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CAPITOLUL 1 Introducere
Obiectivul principal al prezentului demers de cercetare pornește de la identificarea,
prin prisma experților romi, respectiv majoritari a problemelor sociale ample care afectează
în perioada actuală incluziunea persoanele de etnie romă din România şi caută să identifice
cauzele care barează, respectiv stimulează aplicarea eficientă a politicilor locale de
incluziune socială. Demersul materializat în această lucrare, vizează şi o finalitate practică,
prin analiza derulării unor proiecte de acţiune locală şi elaborarea unui set de instrumente
care să favorizeze implementarea lor. Analiza propusă dorește să abordeze problematica
socială a romilor în complexitatea ei și să propună recomandări, care să pornească de la
interdependența problemelor principale cu care se confruntă comunitățile de romi, pentru a
obține rezultate durabile pe termen mediu şi lung pentru membrii întregii comunităţi. Pentru
realizarea cercetării am prelucrat informații acumulate ca urmare a studiilor anterioare în
acest domeniu, dar şi multe documente ale unor proiecte locale de intervenţie în favoarea
comunităților de romi. Pe lângă informațiile şi datele propriu zise, în proiectarea cercetării
de teren a fost foarte importantă experiența participării mele în administrarea şi derularea
unor programe și proiecte care au vizat populația de romi. Aceste experiențe anterioare au
fost cele care au fundamentat motivația și premisele cercetării şi, alături de celelalte surse de
date utilizate, au reprezentat punctul de pornire pentru operaționalizarea temelor selectate şi
elaborarea proiectului prezentei cercetări.
O etapă continuă în acest proces a fost cea de documentare. În această etapă de
cercetare de birou, au fost identificate surse de date teoretice, care să poată reprezenta repere
în validarea şi completarea datelor culese prin cercetarea de teren propusă. Pentru a avea o
imagine de ansamblu asupra situațiilor cercetate, dar și pentru a argumenta aspectele reieșite
în cadrul cercetării, parte de analiză a stakeholder-ilor implicați în incluziunea socială a
romilor. Au fost analizate, pe de o parte, strategii locale și naționale și europene, pe de altă
parte, documente precum, fișe de nevoi, planurile locale și județene de acțiune pentru romi,
strategii de dezvoltare locală, bugete locale, hotărâri de consilii locale. Lucrarea este
împărțită într-o primă parte care contextualizează şi conceptualizează problemele sociale ale
romilor şi politicile sociale care vizează îmbunătățirea situaţiei şi incluziunii romilor și o a
doua parte care prezintă cercetări empirice proprii bazate pe proiectele rezultatele analizelor.
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Partea I. CONTEXT ȘI CONCEPTUALIZARE

CAPITOLUL 2 Factori de risc pentru populația de romi
Încă din 1995, România înregistra cel mai semnificativ număr de persoane de etnie
romă din Europa. Potrivit unui raport, populația de romi din România era aproximativ între
„1.800.000 şi 2.500.000 de persoane, iar la nivel european, cifra aproximativă era între 7
milioane şi 8,5 milioane de persoane” (Liegeois şi Gheorghe, 1995, p. 4). La ultimul
recensământ, cel din 2011, 621.573 de cetățeni s-au declarat a fi romi, față de 535.140
declarați la recensământul anterior, dinainte cu un deceniu. Ținând cont de faptul că unii
romi se autodeclară aparținând etniei rome, estimările unor instituţii şi organizații dublează
această cifră, apreciind neoficial numărul romilor ca variind între 1,2 şi 2,5 milioane
(Guvernul României, 2014).
Precum a fost documentat în cercetările din cele trei decenii care s-au scurs de la
schimbarea regimului comunist din România, şi în prezent, populația de romi este obligată
să facă față unor multiple obstacole şi constrângeri, care îi împiedică să acumuleze capitalul
uman necesar pentru a participa pe piața muncii şi pentru a genera câștiguri economice
(Robayo-Abril, Millan, 2019).
Sărăcia este un factor care influențează negativ incluziunea și care amplifică
dificultățile existente în rândul comunităților de romi în procesul de accesare a resurselor
educaționale. În acest sens, se relevă faptul că “60% din populația de romi din România,
aveau o putere scăzută de acoperire a coșului de alimente zilnic, cumpărare a produselor
alimentare zilnic, procent dublu față de cel înregistrat la populația neromă (Banca Mondială
2011, p. 7). Conform unor date recente europene, sărăcia copiilor romi este de două ori mai
mare decât a copiilor majoritari, fiind de 78% față de 39% (FRA, 2018).
Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale (Horvath et al., 2017),
scoate în evidență în cadrul unui raport de cercetare realizat la nivel național că în România
“39,1% din beneficiarii venitului minim garantat sunt familii de romi, iar cea mai afectată
zona este regiunea Centru, unde 69,8% din beneficiarii de venit minim garantat sunt
persoanele de etnie romă” (Horvath et al., 2017), p. 60). Potrivit lui Sandu (2005), una dintre
cauzele sănătății precare a unui procent semnificativ al populației o reprezintă condițiile
precare de locuit. Sănătatea nefavorabilă este un efect al sărăciei cu care se confruntă romii.
Această situație apare în contextul existenței unui cerc vicios al sărăciei şi datorită faptului
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că populația de romi se confruntă cu niveluri de educație scăzute, oportunități foarte limitate
de angajare. Din punct de vedere istoric, inegalitățile privind poziţia socială, şi totodată
locuirea, sărăcia şi educația au condus la un start inegal al romilor pe piața muncii,
conducând la participarea scăzută a romilor pe piața muncii şi ca atare la o mai mare
dependență de serviciile sociale (Ringold, Orenstein, Wilkens, 2005).
Inegalitățile între romi şi celelalte etnii au origini istorice, care pornesc de la poziţia
de sclavie a romilor pe moșiile bisericii ortodoxe, respectiv ale unor boieri (Fraser, 1995).
Aceste inegalități istorice s-au transformat în timp, dar nu au dispărut odată cu acordarea de
drepturi egale pentru populaţia de romi. Astăzi, discriminarea bazată pe etnie, este
considerată ca fiind una dintre cele mai importante bariere pentru comunitățile de romi, în
încercarea de a accesa diferite resurse precum educația, locurile de muncă, actele de
proprietate şi identitate, locuirea, serviciile publice, creditele, serviciile de sănătate. Un
raport recent al Băncii Mondiale din anul 2019, scoate în evidență aspecte privind locuirea
precară la romi, incluzând supraaglomerarea, sub standardul minimal acceptat de populația
majoritară, la care se adaugă teama de evacuare forțată, în condițiile în care aceste comunități
de romi trăiesc cu nesiguranță pentru că multe dintre locuințele lor nu au acte de proprietate
şi nici autorizații de construcție (Robayo-Abril, Millan, 2019).
Pornind de la inegalitățile istorice privind romii care au vizat lipsa de proprietăți, unul
din aspectele care îngreunează azi situaţia romilor este poziționarea comunităților lor, care
adesea ia forme de segregare rezidențială, cu urmări în privința segregării educaționale, a
accesului la servicii medicale şi sociale, dar şi de participare la piața muncii şi la viața
socială. Cu privire la aceste aspecte, în cadrul raportului elaborat la nivel național de ISMPN
în 2017, se scoate în evidenţă faptul că „din 2.225 de comunități compacte analizate în cadrul
raportului, 49,6% sunt poziționate la marginea localităților. La aceste situații se mai adaugă
71 de situații în care aceste comunități se află în afara localității şi 63 de situații în care
localitatea, satul este locuit de romi. În total, cele 3 variante însumează 391.929 de persoane”
(Horvath et al., 2017, p. 96).
Potrivit lui Sandu (2005), o sursă importantă de venit pentru populația de romi este
venitul minim garantat. Astfel, 74% din populația romă, obțin venituri din aceste surse de
finanțare. Lipsa veniturilor reale pentru aceste persoane, poate genera apoi alte dificultăți și
în procesul de accesare a serviciilor educaționale.
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În ceea ce privește progresele în domeniul educației pentru copiii romi, cercetările au
arătat că în ciuda multor programe axate pe incluziunea școlară a copiilor romi nu se poate
vorbi deocamdată de un succes, legislația favorabilă incluziunii şi programele desfășurate
neputând deocamdată să contrabalanseze nici masivele dezavantaje istorice, sociale,
culturale şi economice, şi nici atitudinile discriminatoare manifestate în educaţie. (Roth, &
Moisă, 2011). Cu privire la numărul de clase absolvite, în cadrul unui raport de cercetare, se
evidențiază faptul că în comunitățile rurale definite ca marginalizate, „persoanele adulte
fiind reprezentate de un procent de 80% au absolvit cel mult opt clase, iar 35% dintre ei au
doar școala primară” (Teșliuc, Grigoraș, Stănculescu, 2016, p. 27).
Relația dintre lipsa educației şi lipsa locurilor de muncă pentru populația de romi, este
analizată în cadrul unui raport realizat la nivel național. În raportul publicat în 2015, între
cauzele absenteismului şi nivelului precar de educație, sunt identificate condițiile improprii
de locuire, hrana și sănătatea deficitară. Toate aceste cauze conduc la număr foarte limitat al
calificărilor şi chiar existența unor forme discriminare, în încercarea romilor de a găsi locuri
de muncă. Aceste probleme grave, conduc la „lipsa locurilor de muncă sigure şi bine plătite”
(MMFPSPV/AM POSDRU, 2015 p. 49).
Un aspect relevant reieșit din analiza factorilor care afectează calitatea vieții populaţiei
de romi este că atâta timp cât resursele locale (în special cele financiare), care trebuie
distribuite de autoritatea locală, atât pentru populația majoritară cât şi pentru populația de
romi, sunt limitate sau sunt considerate în mod intenționat limitate, șansele de progres în
procesul de incluziune socială, rămân foarte limitate din perspectiva impactului pe termen
lung. Apoi, datorită faptului că populația de romi se confruntă cu dificultăți și bariere majore
atât în accesarea educației, locurilor de muncă, obținerea actelor de identitate și proprietate,
din perspectiva efectelor negative, există situații de locuire improprie, dar există și situații
de discriminare și segregare. În acest sens, ar fi necesar să se acorde o atenție deosebită
alegerii abordărilor privind incluziunea socială a romilor, tocmai ca rezultatele să fie vizibile,
concrete în comunitățile de romi şi, mai ales, să fie menținute pe termen cât mai lung.

