a căror activitate intră în sfera de competenţă  

a Agenţiei Naţionale pentru Romi, 

-  întocmit  şi  avizat  contracte  civile,  contracte  individuale  de  muncă  şi  acte  adiţionale 

potrivit prevederilor legale în vigoare,

- soluţionat  cereri şi  sesizări   cu privire la actele organelor administraţiei  publice care  

încalcă  drepturile  persoanelor  aparţinând  etniei  romilor,  adresate  de  către  instituţiile 

descentralizate  şi  servicii  deconcentrate  ale  ministerelor  şi  ale  celorlalte  organe  ale 

administraţiei publice centrale şi ale organizaţiile neguvernamentale, precum şi de către  

persoane fizice;

- avizare juridică a activităţilor din cele 6 proiecte cu finanţare din fonduri structurale,

- colaborarea la elaborarea Planului de măsuri privind urgentarea implementării Strategiei  

de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor, prin proiecte şi acţiuni;

-  avizare  ordinelor  şi  instrucţiunilor  emise  de  preşedintele  Agenţiei  Naţionale  pentru 

Romi;

- acordare asistenţă juridică compartimentelor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Romi,

- interpretarea actelor normative în vigoare, publicate în Monitorul Oficial al Romaniei,

  - asigurare asistenţă juridică în proiectul ,,  „Reţeaua naţională a experţilor locali romi, 

mecanism de sprijin  în  implementarea măsurilor  de incluziune  socială  a  romilor,  grup 

vulnerabil  supus  excluziunii  sociale”  (ID  proiect  2275)  cu  finanţare  din  Fondul  Social 

European,  prin  Programul  Operaţional  Sectorial  pentru  Dezvoltarea  Resurselor  Umane 

2007 – 2013;

 - formulează întâmpinări în dosare în care Agenţiei Naţionale pentru Romi este parte,

-  formulează notificări la contractele încheiate de Agenţia Naţională pentru Romi;

- elaborează proceduri pentru comisia de disciplină,

- elaborează proceduri pentru comisia de evaluare profesională,

- verifică şi avizează contractele de achiziţii,
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- elaborarea regulamentului  de funcţionare şi  organizare şi  a regulamentului  de ordine 

interioară pentru Agenţia Naţională pentru Romi,

- avizarea inventarului Agenţiei Naţionale pentru Romi,

- păstrarea relaţiilor cu organele de specialitate din administraţia publică şi cu organismele  

neguvernamentale  specializate  în problema drepturilor  omului,  a  drepturilor  minorităţii 

rome;

- la iniţiativa preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Romi a fost adoptată H.G. nr. 1015 

din 6 octombrie 2010, pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 364/2010 

privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de 

stat  în  anul  şcolar/universitar  2010  –  2011.  Conform prevederilor  din  actul  normativ 

indicat, au fost aprobate 30 de locuri de burse doctorale si 10 burse masterale destinate 

absolvenţilor de învăţământ superior aparţinând etniei rome;

- în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, ANR a iniţiat şi a semnat pe parcursul anului 2010 

o serie de protocoale de colaborare, astfel: 

- un protocol de colaborare cu Inspectoratul General al Poliţiei Române în vederea 

apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei

-  un  protocol  referitor  la  derularea  proiectului  ”Tinerii  dezbat”,  încheiat  între 

Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului,  Autoritatea  Naţională  pentru 

Sport  şi  Tineret,  Consiliul  Naţional  pentru  Combaterea  Discriminării,  Departamentul 

pentru  Relaţii  Interetnice,  Fundaţia  Agenţia  de  Dezvoltare  Comunitară  ,,Împreună”,  

Fundaţia ,,Fondul de Educaţie pentru Romi” 

- un protocol de colaborare cu Asociaţia Amphitheatrrom în scopul promovării 

dialogului intercultural prin intermediul realizării unor piese de teatru;

- un protocol de colaborare între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

şi Agenţia Naţională pentru Romi, document ce prevede colaborări la nivel teritorial în  

vederea găsirii soluţiilor de integrare a romilor, în special a celor care se întorc din Franţa, 

crearea  unei  unităţi  mobile  în  care  vor  fi  prezenţi  reprezentanţi  din  şapte  ministere,  

reprezentanţi  la  nivel  teritorial  din  instituţiile  statului  implicate  direct  în  procesul  de  

incluziune socială, precum şi accesarea fondurilor europene şi de punerea în practică a  

acestor proiecte;

- un parteneriat  cu Secretariatul  Tehnic Permanent  al  Pactului  Regional  pentru 

Ocupare şi Incluziune Socială Regiunea Centru în vederea colaborării pentru realizarea a 2  

studii regionale privind ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială.