CAPITOLUL 3 Delimitări conceptuale şi teoretice
În contextul în care abordarea pe care o propun în această lucrare, are şi o puternică
dimensiune aplicativă, prezentarea conceptelor cu care operez, cât şi a abordărilor teoretice,
se va focaliza pe aspectele relevante ce configurează modalitățile concrete de intervenție în
sprijinirea incluziunii sociale a romilor. Din această perspectivă, concepte precum cele de
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excluziune și incluziune socială, sărăcie, comunitate, familie precum şi abordările teoretice
care operează cu aceste concepte, vor fi prezentate şi relaționate din perspectiva relevanței
utilizării lor în descrierea şi analiza situației populației vulnerabile de romi.
În România, sărăcia absolută și relativă se calculează conform unei metode elaborate
de experții Băncii Mondiale, Comisiei Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale și
Institutului Național de Statistică, aprobate de Guvern în 2005, pentru care baza de calcul
este ancheta asupra bugetelor de familie. De exemplu în 2016, Institutul Național de
Statistică a scos în evidență în cadrul unui raport, faptul că “în anul 2016, cele mai mari rate
ale sărăciei s-au înregistrat în regiunile Nord-Est (36,1%), Sud-Vest Oltenia (34,2%) şi SudEst (31,2%), iar cea mai mică în București-Ilfov (10,2%)” (Iagăr, INSSE, 2016, p. 14). Cu
privire la populația de romi, în anul 2013, Banca Mondială evidențiază faptul că aceştia sunt
expuși unui risc de sărăcie de zece ori mai mare decât populația majoritară.
Sfera conceptului de sărăcie, s-a modificat, prin schimbarea abordării, dinspre cea
absolută, spre cea relativă. Un pas important în această transformare a conceptului este
definiția socială a sărăciei, în forma devenită clasică, cea a lui Townsend: „Se poate spune
că indivizii, familiile şi grupurile unei populații trăiesc în sărăcie când le lipsesc resursele
care să le permită să obțină acele tipuri de alimentație, participarea la acele activități şi să se
bucure de acele condițiile de viață şi de distracție care în propriile societăți sunt obișnuite,
sau măcar îndeobște recomandate şi aprobate.” (Townsend, 1979, p. 29).
Perspectiva excluziunii sociale este una mai largă, decât a sărăciei şi vizează mai multe
dimensiuni: accesul la resurse şi servicii educație şi de sănătate; locuirea; participarea la
piața muncii şi la viața socială. Pe lângă multidimensionalitate, abordarea din perspectiva
excluziunii sociale are caracteristicile unei abordări dinamice a problematicii persoanelor
vulnerabile, accentul fiind pus atât pe situaţia de fapt, cât şi pe procesualitatea excluziunii
sociale, desfășurate în timp. Berting și Villain-Gandosi (2001) arată că rădăcinile teoretice
ale înțelegerii excluziunii sociale se află în sociologia clasică. În lucrarea lui Max Weber,
ideea privitoare la sărăcie, se referă la modalitățile prin care anumite grupuri reușesc printrun proces de „închidere socială”, să asigure și să își mențină privilegiul în detrimentul
celorlalte grupuri, ai căror membri diferă de proprii lor membri.
Sen (2000) face o distincție între excluziunea socială activă și cea pasivă. El explică
apariția excluziunii sociale active ca datorându-se acțiunilor statului, prin limitarea unor
drepturi și oportunități legale, iar excluziunea socială pasivă ca apărând atunci când de
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exemplu există o criză a locurilor de muncă datorită deficiențelor pieței muncii. Același autor
evidențiază faptul că lipsa accesului egal la accesarea de locuri de muncă poate conduce la
procesul de incluziune nefavorabilă. Din această perspectivă, autorul scoate în evidență
faptul că această incluziune nefavorabilă face parte din conceptul mai larg el excluziunii
sociale.
Pentru persoanele excluse social sunt necesare o serie de resurse, care să îi ajute să
depășească această criză. Resursele necesare pentru a ieși din zona excluziunii sociale sunt
considerate ca fiind foarte importante de către Hetzler și Marcus (2006). Astfel, în cadrul
unei cercetări, autorii au scos în evidență faptul că pentru ca o persoană să poată trece de la
un nivel de excluziune lipsit de resurse (A), situație care conduce la vulnerabilitate, la un
nivel cu resurse (B), situație care reduce vulnerabilitatea și va face apoi ca această persoană
să se poată susține singură. Ca atare, este necesar ca persoanele să aibă acces la o diversitate
de resurse, pentru ca ele să poată accesa piața muncii şi să devină independente.
În 2011, McGarry, a descris conceptul de excluziune a romilor prin sintagma “nu
aparțin nimănui”, iar Nordberg, (2006), a definit acest concept prin faptul că excluziunea
descrie perpetuarea negării drepturilor de cetățean, direcționând atenția asupra discriminării
instituționalizate. Un numitor comun al acestor definiții ale excluziunii sociale este că romii
sunt excluși social pentru că se confruntă cu un set de probleme care diferă considerabil de
cele cu care se confruntă populația majoritară. Astfel, o serie de autori Sigona și Vermeersch
(2012), scot în evidență situațiile de segregare spațială, discriminare, nivelurile scăzute de
educație și sărăcia intergeneratională. În 2014, Banca Mondială evidențiază că populația de
romi este un “grup etnic minoritar mare, tânăr şi deosebit de sărac, ce se confruntă cu
excluziunea pe piața muncii și a anumitor servicii (Banca Mondială, 2014, p. 8). Cu privire
la aspectele privind excluziunea romilor, Agenția Națională pentru Romi scoate în evidenţă
faptul că “Din cauza lipsei capitalului uman şi material, comunitățile compacte de romi şi
instituțiile care le deservesc – școală, dispensar – funcționează cu resurse reduse, într-o
perpetuă situație de criză. Riscul marginalizării din cauza accesului mai dificil la anumite
servicii, în cazul comunităților compacte de romi, este ridicat.” (ANR, 2014, p. 15).
Precaritatea capitalului uman potențează negativ șansele de viață ale generației actuale, dar
şi ale celei următoare. Potrivit lui Sandu (2005), pe lângă condițiile de viață precare, datorate
calității foarte slabe a infrastructurii, şi marginalizării, inclusiv, spațiale, în zonele segregate
rezidențial în care aceștia locuiesc, situația romilor este caracterizată şi de lipsa resurselor
privind capitalul uman ca urmare a experienței educaționale şi de migrație relativ reduse.

10

În multe cazuri, excluziunea romilor este asociată cu marginalizarea, care pot căpăta
forme foarte vizibile în multe dintre localitățile în care trăiesc comunități compacte de romi.
Vizibile, sunt infrastructura precară, casele construite din materiale improprii şi nefinalizatedeși sunt locuite, în multe cazuri fiind şi supraaglomerate, lipsa accesului la infrastructură şi
utilități publice de bază. Studii, precum cele amintite mai sus (Horvath et al. (2017), Anton
et al. (2014), Tesliuc et al., (2016), identifică o varietate de comunități de romi, ce pot fi
sărace, compacte, vulnerabile, segregate, marginalizate, sau să nu aibă probleme legate de
sărăcie, comunități din mediile urban sau rural. Cu privire la aceste definiri empirice privind
excluziunea romilor, Kostka, evidențiază faptul că aceste “definiții acceptate politic
legitimează un anumit curs de acțiune” (Kostka , 2015, p. 10).
În cadrul tezei de doctorat, mă voi raporta la viziunea lui Commins (1993), care
vorbește despre patru sisteme şi importanța lor în analiza fenomenului excluziunii. În primul
rând, este vorba despre sistemul democratic, care se referă la integrare civică şi implică ca
fiecare individ să fie un cetățean egal într-un sistem democratic. Astfel, fiecare individ
indiferent de apartenența sa (ex. fie etnică, religioasă, etc.) să aibă drepturi egale în raport cu
ceilalți şi cu instituțiile sociale în egală măsură. În al doilea rând, autorul menționat anterior
vorbește despre piața muncii care are rolul de a promova integrarea economică care îi oferă
individului posibilitatea de a fi activ pe piața muncii, prin deprinderea unui loc de muncă
care îi oferă acestuia stabilitate financiară şi posibilitatea acoperirii nevoilor în ordinea
importanței lor. În al treilea rând, Commins (1993), vorbește despre sistemul statului
bunăstării, care are rolul de a promova ceea ce poate fi numit integrare socială şi care se
referă la accesul pe care îl are individul la serviciile sociale furnizate de stat şi modul în care
are loc empiric acest acces. Cel de-al patrulea sistem menționat de autor este cel al familiei
şi comunității, fiind sistemul care promovează integrarea interpersonală care implică
apartenența la o familie, la un grup de prieteni, de vecini, la rețele interpersonale care să le
asigure suport moral celor care au nevoie de ele. În viziunea lui Commins, toate cele patru
sisteme sunt cruciale în funcționarea normală a indivizilor în cadrul societății. Atâta vreme
cât unul dintre sisteme, sau mai multe nu funcționează la modul optim, inerent vor apărea
dezechilibre la nivel social şi vor apărea fenomene sociale complexe care vor afecta
bunăstarea indivizilor. În cazul lucrării prezente este importantă această perspectivă pe care
o are Commins asupra excluderii sociale, întrucât romii se află prin prisma așezării lor
istorice într-o poziție de vulnerabilitate socioeconomică. Dacă este să analizăm situația
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romilor din perspectiva funcționalității celor patru sisteme, perspectiva nu este una
favorabilă.
Cu privire la conceptul de incluziune socială, autorii Woodward şi Kohli (2004, p. 19),
au scos în evidenţă faptul că acest “concept nu ar trebui văzut ca și partea cealaltă a unei
monede” care să cuprindă pe de o parte atât excluziunea și incluziunea socială. Autorii scot
în evidență faptul că, discursul teoretic și științific, ar trebui să meargă mai departe,
referindu-se la aspectele care pot constitui premisele eliminării excluziunii. Conceptul de
incluziune socială ar trebui perceput ca și un concept distinct, care să evidențieze în mod
semnificativ integrarea socială, prin întărirea capacității instituțiilor sociale de a include
populaţia de etnie romă. Cu privire la aspectele legate de procesul de incluziune socială, în
cadrul unui articol (Marushiakova-Popova, 2005), scoate în evidență faptul, că acest proces
este necesar să fie analizat și din perspectiva experiențelor din trecut, din regiunile și
localitățile în care trăiesc comunitățile de romi. În cazul României, analiza ar trebui să se
refere şi la era socialistă, perioadă în care pentru populația de romi, au fost implementate
mai mult acțiuni integratoare de genul mainstream, când acțiunile sociale cu scop integrator
nu au vizat în mod excluziv populația de romi.
Abordarea comunitară a incluziunii sociale este foarte importantă în ultima perioadă,
atât pentru cercetători cât și pentru actorii sociali implicați în diferite acţiuni de incluziune
socială. În acest sens, se scoate în evidenţă faptul că în acest proces al dezvoltării comunitare
este necesar să fie incluse, cât mai multe persoane ţintă, dar trebuie implicați și alți actori
interesați de la nivelul localității sau localităților de referință. Astfel, din perspectiva
incluziunii sociale, în procesul de dezvoltare comunitară, Henderson (2005) scoate în
evidență faptul că factorii de decizie politică și administrativă ar putea fi interesați de
procesul de îmbunătăţire a situațiilor locale, tocmai pentru că ar trebui să fie interesate de
întărirea vecinătății prin programe de regenerare și de incluziune socială. Cu cât aceste
autorități locale sunt mai implicate, cu atât cresc șansele ca incluziunea socială să aibă
rezultate mai bune. În plus față de acest proces de implicare în procesul de dezvoltare
comunitară a actorilor locali, DeVault (2008) consideră necesar ca în procesul de incluziune
socială să se promoveze aplicarea conceptelor precum egalitatea de șanse, nediscriminarea,
participarea deplină, asigurarea de locuri de muncă și mai ales în faza inițială să se poată
identifica barierele și eliminarea acestora.
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CAPITOLUL 4 Strategii şi agenți ai incluziunii sociale a
populației de romi
În Capitolul 3, prezint documentele programatice europene şi naționale care
promovează politicile de incluziune socială a romilor. În prima parte sunt evidențiate
documente internaționale și europene (Planul Național pentru Combaterea Sărăciei și
Promovarea Incluziunii Sociale (2002), Tratatul de la Lisabona (2007), Deceniul pentru
Incluziunea Romilor 2005-2015 (2005), Platforma europeană pentru incluziunea romilor
(2009), Strategia Europa 2020 (2010), etc., cu relevanță în procesul de incluziune socială a
romilor. În același sens, scot în evidență și aspecte relevante din Strategia Națională de
Îmbunătățire a Situației Romilor (Guvernul României 2001, 2006, 2011; 2015), ca document
de la nivel național pe baza căruia se fundamentează acțiunile actorilor naționali și locali în
acest proces. Recomandările europene și internaționale care, în mare măsură, sunt unitare ca
abordări privind transpunerea în practică a obiectivelor actuale ale Uniunii Europene, pot fi
interpretate de către statele membre ca fiind „o presiune constantă”, și „greu de pus în
practică”. Dar consider că este necesar ca strategiile, planurile naționale să reflecte aceste
obiective, nu numai prin asumări „goale de conținut”, promisiuni fără substanță ci și prin
acțiuni concrete și vizibile pe termen lung. Consider că acești actori de la nivel european și
internațional au și trebuie să aibă și în viitor roluri decisive în procesul de incluziune socială
a romilor. Rolul de implementare revine statelor membre și în special a autorităților, rol care
nu este pus în valoare pe măsura așteptărilor actorilor europeni sau a comunităților de romi.
Cu toate că există o serie de documente strategice europene și naționale în domeniul
incluziunii romilor, trecerea de la situații de la „a crea grupuri vulnerabile cu intenție”, la
situația de „a asigura accesul neîngrădit la toate oportunitățile și resursele locale pentru toata
lumea, inclusiv pentru romi” consider că încă nu s-a realizat cu succes de către multe dintre
țările europene. inclusiv și de România în calitatea de stat membru a Uniunii Europene.