-  iniţierea  unui  protocol  cu  Italia  în  scopul  derulării  de  activităţi  comune  în 

domeniul promovării  şi apărării drepturilor privind egalitatea de tratament a minoritaţii 
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roma.  S-a  avut  în  vedere  mai  ales  realizarea  şi  evaluarea  de  programe  comune  de 

promovare a integrării sociale a grupurilor vulnerabile, în special a cetăţenilor români de  

etnie roma din regiunea Catania;

-  iniţierea unui  acord cu autorităţille  belgiene privind situatia comunitatilor  de 

romi provenite din Romania si  instalate pe raza oraşului Gent si  convenirea asupra unui 

proiect  de  cooperare  bilateral,  între  Gent  şi  parteneri  din  România  (de  exemplu  cu 

zona/localitatea  de  unde  provine  un  număr  însemnat  de  romi  stabiliţi  în  Gent),  în  scopul 

sprijinirii integrării sociale a romilor în comunitatea-gazdă;

- iniţierea unui acord cu autorităţile  Irlandei de Nord în vederea promovării  unui 

proiect comun de integrare a romilor şi de limitare simultană a factorilor care stimulează  

procesul de emigrare a romilor din România către Irlanda de Nord. Proiectul ar urma să  

beneficieze de finanţare din Fondul Social European, fiind promovat, la iniţiativa Agenţiei 

Naţionale  pentru  Romi,  prin  stabilirea  unor  parteneriate  între  autorităţile  locale  din 

judeţele de provenienţă a romilor din Belfast (în special judeţele Arad, Bihor, Timiş) şi 

organizaţii non-guvernamentale sau autorităţi locale din Irlanda de Nord (precum Belfast  

City Council sau MCRCNI).

• Serviciul politici publice

Având  în  vedere  faptul  că  ”Strategia  de  îmbunătăţire  a  situaţiei  romilor”,  document 

adoptat de Guvernul României în anul 2001, a cunoscut un blocaj începând cu anul 2008, 

datorat în mare parte lipsei sprijinului financiar şi faptului că nu a mai existat nici un plan de 

acţiune privind implementarea acesteia,  Agenţia Naţională pentru Romi a considerat că se 

impune reactualizarea planurilor de măsuri. În acest sens, schiţele noilor planuri de acţiune 

au fost realizate pe baza consultării planurilor regionale.  Astfel, Agenţia Naţională pentru Romi 

a început elaborarea planurilor locale pe care le va prezenta guvernului sub forma Planului 

Naţional de Acţiune la finele anului 2010. Acest Plan Naţional de Acţiune va cuprinde încă două 

puncte suplimentare: primul se referă la responsabilizarea fiecărui minister de resort implicat, iar 

cel de-al doilea are în vedere un sprijin financiar din partea fiecărui minister. 

 Relaţii de colaborare  cu alte instituţii de linie 
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- Coordonare componenta VI Programul de Incluziune Socială-   UMP 

MMSSF

- Reprezentarea ANR în Grupul de lucru interdisciplinar pentru elaborarea

Strategiei Naţionale de Reinserţie Socială a persoanelor private de libertate 

- Participare la Grupul interministerial de lucru pe problematica migraţiei 

romilor (MAE)

- Participare la întâlniri de lucru în cadrul UMP- MMSSF

- Elaborarea raportului ANR privind stadiul de implementare al PIS, pentru

Banca Mondială

- Centralizarea planurilor de acţiune ale Deceniului de Incluziune a Romilor

- Colaborare, în cadrul Serviciului Politici Publice, cu responsabilii desemnaţi 

din cadrul MAI, MAE, DAE, DRI, SGG etc., precum şi din societatea civilă 

- Raportări către ministerele de linie cu privire la gradul de implementare

 a politicilor publice pentru romi

- Realizarea raportului de activitate pentru anul 2009 al ANR solicitat de către 

SGG

- Reprezentarea instituţiei  în relaţia de cooperare cu Ministerul Sănătăţii Publice,  