Partea II. CERCETĂRI EMPIRICE
Elementele principale studiate în această cercetare se referă la problemele cu care se
confruntă populația de romi, dar și identificarea unor posibile acțiuni și recomandări care să
conducă la ameliorarea problemelor cu care se confruntă populația de romi. Prezentul
demers analitic își propune să identifice posibile recomandări de ameliorare a acestor
probleme, din perspectiva posibilității implicării autorităților locale în procesul de incluziune
socială a comunităților de romi.
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Caracterul acestui studiu este unul exploratoriu. Pentru fiecare dintre studiile propuse
în acest capitol, prezint scopuri și obiective, grupurile țintă, întrebările de cercetare,
dimensiunile principale de analiză prezentarea metodelor și tehnicilor utilizate.
Colectarea informațiilor necesare pentru studiu, a fost realizată dintr-o perspectivă
metodologică mixtă, cantitativ-calitativă. Argumentul pentru care am ales această
perspectivă, este posibilitatea oferită cercetătorului de a analiza în detaliu dificultățile cu care
se confruntă populația de romi dar și de a contura percepția respondenților privind posibilele
acțiuni care să amelioreze starea de sărăcie a comunităților de romi și în care să fie implicate
autoritățile locale.
Scopurile principale ale cercetărilor empirice incluse în lucrare sunt identificarea și
analizarea factorilor de risc care influențează apariția fenomenelor de excluziune socială în
care se află populația de romi investigată, dar și desprinderea unor direcții de acţiune și
recomandări, care pot să conducă la eficientizarea procesului de incluziune socială pentru
această populație.
Obiectivele specifice urmărite sunt:
1. Analiza și identificarea proceselor de excluziune și incluziune socială a comunităților de
romi din perspectiva a 4 dimensiuni principale: aplicării măsurilor de politici sociale
pentru asigurarea bunăstării; participarea la piața muncii; participarea civică la viața
socială; echitatea aplicării cadrului dimensiunea legal-juridic.
2. Analiza posibilelor direcții de acţiune și recomandări privind îmbunătățirea procesului
de incluziune socială a comunităților de romi pentru autoritățile locale.
În acest sens, în demersul exploratoriu realizat, datele cantitative, culese prin aplicarea
de chestionare cu variante standardizate de răspuns (ce au cuprins, însă şi întrebări cu variante
multiple și deschise de răspuns), au fost completate cu date ale analizei calitative, obținute
prin interviuri cu reprezentanți instituționali, la nivel local şi cu facilitatori comunitari externi,
implicați în programul ROMACT1, despre care am amintit anterior, pe larg, în această
lucrare. Analiza percepțiilor actorilor instituționali investigați, atât din perspectivă
metodologică cantitativă, cât şi din cea calitativă, vizează şi interacțiunile directe ale acestora
cu comunitățile de romi în care aceștia activează. Modul de relaționare vizează și gradul de
implicare în activități concrete de dezvoltare locală, de la identificarea problemelor
comunităților de romi, la identificarea soluțiilor şi implementarea măsurilor prin acțiuni
1

Vezi Consiliul Europei, Pagina programului ROMACT, Disponibil la: http://coe-romact.org/country/romania
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concrete, la nivelul comunităţii. Percepțiile și așteptările identificate în demersul cantitativ,
sunt completate prin analiza documentelor sociale și analiza calitativă. Astfel, aceste date
sunt completate cu date concrete vizând activitatea stakeholder-ilor implicați în incluziunea
socială a romilor, la nivel local, pornind de la resursele umane existente, atribuții, mod de
relaționare cu instituțiile locale, cu comunitatea locală şi cu familiile de romi.

CAPITOLUL 5. Analiza derulării unor programe de
incluziune pentru romi
În prima parte a acestui capitol, am evidențiat o serie de programe cu finanțare
europeană din perioadele de preaderare și post aderare a României la Uniunea Europeană,
tocmai pentru a sublinia pașii realizați de România în procesul de incluziune a romilor. În
același context al acțiunilor implementate de România, am evidențiat importanța existenţei
unei metode de elaborare a planului local de acțiune pentru romi, ca și instrument de politici
locale. În acest demers, am subliniat și rolul experților locali pe problemele romilor în
procesul de dezvoltare locală a comunităților de romi. Pornind de la experiențele acumulate
în calitate de manager de proiecte pentru incluziunea romilor, am reflectat adesea la
adecvarea resurselor alocate şi a modului lor de utilizare la prioritățile şi problemele
complexe ale comunităților de romi.
Scopul principal al analizei documentelor precum (fișe de proiecte și programe) este
să analizez cum documentele de proiecte pot să aducă un surplus de cunoaștere, să sprijine
procesul de incluziune a romilor și apoi să identific posibile modalități de analiză a
problemelor pe care le întâmpină romii dar și posibile modalități de acțiuni de ameliorare a
situațiilor de excluziune sociale şi de rezolvare a problemelor. În acest capitol, evidențiez,
problemele cu care se confruntă comunitățile de romi, reieșite din colectarea datelor din
documente oficiale de la nivel național și apoi documente ale unor primării precum fișa de
identificare a nevoilor și a planurilor locale de acțiune. Acestea au, elaborate de către 20 de
primarii, care au participat în procesul de sprijin extern acordat de echipa de program
ROMACT.
Obiective specifice sunt:
1. Documentarea modalităților prin care proiectele desfășurate în cadrul programelor
PHARE si din Fonduri Structurale și de Coeziune, au contribuit la identificarea
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problemelor pe care le întâmpină romii din perspectiva locuirii, sănătății, educației,
ocupării, infrastructurii.
2. Documentarea oportunității de elaborare a unei hărți financiare a posibilelor investiții
care să vizeze local problemele populației de romi.
3. Identificarea posibilelor surse de finanțare pentru aceste probleme.
Întrebări de cercetare
− Cum pot documentele de proiect să aducă un surplus de cunoaștere pentru rezolvarea
problemelor sociale pe care le întâmpină romii?
− Cum pot documentele de proiect să contribuie mai bine la identificarea nevoilor
populaţiei rome şi la rezolvarea acestora?
Atunci când utilizez sintagma “hartă financiară” mă gândesc la creionarea unei imagini
de ansamblu a situației comunităților de romi. În prima fază, identific problemele
comunităților de romi. În faza următoare, analizez cum procedural și legal, acestea pot să fie
aduse în “lista de priorități” a autorităților locale, prin asumarea de către primării a planurilor
locale de acțiune. Un aspect important evidențiat este și ce este de făcut de către autoritățile
locale, ce costuri estimative, ar trebui să se aloce din partea autorităților locale pentru
rezolvarea acestor probleme. Pentru aceste posibile acțiuni, analizez care ar fi etapele de
implementare a unui asemenea proces, considerat dificil, dar și care pot să fie sursele de
finanțare care să fie accesate de către autoritățile locale în vederea rezolvării problemelor cu
care se confruntă comunitățile de romi.
Dimensiuni analizate
După finalizarea procesului de completare şi aprobare a planurilor locale de acțiune
pentru romi cu proiecție bugetară şi clasificație bugetară, în vederea înțelegerii complexității
problemelor cu care se confruntă populația de romi din cadrul celor 20 de localități am
încercat să analizez o serie de informații din sfera condițiilor de locuire, infrastructură,
educație, ocupare, acte de proprietate din cadrul fișelor de identificare a nevoilor şi a
planurilor locale de acțiune pentru romi aferente.
Cu privire la acuratețea informațiilor din aceste documente, au fost situații în care
echipele de lucru au aproximat anumite date, precum lungimea drumurilor, numărul total de
locuințe sau numărul total de locuințe fără acte de proprietate, numărul real al populației de
etnie romă, dar la nivel de analiză, datele obținute reflectă în mare măsură realitatea din
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comunitățile de romi şi aceste date se pot utiliza pentru a construi o imagine coerentă pentru
a propune diferite acțiuni concrete şi vizibile viitoare.
Metode și instrumente de culegere a datelor
Potrivit lui Chelcea (2001, pp. 467-470), acesta analizează situația în care de
cercetătorul trebuie să realizeze un proces de la cunoașterea “urmei” la cunoașterea
“faptului” de la document la realitatea socială. Autorul specifică faptul aceste urme pot fi
directe precum o clădire, o instalație industrială și care sunt rezultate din activitatea
oamenilor, dar și urme indirecte precum texte scrise, documente, acte. Cu privire la texte și
documente autorul enumeră o serie de situații precum documente personale, private, oficiale
și evidențiază faptul că de exemplu documentele emise de către instituțiile publice se pot
clasifica în documente oficiale scrise.
Culegerea informațiilor în această secțiune a cercetării, s-a realizat, utilizării metodei
analizei documentelor sociale (rapoarte de cercetare, fișe de proiecte și programe, standarde
ocupaționale, fișele de identificare a nevoilor și a planurilor locale de acțiune). Aceste
documente oficiale sunt elaborate de primării și sunt publice.
Rezultatele analizei
Din tabelul de mai jos (Tabel 6), reiese faptul că pentru cele 17 localități pentru care
s-a realizat procesul de analiză, ar fi necesare investiții de peste 10 milioane de euro.
Conform legislației în vigoare aceste sume ar trebui să fie asigurate din bugetul local sau
atrase din alte surse de finanțare de către primăriile locale.
HARTA FINANCIARĂ privind investițiile de dezvoltare din Planurile locale de
acțiune pentru romi
Tabel 6 Listarea problemelor și a proiecțiilor financiare pentru aceste probleme
Necesar
Suma estimată existența
Obiective de investiții colectate din toate cele 17 planurile în RON
locale de acțiune pentru romi
SF, DALI, PT
DA
1,800,000
Școli - Reparații/modernizare/dotare Școli
DA
Grădinițe - Reparații/modernizare/dotare grădinițe
300,000
Terenuri de joacă - Reparații/modernizare/construire teren
DA
de joacă
1,100,000
DA
Centre sociale - Reparații/modernizare centre sociale
3,000,000
DA
Locuire - Achiziții de teren ptr. Locuințe
800,000
DA
Locuire - Construcție de locuințe
20,000,000
DA
Locuire - Reparații/modernizare locuințe sau blocuri
10,000,000
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Reparații/construcție/înlocuire sistem de canalizare apă cu
stații de pompare
Iluminat public - Reparații/Modernizare sistem public de
iluminat
Gaze naturale - Alimentare cu gaze naturale în localități
Canalizare - Canalizare menajeră şi racordarea locuințelor
cu stație de pompare
Mediu - Realizarea sistemului de prevenire a inundațiilor
Poduri şi podețe - Construire/modernizare poduri şi podețe
Străzi - Reparații/Modernizare străzi
Total suma în lei
Total suma în Euro (Euro = 4.40 lei)

DA
2,200,000
DA
400,000
600,000
1,000,000
650,000
700,000
6,000,000
47,550,000.00
10,709,000.00

DA
DA
DA
DA
DA

Sursa – analiză realizată de autor pe baza analizei fișelor de identificare a nevoilor si a
planurilor locale de acțiune
În cadrul acestei analize asupra celor 17 planuri locale, care conțin proiecții bugetare
şi clasificație bugetară, dar au primit şi aprobare formală din partea Consiliilor locale şi
înțelegând procesul de accesare a posibilelor surse de finanțare, am constatat că:
•

pentru cele 17 primării pentru care s-a realizat procesul de sprijin de elaborare a planurilor
locale de acțiune, după realizarea procesului de sprijin extern, există un real interes de
accesare a surselor de finanțare şi că doresc să își crească nivelul de implicare în procesul de
incluziune socială a romilor.

•

cea mai importantă bariera identificată în acest proces de lucru au fost legate de o rezistență
consistentă în alocarea de costuri din partea primăriilor locale pentru elaborarea
documentațiilor tehnice Studii de fezabilitate (SF) sau Documentația de avizare a lucrărilor
de intervenție (DALI) pentru astfel de investiții, invocându-se faptul că nu se pot identifica
sume substanțiale pentru astfel de costuri de servicii și că alte invertiții ar fi prioritare pentru
care este necesar să se elaboreze astfel de documentații tehnice. Multe persoane din primării
au afirmat că în bugetele locale există astfel de sume alocate pentru costuri de servicii de
elaborare de documentații tehnice, dar pentru alte investiții deja cuprinse în bugetele locale
şi nu pentru propunerile de investiții propuse pentru romi în planurile
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CAPITOLUL 6. Politicile pentru romi din perspectiva
experţilor locali pe problemele romilor. Cercetarea cantitativă
În componenta de cercetare cantitativă, analizez așteptările și propunerile unor experți
locali pe problemele romilor privitor la procesul de incluziune socială, dar și modalitățile de
abordare a procesului de incluziune socială existente la nivel local. În același capitol de
cercetare analizez care ar putea fi elementele principale necesare pentru a îmbunătăți
implicarea a autorităților locale în procesul de incluziune a romilor. Datele culese în analiză
cantitativă, vizează pe de o parte, percepții ale experților locali pentru romi cu privire la
problemele persoane de etnie romă care formează comunitățile de romi, în contextul
configurat de problemele pe care le au în viața de zi cu zi și pe de altă parte, identificarea
problemelor este completată cu percepții și așteptări ale experților locali pentru romi asupra
eficienței sprijinirii procesului de incluziune socială, a modalităților concrete de realizare a
acestor demersuri, a factorilor implicați, şi a responsabilităților aferente.
Scopul analizei cantitative privind datele colectate prin chestionare adresate experților locali
pentru romi este să identific situații predominante de excluziune și incluziune socială a
romilor la nivel local și posibile acțiuni de ameliorare a situațiilor de excluziune sociale şi
de rezolvare a problemelor.
Obiective specifice:
I.