Ministerul Educaţiei, MDRT

    Activităţi internaţionale

- Reprezentarea instituţiei în delegaţia României la Conferinţa OSCE de la 

Varşovia, Polonia, conferinţă dedicată problematicii romilor din spaţiul OSCE

- Schimb de experienţă cu autorităţile guvernamentale sârbe  în domeniul 
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medierii sanitare pentru romi 

Sprijin studenţilor interesaţi de problematica romilor 

- Lectorat pentru mai mulţi studenţi de la UBB

- Prezentari ale politicilor publice pentru romii din ţara noastră în faţa

 unor masteranzi, doctoranzi, studenţi, specialişti din România, SUA, 

Germania, Austria etc. 

Activitate în diferite grupuri de lucru 

- Reprezentarea instituţiei în calitate de membru în Grupul de lucru 

interdisciplinar pentru elaborarea Strategiei Nationale de Reinsertie 

Sociala a persoanelor private de libertate ( Iulie 2010)

- Reprezentarea instituţiei în calitate de membru supleant în cadrul 

Comisiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse ( CNES)

- Reprezentarea instituţiei în calitate de membru in Comisia Ministerial 

pentru Romi din cadrul Ministerului Educaţiei

- Reprezentarea instituţiei în calitate de membru a grupului de lucru “Sănătate” 

sub egida UNICEF.www.unicef.org

- Reprezentarea  instituţiei   în  Comisia  Naţională  de  Selecţie  a  Bursierilor 

programului R.M.U.S.P-Soros

- Comunicare  la  sesiunea  ştiinţifică  internaţională  organizată  la  Cluj,  de  către 

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
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Participarea la evenimentele instituţiei

-  Organizare şi contribuţie la campania de sănătate publică “Ziua mondială 

împotriva tuberculozei “ 

- Finanţare - conferinta naţională “Prevenirea şi combaterea căsătoriilor forţate şi timpurii”, 

eveniment organizat de Liga Pro Europa în cadrul proiectului cu acelasi nume, 

implementat in perioada decembrie 2009-decembrie 2010

- Finanţare  masa rotunda “Romii:  între stereotipuri  şi  bune practici.  Rolul massmedia în 

prezentarea problematicii romilor”, eveniment organizat de Asociaţia Pro Democraţia, 27 

noiembrie2010

- Finanţare eveniment “Roma culture and music – memorial Toni Iordache”, Târgovişte, 09 

decembrie 2010

- Finanţare eveniment cultural IRAF, Timişoara, 22-25 iulie 2010

- Finanţare eveniment sportiv, participanţi tineri sportivi romi, iulie 2010

- Finanţare eveniment cultural, piesa de teatru “Parol mon cher”, Caragiale în limba romani

- Finanţare impelmentare proiect “PhotoVoice Eu-Du-Us”, Târgovişte, 06 august 2010

- Finanţare organizare tabără culturală – Şomcuţa Mare, 30 septembrie 2010

- Finanţare Balul bobocilor, Brăila, 11 decembrie 2010

- Finanţare « Gala de excelenţă a romilor », Bucureşti 13 decembrie 2010

Activităţi administrative 

- Participare la  Comisia de inventariere a patrimoniului ANR

- Coordonarea comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul componentei IV PIS 

( oferte de bunuri şi servicii)
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- Participare Comisia de recepţie a bunurilor şi produselor furnizate în cadrul 

Componentei 4 din Programul de Incluziune Socială

- Participare  Comisia de Disciplină

- Răspunsuri la sesizări, cereri, adrese etc.

- Coordonarea  studenţiilor de la Facultatea de Administraţie Publică,

SNSPA, Bucureşti, care au efectuat practică la ANR

- Participare  Comisia de Recepţie a obiectelor de inventar ANR

- Gestionare  bunuri  aflate  în  administrarea,  folosinţa  sau  deţinerea  permanentă  sau 

temporară a ANR. Ordin 196/2010

- răspunsuri scrise la solicitările organelor de control (Corpul de control al Primului Ministru, 

Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor, Secretariatul General al Guvernului)

- Traduceri documente pentru Cabinetul preşedintelui ANR

- Pregătirea documentelor în vederea participării preşedintelui ANR la 

reuniunile internaţionale privind problematica romilor (Cordoba, Slovacia, Belgia, 

Kazahstan, Geneva etc.)