Identificarea percepțiilor experților locali pentru romi privind situația comunităților de
romi din perspectiva multidimensională a excluziunii sociale;

II.

Identificarea percepțiilor și așteptărilor experților locali pentru romi asupra acțiunilor
de sprijin, la nivel local, de combatere a excluziunii sociale şi de rezolvare a
problemelor romilor;

III.

Identificarea așteptărilor experților pentru romi privind aplicarea concretă, prin acțiuni
locale, a Strategiei Europa 2020, respectiv a SNIR.

Metode și instrumente de culegere a datelor - Pentru cercetarea cantitativă din această teză
de doctorat, am utilizat metoda anchetei sociologice și instrumentul utilizat în colectarea
datelor din perspectivă cantitativă este chestionarul cu întrebări cu variante de răspuns
standardizate, ce au cuprins, însă şi întrebări cu variante multiple sau deschise de răspuns.
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Grupul țintă - Grupul de respondenți din cadrul cercetării cantitative este format din 74 de
persoane având funcția de expert local pe problemele romilor, sau un angajat al primăriei să
exercite responsabilităţi cu accent pe problemele romilor.
Datele cantitative, culese prin aplicarea de chestionare, au fost completate cu date calitative,
obținute prin interviuri cu reprezentanți instituționali, la nivel local şi cu facilitatori externi,
implicați în programul ROMACT, despre care am amintit anterior, pe larg, în această lucrare.
Percepțiile actorilor instituționali investigați, atât din perspectivă metodologică cantitativă,
cât şi din cea calitativă, vizează şi interacțiunile directe cu comunitățile de romi în care
aceștia activează. Modul de relaționare vizează gradul de implicare în activități concrete de
dezvoltare locală, de la identificarea problemelor comunităților de romi, la identificarea
soluțiilor şi implementarea măsurilor prin acțiuni concrete, la nivelul comunităţii.
Rezultatele reieșite din analiza cantitativă
Atribuțiunile expertului local
La întrebarea privind delimitarea atribuțiilor vizând indivizii, respectiv, familiile,
comunitățile de romi, mai puțin de jumătate dintre respondenți identifică în fișele lor de post
atribuții explicite cu privire la lucrul cu familiile de romi. În contextul în care activitatea
experților locali este, în prezent, axată mai mult pe munca cu indivizii din familie, din
perspectiva propusă în această lucrare, sunt necesare modificări în ceea ce privește
standardul ocupațional al acestei ocupații şi promovate și acțiuni care apoi să fie subliniate
în fișele de post ale experților locali pe problemele romilor.
Modalități de lucru cu populația de romi
Deși, cea mai mare parte a respondenților, consideră lucrul cu familia de romi drept
foarte importantă, mai puțin de o treime dintre aceștia declară că atunci când lucrează cu
populația de romi adresează familia, în ansamblul ei şi aproape jumătate dintre respondenți
(47%) afirmă că nu exista o modalitate de lucru frecventă de lucru cu populația de romi.
Majoritatea atribuțiilor legate de familia de romi, identificate de respondenți sunt
similare cu cele identificate anterior, pentru populația de romi din localitate, în general.
Unele dintre acestea sunt translatate, de la nivelul individual, la cel familial. Dintre cei 74
de respondenți, un număr de 42 de respondenți care au identificat atribuții de serviciu şi în
legătură cu familia de romi. 17 identifică atribuții ce pot fi considerate specifice adresării
familiilor de romi, în total, cei 17 identificând 30 de astfel de atribuții.
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Așteptări ale experților locali privind incluziunea socială a romilor
Un alt rezultat important al analizei datelor cantitative îl reprezintă modul în care
respondenții alocă, în mod diferențiat, responsabilitățile în rezolvarea problemelor romilor,
la nivelul autorității publice local, respectiv, la nivelul comunităților de romi. În opinia
experților locali pentru romi intervievați, școala şi integrarea pe piața formală a muncii
reprezintă cele mai importante deziderate la nivelul comunitar al acțiunii.
Cu privire la cele mai importante acțiuni, pe care trebuie să le întreprindă adulții din
comunitățile de romi, pentru ca familiile lor să iasă starea de sărăcie, așteptările experților
pe problemele romilor, nu sunt unele specifice populației de romi. Respondenții consideră
că populația de romi, nu trebuie neapărat să emigreze în altă țară, ca să o ducă mai bine şi
aceștia totuși consideră că este mai bine ca populația de romi să plece din comunitățile
marginalizate şi să locuiască împreună cu celelalte familii din populația majoritară. O
importanță mare au pentru respondenți, educația copiilor, operaționalizată în menținerea
copiilor la scoală pe termen lung de către romi, cât şi accesarea unui loc de muncă stabil de
către adulții din comunitățile de romi.
Deși experții locali pe problemele romilor, consideră că segregarea rezidențială
produce bariere foarte mari în procesul de incluziune socială, totuși, aceștia nu consideră
că plecarea în altă țară a romilor reprezintă soluția pentru rezolvarea problemelor cu care
acestea se confruntă. Răspunsurile privind domeniile prioritare ale acțiunii decidenților
locali, pentru care este considerată necesară accesarea de fonduri externe, sunt semnificativ
diferite de cele ce privesc domeniile considerate prioritar a fi adresate prin acțiuni ale
comunităților de romi. Probleme precum infrastructura în zonele locuite de romi, pe de o
parte, segregarea şi discriminarea, pe de altă parte sunt cele două categorii de probleme
considerate importante a fi soluționate cu sprijinul administrației locale. Pe lângă adresarea
problemei discriminării etnice, experții locali exprimă așteptări importante, cu privire la
problemele romilor în privința creșterii calității locuirii populației de romi, dar şi, în același
timp, desegregarea spațială în raport cu populația majoritară, acestea să fie în perimetru cu
populația majoritară.