- Pregătirea documentelor  pentru site www.anr.gov.ro 

- Reprezentarea instituţiei la deschiderea conferinţei  “Copiii romi se pregătesc să

meargă la grădiniţă, eveniment găzduit de organizaţia Salvaţi Copiii

• Compartimentul Relaţii publice şi relaţii internaţionale

Control intern
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- elaborare  documente  MASURI  PENTRU ELABORAREA SI  DEZVOLTAREA 

SISTEMELOR DE MANAGEMENT 

- elaborare documente, Draft 1. PROGRAM DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL 

MANAGERIAL LA ANR, raportare trimestrială

- elaborare documente: LISTA RISCURILOR, PLAN DE MANAGEMENT AL RISCURILOR

- elaborare documente: REGISTRUL RISCURILOR

SIP MEC

-întâlniri  cu UMP/MECT şi ONG-uri rome, concept ANR - educaţie itinerantă, elaborare  

note, redefinire ToR preevaluarea componentei MECT

- întâlniri, concept, elaborare note, lista achiziţii

- întâlniri, concept, elaborare note, redefinire ToR preevaluare

- elaborare ToR preevaluare

SIP ANR

- consultare şi întâlniri echipa ANR, elaborare plan management SIP 1

- elaborare plan management 2

- elaborare plan management 3

- elaborare ToR (1) Evaluare ANR

- elaborare TOR forma 2  ANR

Trafic persoane

- chestionar GRETA, elaborare măsuri ANR, introducerea măsurilor în planul de măsuri şi  

bugetul ANR
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- corespondenţă şi contribuţii la raportul ANTP

DAFNE

- Parteneri  interni  de  implementare  ai  Ligii  ProEuropa,  întâlniri  design,  invitaţie  Sofia,  

reuniune board

- întâlniri design: proiect, căutare de fonduri, capitol căsătorii timpurii

- contribuţii raport intermediar

MAE

- Concluzii Consiliul UE, elaborare plan migraţie, pregătire Cordoba

- elaborare plan migraţie, pregătire Cordoba

DAE

- elaborare raport CE, recomandări platformă Decadă

- elaborare raport CE, recomandări platformă Decadă

Uzuale ANR

- inventar, petiţii, corespondenţă

- răspuns petiţii,  interpelări,  corespondenţă, consultări  privind materialele pentru pagina 

web

- întocmirea Programului Achiziţiilor Publice pe anul 2010 al instituţiei şi 

efectuarea de achiziţii de produse 

- membrii în diferite comisii (Comisiei de evaluare a ofertelor pentru 
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achiziţionarea de echipamente IT, birotica, media si mobilier necesare 

implementarii componentei IV „Dezvoltarea capacitatii de incluziune sociala a 

populatiei de etnie roma” in cadrul Proiectului de Incluziune Sociala 4825-RO, 

Comisiei de inventariere a patrimoniului ANR, Comisiei Ministeriale pentru Romi, 

Comisiei de receptie pentru produse si servicii – proiectele FSE)

- metodologie sume buget de stat – proiecte

- răspunsuri scrise la solicitările organelor de control (Corpul de control al Primului Ministru, 

Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor, Secretariatul General al Guvernului)

Reprezentare

- Participare lansare Raport Împreună  /implementarea Strategiei, evaluarea SIP,

- Participare la reuniunea Comisiei pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor

- participare comitet de coordonare GRETA al ANTP

- răspunsuri scrise la solicitările organelor de control (Corpul de control al Primului Ministru, 

Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor, Secretariatul General al Guvernului)

• Birourile regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Romi:

 Regiunea 1 Nord-Est cu sediul în Iaşi,  cuprinde judeţele: Vaslui,  Suceava, 

Bacău, Iaşi, Neamţ, Botosani. Biroul Regional 1 Nord-Est, funcţionează din luna octombrie 

2006, în  Iaşi, într-un spaţiu asigurat de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice

  Regiunea 2 Sud-Est cu sediul în Brăila, cuprinde judeţele: Constanţa, Tulcea, 

Brăila, Galaţi, Vrancea, Buzău.  Biroul Regional 2 Sud-Est, înfiinţat în noiembrie 2005,  are  

sediul în cadrul Instituţiei Prefectului- judeţul Brăila.
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 Regiunea 3 Sud-Muntenia cu sediul  în  Călăraşi,  cuprinde judeţele:  Argeş, 

Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman. Biroul Regional 3 Sud-Muntenia, 

înfiinţat în noiembrie 2005, are sediul în cadrul Centrului Militar Judeţean. 

 Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia cu sediul în  Craiova, cuprinde judeţele: Dolj, 

Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea. Biroul Regional 4 Sud-Vest Oltenia, înfiinţat în luna noiembrie 

2005, are sediul în cadrul Instituţiei Prefectului-judeţul Dolj.

 Regiunea  5  Vest  cu  sediul  în  Timişoara,  cuprinde  judeţele:  Arad,  Caraş-

Severin, Hunedoara, Timiş. Biroul Regional 5 Vest, funcţioneză din luna iulie 2006, într-un 

spaţiu din cadrul Direcţiei Apelor Banat.

 Regiunea 6 Nord-Vest  cu sediul  în  Cluj-Napoca,  cuprinde judeţele:  Bihor, 

Bistiţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj. Biroul Regional 6 Nord-Vest, înfiinţat în 

luna noiembrie 2005, are sediul în cadrul Instituţiei Prefectului-judeţul Cluj. 

 Regiunea 7 Centru cu sediul în  Alba-Iulia,  cuprinde judeţele:Alba, Brasov, 

Covasna, Harghita, Mures, Sibiu. Biroul Regional 7 Centru, înfiinţat în luna noiembrie 2005, 

are sediul în cadrul Instituţiei Prefectului-judeţul Alba.

Activitatile desfasurate de catre birourile regionale ale Agentiei Nationale pentru Romi sunt 

urmatoarele :

 Participarea la sedintele Grupului de Lucru Mixt din cadrul institutiilor prefectului.  

In  cadrul  acestor  intalniri  membrii  birourilor  regionale  au  rol  de  organizare  si  

monitorizare a activitatilor intreprinse de comisiile constituite la nivelul fiecarui GLM. In 

acest sens au fost prezentate materiale de informare si intarire a capacitatii de lucru 

pentru  fiecare  comisie  constituita  (administratie  publica  si  dezvoltare  comunitara,  

justitie  si  ordine publica,  educatie  protectiua  copilului,  cultura  si  culte,  economie si  

securitate sociala, sanatate)   
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 Revizuirea planurilor locale de actiune « Romii 2006-2008 »,  angajarea expertilor 

locali romi in vederea aplicarii strategiei la nivel local, recomandare catre institutiile publice  

pentru realizarea unui plan individual cu activitati concrete si termene lunare, recomandare  

catre  Directia  de  Sanatate  Publica  privind  cresterea  numarului  de  mediatori  sanitari  si  

formarea de formatori  in  domeniul  medierii  sanitare,  elaborarea unei  machete care  sa 

cuprinda diagnoza comunitatilor de romi pe domeniul sanatatii.

 Activitati in domeniul incluziunii sociale si protectiei sociale

- participare la lucrarile Comisiei Judeţene privind Incluziunea socială; 

- transmiterea către Comisia Judeţeana privind Incluziunea Socială a datelor 

statistice/  indicatori  sociali/  informatii  necesare  in  vederea  intocmirii  situatiilor 

solicitate  de  M.M.S.S.F.,  propuneri  privind  întocmirea  Planului  judetean  din 

domeniul  incluziunii  sociale  si  protectiei  sociale,  intrucat  in  urma  instructiunilor 

primite de le Reuniunea Secretariatelor Tehnice a C.J.I.S., organizata de M.M.S.S.F.,  

Planul trebuie structurat conform liniilor directoare si priorităţilor stabilite la nivel  

national.

 Sprijin acordat potenţialilor candidaţi de etnie roma pentru participarea acestora la 

concursul de burse universitare pentru romi, din cadrul Programului de Burse Universitare  

"Roma  Memorial",  finanţat  prin  fondul  de  Educaţie  pentru  Romi  -  OSI  Budapesta  -  

îndrumarea candidaţilor pentru o completare corespunzătoare a acestora.

 Acordarea de sprijin facilitatorilor judeteni in cadrul programului derulat de catre 

Human Dinamycs avand ca scop pregatirea comunitatilor in vederea accesarii schemelor de 

grant pe cele patru domenii sectoriale. Acest sprijin a fost concretizat atat prin furnizarea 

de  date  catre  facilitatorii  judeteni,  deplasari  cu  facilitatorii  in  comunitatile  de  romi  

selectate,  organizarea  de  intalniri  de  lucru  cu  ONG-urile  rome  aferente  regiunilor,  cat  

organizarea intalnirii de evaluare a facilitatorilor judeteni si seniori  .
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 Acordarea  de  sprijin  in  cadrul  organizarii  intalnirilor  de  lucru  formate  din 

reprezentanti  ai  ONG-urilor  rome  in  cadrul  Proiectului  de  Regenerare  Urbana.  Scopul 

acestui proiect fiind acela de a înfiinţa un Grup de Sprijin Local URBACT care se va ocupa cu  

elaborarea de proiecte privind integrarea populaţiei rome la nivel local. 

 Participarea la evenimentele organizate la nivel local dedicate Zilei Internationale a  

Romilor – 8 Aprilie

 Participarea la sesiuni de instruire cu tema "Caliatea în scrierea de propuneri de 

finanţare FSE organizate de către Asistenţa Tehnică POSDRU în colaborare cu organismele 

intermediare regionale.

 Întocmirea unei baze de date actualizate care să cuprindă datele de contact ale 

persoanelor  de  etnie  roma  care  ocupă  diverse  funcţii  în  instituţiile  publice  locale  şi 

judeţene.

 Sprijin în implementarea proiectelor derulate de instituţie:

- diseminarea  informaţiilor  actorilor  interesaţi  despre  scopul,  obiectivele  şi 

rezultatele proiectelor;

- sprijin  acordat  echipelor  de  implementare  a  proiectelor  în  organizarea  selecţiei 

resurselor umane, colectarea informaţiilor solicitate si transmiterea acestora 

- acordarea de asistenţă pentru beneficiarii proiectelor strategice

 Oferirea de informaţii şi consultanţă:

- consultanţă şi informaţii persoanelor care au solicitat sprijin în rezolvarea 

problemelor sociale şi educaţionale;
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- informaţii despre sursele de finanţare către diferite instituţii şi organizaţii în 

vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă comunităţile de romi;

- sprijinirea  organizaţiilor  neguvernamentale  în  elaborarea  cererilor  de 

finanţare

 Monitorizarea articolelor din presă care fac referire la romi.

Implementarea proiectelor finanţate prin FSE

În anul 2008, Agenţia Naţională pentru Romi a încheiat contracte cu Ministerul Muncii, Familiei şi  

Protecţiei Sociale pentru finanţarea din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional  

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 a 6 proiecte strategice implementate la nivel  

naţional, în valoare totală de peste 22,2 milioane euro, din care peste 18 milioane euro reprezintă  

contribuţia Uniunii  Europene (stadiul  implementării  proiectelor  la data de 30 noiembrie  este 

prezentat în anexe).

Scopul acestor fonduri este de a îmbunătăţi accesul şi participarea romilor pe piaţa forţei  

de muncă printr-o abordare complexă (ocuparea forţei de muncă, educaţie şi protecţie 

sociale), ca urmare a obiectivelor de efort concertat de prevenire şi sprijinire a romilor în 

vederea obţinerii unei formări profesionale adecvate şi creşterea oportunităţilor pentru 

integrarea pe piaţa forţei de muncă.

Beneficiarii  acestor  şase  proiecte  reprezintă  peste  37.000  persoane  aparţinând 

categoriilor defavorizate, din care un procent de peste 70% reprezintă comunităţile de 

romi (peste 25.000 de persoane de etnie romă).