CAPITOLUL 7. Implicarea autorităților locale în politicile de
incluziune pentru romi. Analiza calitativă
Prin cercetarea calitativă, mi-am propus identificarea relevanței unui demers de sprijin
de dezvoltare extern pentru primării și comunitățile de romi, care să conducă la creșterea
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nivelului de implicare a acestora şi a eficientizării a procesului de incluziune socială a
romilor. Pornind de la experiența directă a implicării în acest proiect, mi-am propus să
identific acțiunile principale realizate, cum a fost implementat acest proces de sprijin extern,
barierele și provocările existente, rezultatele obținute și recomandările propuse de aceste
persoane implicate. Comisia Europeană și Consiliul Europei sunt partenerii acestui program
important, fiind implementat de cel din urmă. În cadrul acestui program, am fost implicat în
calitate de expert în perioada anilor 2016-2018. În această perioadă, împreună cu echipa de
program, am avut ocazia să lucrez cu 23 de localități, în care s-a oferit sprijin extern de
dezvoltare pentru primării și pentru comunitățile de romi.
Obiectivul specific al acestei analize, vizează analizarea impactului acestui sprijin extern din
perspectiva creșterii nivelului de implicare a stakeholder-ilor locali, precum şi a membrilor
comunităților de romi, ca o condiție necesară a eficientizării procesului de incluziune socială
a romilor.
Premisa principală de la care am plecat pentru analiza calitativă, este aceea că, nivelul
de implicare al autorităților locale, în procesul de incluziune socială a romilor, poate crește
dacă aceste autorități beneficiază de suport extern în domeniul dezvoltării comunitare și
scrierii de proiecte cu finanțare publică și europeană. Pentru început, aș dori să clarific
dimensiunea “sprijin extern” utilizată mai ales în această secțiune a analizei calitative.
Utilizez această sintagmă, în sensul în care acest sprijin se acordă unei primării și acest
sprijin din exteriorul acesteia, din partea a diferite programe (exemplu Programul
ROMACT) sau diferiți actori sociali implicați în procesul de incluziune a romilor. Această
sintagmă o utilizez în comparație cu dimensiunea “sprijin intern” în sensul în care acest gen
de sprijin intern este implementat de către angajații primăriei pentru toți localnicii, inclusiv
pentru comunitățile de romi care locuiesc în acea localitate.
Întrebările de cercetare
Pornind de la experiența directă a implicării în programul de sprijin extern mai sus
amintit, mi-am propus să identific acțiunile principale realizate, cum a fost implementat acest
proces de sprijin extern, barierele şi provocările existente, rezultatele obținute şi
recomandările propuse de aceste persoane implicate. Ca atare, am urmărit să desprind care
sunt dificultățile şi barierele cu care se confruntă primăriile locale în procesul de incluziune
socială a romilor și cum pot acestea să fie ameliorate cu sprijin extern.
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Dimensiuni analizate
Analiza calitativă este focalizată pe 6 principale dimensiuni:
(1) Colaborarea dintre primărie și comunitate înainte de procesul de sprijin extern;
(2) Acțiunile principale privind procesul de sprijin extern acordat de program;
(3) Actorii cheie implicați în acest proces;
(4) Dificultăți, bariere, probleme şi soluții;
(5) Importanta procesului de sprijin extern ROMACT;
(6) Recomandările privind continuarea procesului de lucru la nivel local;
Aceste dimensiuni, le-am operaționalizat în întrebări adresate respondenților.
Metode şi instrumente utilizate în analiza calitativă
Pe baza unui ghid de interviu au fost culese date prin interviuri realizate cu două
categorii de respondenți:
•

6 interviuri individuale cu reprezentanți implicați în proiectul ROMACT:
− 2 persoane de la nivelul managementului programului ROMACT de la Consiliului
Europei;
− 4 facilitatori comunitari din partea programului. Experiența respondenților
(facilitatorii) în proiectele ROMACT acoperă 15 localități din 9 județe din regiunile
Centru, Nord Vest, Vest şi Sud Vest Oltenia.

•

4 interviuri individuale cu reprezentanți instituționali, angajați în primării din 4 localități,
în care s-a desfășurat acest program de sprijin precum Cugir, Târnăveni, Vulcan, Gherla.
Pentru fiecare dintre aceste interviuri, am elaborat un set de întrebări. Prin aceste

întrebări, am încercat să surprind domeniile principale de analiză calitativă.
Lotul cercetării a fost alcătuit din 10 persoane implicate în procesul de implementare a
programului ROMACT, după cum urmează:
•

6 reprezentanți instituționali implicați în proiectul ROMACT:
− 2 persoane de la nivelul managementului programului ROMACT; Experiența
respondenților acoperă peste 50 de localități implicate în acest program.
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− 4 facilitatori comunitari din partea programului. Experiența respondenților
(facilitatorii) în proiectele ROMACT acoperă 15 localități din 9 județe din regiunile
Centru, Nord Vest, Vest şi Sud Vest Oltenia.
•

4 reprezentanți instituționali, angajați în primării din 4 localități, în care s-a desfășurat
acest program de sprijin precum Cugir, Târnăveni, Vulcan, Gherla.

Rezultatele analizei calitative
În cadrul analizei calitative am constatat că sprijinirea, din afară, a autorităților locale,
respectiv a comunităților locale în procesul de incluziune socială a romilor, poate duce la o
creștere substanțială a cunoașterii, dar mai ales a interesului şi a nivelului de implicare a
autorităților locale în procesul de incluziune a romilor. Prin expertiza acordată, acest sprijin
extern poate să aducă în anumite situații o serie de rezultate majore în comunitățile locale.
Totuși, în situațiile în care acest sprijin extern, nu a fost acceptat în totalitate de către primarii
sau/şi de către comunitățile locale, rezultatele propuse, fie se obțin în timp mai lung, fie nu
sunt cele scontate.
Echipa externă, care oferă acest sprijin extern trebuie să aibă resurse umane calificate
atât în procesul de facilitare comunitară, cât şi în componentă de sprijin în accesarea de surse
de finanțare. În perioada de acordare a sprijinului extern, este necesar să existe, concomitent,
surse de finanțare publice sau europene precum fondurile europene, fondurile norvegiene,
fonduri de la nivel central sau fonduri din bugetele locale. În plus, este necesar ca aceste
comunități locale, să fie sprijine în atragerea acestor surse de finanțare, mai ales acolo unde
nu exista expertiză specifică. Etapele de sprijin extern trebuie să fie clar definite. Este necesar
ca sprijinul extern să se acorde şi să se adapteze în funcție de specificul fiecărei localități.
Metodologiile şi documentele de lucru utilizate de echipa externă, pot să fie fi preluate de
către echipă locală pentru asigurarea sustenabilității. Pentru a creşte eficiența procesului de
sprijin extern sau intern, se poate propune ca în perioade definite ale procesului, să se poată
măsura nivelul de implicare a autorităților locale şi a comunităților de romi. Pentru acest
proces de măsurare a nivelului de implicare, consider că este necesară o abordare
multidimensională, de măsurare a acestui interes, fiecărei dimensiuni fiindu-i asociați
indicatori măsurabili, ce vor viza: resursa umană implicată, documentele de lucru utilizate
precum planul local de acțiune, strategiile de dezvoltare, bugetele locale, procedurile şi legile
utilizate- realizarea de acțiuni concrete.
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Capitolul 8. Concluzii și recomandări
8.1. Concluzii
În cele ce urmează, voi încerca să intersectez perspectiva experților locali, pe de o parte, cu
cea a facilitatorilor locali, respectiv, a reprezentanților Primăriilor, intervievați în cadrul
cercetării calitative, pe de altă parte.
Precizez că cele două perspective sunt complementare şi, deși nu mi-am propus să
validez datele culese din perspectivă cantitativă, cu datele de interviu, rezultatele cercetării
se potențează şi se completează reciproc în demersul de descifrare a mecanismelor şi
factorilor ce configurează procesul de incluziune a romilor, la nivel local. Pe de altă parte,
ambele tipuri de date vizează, deși, în proporții variabile, aspectele relevante operaționalizate
pe cele două dimensiuni ale implicării autorităților amintite mai sus.
Multidimensionalitatea

și

gravitatea

problemelor.