Deşi 5 dintre contracte au fost semnate în anul 2008 şi unul în 2009, implementarea lor a 

fost cu mult întârziată,  până l  sfârşitul lunii  octombrie 2009, după 1 an şi  7 luni de la 

semnarea  primului  contract,  fiind  absorbit  un  procent  de  2,27% din  alocarea  Uniunii 

Europene, existând astfel riscul ca banii cheltuiţi să fie returnaţi şi contractele încheiate cu 

Autoritatea de Management din cadrul ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
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să fie reziliate. 

Majoritatea cheltuielilor au fost făcute pentru plata salariilor echipelor de management şi  

de implementare, echipe care au dovedit că nu au cunoştinţele necesare implementării  

unor  proiecte  de  asemenea  anvergură  la  nivel  naţional  şi  de  o  incomensurabilă 

importanţă la nivel european. 

Până în prezent, au fost aplicate următoarele măsuri:

− Solicitarea raportului de activitate de la data semnării contractelor pentru fiecare 

proiect în parte;

− Solicitarea săptămânală a stadiului implementării fiecărui proiect;

− Discuţii cu managerii de proiect în prima zi a fiecărei săptămâni;

− Înlocuirea  managerilor  de  proiect  care  au  dovedit  că  nu  au  competenţele 

necesare;

− Analizarea modului în care au fost stabilite salariile întregului personal implicat în 

proiecte şi stabilirea unor limite în funcţie de anumite criterii prestabilite;

− Relaţionarea  cu  angajaţii  ANR  în  vederea  identificării  problemelor  existente  în 

cadrul instituţiei şi implicarea tuturor în rezolvarea acestora în regim de urgenţă.

Rezultatele acestor măsuri până la 30 noiembrie 2010 au fost următoarele:

Accelerarea implementării activităţilor şi recuperarea întârzierilor, fiind depuse acte 

adiţionale pentru replanificarea în cadrul unui nou grafic, care a fost respectat;

Efectuarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor pentru bunurile şi baza materială 

necesare implementării activităţilor;

Organizarea  evenimentelor  de  informare  şi  publicitate  în  conformitate  cu 

reglementările europene şi naţionale;

Depunerea la Autoritatea de Management de către toate cele şase proiecte a cererilor  

de rambursare a cheltuielilor; 
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Cheltuirea  sumelor  de  prefinanţare  pentru  anul  I  de  implementare  în  procent  de  

100%;

Creşterea procentul  de absorbţie a fondurilor  din alocarea Uniunii  Europene de la 

2,27% (la sfârşitul lunii octombrie 2009) la 37,75% (noiembrie 2010).

Au fost sesizate următoarele probleme întâmpinate în implementarea proiectelor:

Lipsa  reglementărilor  privind  încadrarea  personalului  intern  şi  extern  necesar 

implementării  proiectelor  în  cadrul  instituţiilor  publice  precum  şi  a  nivelului  de  

salarizare  a  acestora  – necorelarea prevederilor  Ghidului  solicitantului  cu  legislaţia 

naţională în domeniul relaţiilor de muncă şi salarizării;

Existenţa  unei  relaţii  conflictuale  între  personalul  implicat  în  implementarea 

proiectelor şi personalul instituţiilor din compartimentele economice, administrative şi  

juridice  datorită  includerii  unor  atribuţii  suplimentare  în  fişa  postului  şi  lipsei  de 

instruire în domeniul fondurilor structurale a personalului intern;

Comunicarea ineficientă a autorităţii de management şi a organismelor intermediare 

cu beneficiarii  proiectelor  precum şi  lipsa asigurării  de către AM şi  OI  a  rolului  de 

îndrumare, pe lângă cel de control;

Existenţa  unor  instrucţiuni  emise  de  către  Autoritatea  de  Management   neclare, 

greoaie şi necoerente privind implementarea proiectelor finanţate din FSE;

Neutilizarea  corespunzătoare  de  către  Autoritatea  de  Management  a  alocărilor 

financiare pentru dezvoltarea şi furnizarea sesiunilor de pregătire pentru potenţialii  

beneficiari şi pentru beneficiari.

Obiectivul pentru perioada imediat următoare:

Cuantificarea numerică a beneficiarilor din grupul ţintă al proiectelor şi cuantificarea 

valorică a sprijinului acordat acestora. 
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Având în vedere cele expuse anterior, soluţiile Agenţiei Naţionale pentru Romi pentru o mai bună 

utilizare a fondurilor UE urmăresc:

1. elaborarea unei strategii  europene pentru rezolvarea problematicii  cetăţenilor de etnie 

romă.

2. introducerea  unui  domeniu  major  de  intervenţie  dedicat  romilor  în  fiecare  Program 

Operaţional, care susţine activităţi pentru integrarea acestui grup vulnerabil.

3. finanţarea proiectelor integrate ce includ domeniile principale pentru incluziunea socială a  

cetăţenilor de etnie romă:

− locuri de muncă

− educaţie

− locuinţe

− sănătate

Privitor la evenimentele recente privind expulzările abuzive ale cetăţenilor români de etnie roma, 

aflaţi  pe teritoriul Franţei, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi a iniţiat în mod operativ 

discuţii pentru rezolvarea acestor probleme, începând cu întâlniri de lucru avute cu dl Henri Paul,  

ambasadorul Franţei la Bucureşti. In cadrul acestora s-a convenit asupra unor programe comune, 

de  integrare  a  romilor  repatriaţi  în  grupul  ţintă  al  proiectelor  derulate  de  ANR  (propunerea  

autorităţilor franceze), dar şi de realizare a unor programe transnaţionale între autorităţile locale  

din  Franţa  şi  România  (propunerea  Agenţiei  Naţionale  pentru  Romi).  O  altă  propunere  a  

preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  pentru  Romi  privind  o  rezolvare  viabilă  a  problemei  era  ca  

bugetul alocat pentru repatrierile voluntare să fie folosit drept contribuţie proprie în parteneriatul  

cu administraţia română în cadrul mai sus menţionatelor proiecte transnaţionale. Din păcate, în  

ciuda deschiderii arătate pe moment, partenerii francezi nu au mai răspuns propunerilor Agenţiei  

Naţionale pentru Romi.
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Acest fapt nu a împiedicat însă Agenţia Naţională pentru Romi să ia contact cu romii repatriaţi şi să  

le ofere informaţii despre posibilitatea de a fi beneficiari ai celor 6 proiecte pe care le derulează  

din fondurile structurale europene în domeniul educaţiei şi al economiei sociale. In acest fel, copiii  

pot să beneficieze de burse sociale şi de merit, iar părinţii pot fi cuprinşi în programul ”A doua 

şansă”. In ceea ce priveşte proiectele pe economie socială, prin intermediul acestora pot fi urmate 

cursuri  de  orientare  şi  calificare  profesională;  dezvoltare  a  capacităţii,  competenţelor  şi  

cunoştinţelor;   promovarea accesului  egal la un loc de muncă;  formare şi  angajare de experţi 

locali romi; dezvoltarea şi promovarea unor activităţi antreprenoriale şi generatoare de venit la 

nivel de comunităţi locale, activităţi care vor ajuta membrii grupurilor vulnerabile să se integreze 

sau să se reintegreze pe piaţa muncii. 

Pentru  anul  2011,  Agenţia  Naţională  pentru  Romi  urmăreşte  atingerea  celor trei  obiective 

prioritare propuse:

1.adaptarea şi operaţionalizarea noului Plan de acţiune 2011-2015, parte a Strategiei naţionale de  

îmbunătăţire a situaţiei romilor;

2.  încheierea  de  parteneriate  cu  autorităţile  publice  centrale  şi  locale,  cu  societatea  civilă  şi  

partenerii transnaţionali, în scopul accesării fondurilor europene în vederea dezvoltării de proiecte  

integrate care vizează patru domenii de intervenţie prioritară (educaţie şi cultură, muncă, locuire 

şi sănătate)

3. elaborarea de propuneri de politici publice cu scopul de a promova egalitatea de şanse în rândul  

copiilor, tinerilor şi femeilor de etnie roma. 

În  continuare,  rolul  Agenţiei  Naţionale  pentru  Romi  va  trebui  să  fie  unul  activ,  participativ,  

partenerial, atât în implementarea politicilor publice pentru romi ale ministerelor de linie, cât şi în  
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monitorizarea şi evaluarea politicilor de incluziune socială şi a fondurilor post aderare destinate 

categoriilor vulnerabile în care sunt incluşi şi romi din România.
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