Atât

din

perspectiva

facilitatorilor şi reprezentanților primăriilor intervievați, cât şi din cea a experților locali care
au răspuns la chestionar, sunt identificate probleme ce vizează toate dimensiunile incluziunii
sociale a romilor, chiar dacă în proporții variabile, dar sunt percepute drept grave şi
persistente, cu precădere, probleme ce țin de infrastructura deficitară, locuirea precară şi
discriminare. Datele colectate relevă percepția importanței implicării active, pe de o parte,
a autoritățile locale, pe de altă parte, a comunităților de romi, în procesul de incluziune
socială.
Evaluarea din faza inițială a procesului de incluziune. În cadrul analizei realizate,
se evidențiază faptul că dacă, la nivel local, nu se poate forma un interes comun față de
problemele romilor, atunci, acest proces local de dezvoltare este dificil şi greoi şi exista
riscul ca oricând să se blocheze sau să se anuleze procesul de sprijin extern oferit. În același
context, dacă un proces de dezvoltare local este supus unui eșec sau semi eșec, atunci, este
foarte greu să se reia un astfel de proces în condiții optime. Tocmai de aceea, o echipă externă
care aduce în proces facilitatori comunitari şi experți, poate să stabilească un punct de plecare
evident. Astfel, dacă la nivelul unei localități se propune un proces de sprijin extern, atunci
această echipă de lucru, trebuie să analizeze relațiile de putere şi de colaborare existente între
autoritățile locale şi comunitatea de romi, capacitatea acestora de a înțelege şi de a
implementa procesul, experiențele şi expertizele persoanelor cheie implicate, timpul alocat
de aceste persoane din partea autorităților locale şi a comunităților locale, adaptarea
programelor de lucru. Consider că toate aceste aspecte trebuie avute în vedere atât în cazul
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existenței unui proces de sprijin extern, cât şi în cazul în care acest proces se desfășoară fără
sprijin din afara comunității locale.
O altă concluzie importantă, reieșită din analiză percepției actorilor instituționali
implicați în procesul de sprijin extern este că acțiunile realizate la nivelul comunităților de
romi trebuie analizate diferențiat de autoritățile locale: în funcție de specificul problemelor
existente, dar mai ales de potențialul de resurse pentru schimbare, dar şi de rezistența
instituțională. Pot să fie situații în care potențialul economic al unei localități poate să fie
foarte mare şi atunci sumele din bugetul local pot să fie consistente, sau pot să existe
localități în care potențialul economic al localității este foarte scăzut şi atunci sumele
existente în bugetele locale sunt limitate şi, ca atare, alocarea resurselor din partea
autorităților locale pot să fie foarte diferite. În același context, în localitățile în care
potențialul economic este mai mare, este mai ușor ca adulții romi să acceseze locuri de
muncă mai bine plătite. La fel, resursele umane de la nivelul primăriilor, pot să fie mai bine
pregătite, cu expertiza în diferite domenii şi atunci accesarea de surse de finanțare pentru
dezvoltarea localității pot să fie mai mari, dar nivelul de discriminare în astfel de primării
dezvoltate poate să fie maximal. În funcție de specificul acestor localități, activarea
comunităților de romi poate să fie diferită. De exemplu, pot să fie situații în care fenomenul
migrației poate să fie accentuat, sau pentru oameni, este necesar să își asigure traiul zilnic şi
nu pot să participe la acțiunile comunitare prevăzute în cadrul unui proces de sprijin extern
sau intern. Mai pot fi scoase în evidenţă şi alte aspecte care pot să reliefeze diversitatea de
situații existente în localități.
Actorii principali implicați în procesul de incluziune a romilor. Din perspectiva
deciziei la nivel local, privind activarea echipelor din partea angajaților primăriilor, în
procesul de incluziune socială a reieșit că primarul este cel mai important actor local.
Primarul poate avea o influență foarte puternică pentru aprobarea, neaprobarea planului local
de acţiune dar și alocarea de costuri în bugetul local și pentru zonele în care locuiesc romii.
În cadrul analizelor, am constatat faptul că, influența politică existentă la nivelul consiliului
local şi a primăriei, poate să aibă atât efecte pozitive, cât şi efecte negative. Între actorii
principali ai acestui proces, se regăsesc experții locali pe problemele romilor, precum şi alte
persoane care dețin responsabilităţi specifice, precum mediatorii sanitari, mediatorii școlari,
etc. Aceștia trebuie să cunoască foarte bine procesul de lucru, mai ales în situațiile în care ei
coordonează acest proces în lipsa unui proces de sprijin extern. Este necesar ca aceștia să
aibă suficientă putere şi un mandat clar din partea autorităților locale şi a comunităților de
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romi, ca să poată să deruleze un proces de activare a sinergiilor locale. Dar cel mai important
aspect, care reiese din cercetarea calitativă este cel legat de existenţa voinței autorităților şi
a comunităților de romi de a face parte activa în cadrul acestui proces. Responsabilitățile şi
„zonele” intervenției sunt diferite. Comunitățile de romi sunt considerate, prioritar,
responsabile de îmbunătățirea accesului la educație, la servicii de sănătate şi la ocupare de
calitate, în timp ce reprezentanții locali ai romilor, împreună cu reprezentanții autorității
locale sunt percepuți principali responsabili ai rezolvării problemelor legate de
infrastructură, pe de o parte şi a celor legate de discriminare şi segregare, pe de altă parte.
Ambele categorii de date colectate relevă percepția importanței percepute a documentelor
de lucru utilizate în procesul de incluziune a romilor: planul local de acțiune, strategiile de
dezvoltare, bugetele locale.
Resursele umane implicate în procesul de incluziune a romilor. Pentru reușita unui
proces de incluziune socială, resursele umane alocate în proces de către autoritățile locale şi
comunitatea de romi sunt considerate la fel de importante. Pentru aceasta, este nevoie şi de
deschidere şi voință comună. Datele cercetării cantitative, relevă aspecte importante legate
de categoriile de participanți implicați în fundamentarea Planului Local de Acțiune pentru
romi, prin diagnoza problemelor locale ale romilor. Alături de reprezentanții instituționali
cu rol predefinit în incluziunea socială a romilor, Primăria, în special, prin persoana
primarului, reprezintă categoriile de participanți considerați a fi cei mai relevanți la
realizarea acestor diagnoze locale. Ambele categorii de persoane intervievate prin cele două
metode de culegere a datelor pun accentul pe importanța primarului, ca factor decizional, în
toate fazele procesului de incluziune socială a romilor.
Alocarea resurselor financiare necesare procesului de incluziune a romilor. Este
necesar ca autoritățile locale să înțeleagă că problemele romilor nu sunt doar ale
comunităților de romi ci sunt, în primul rând, probleme ale administrației locale care este
responsabilă, conform legilor, să ofere resurse şi sprijin tuturor locuitorilor şi nu numai unei
părți din această. Este necesar ca această responsabilitate și răspundere legală să fie în
concordanţă cu legile în vigoare, care trebuie respectate. În acest sens, atribuțiunile
administrative ar fi necesar să fie transpuse în realitate pentru toată populația unei localități
şi resursele financiare locale sau externe să fie distribuite în mod echitabil. În cadrul unui
proces de sprijin extern, este recomandat să se analizeze această resursă umană de la nivel
local şi apoi în funcție de specificul fiecărei localități, să se realizeze acțiuni de dezbateri
locale pentru coagularea unui interes comun.
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Urgența investițiilor locale. Totuși, în cadrul analizei calitative şi în cadrul analizei
asupra planurilor locale de acțiune (analiza documentelor), am evidențiat faptul că în toate
localitățile sprijinite, sunt necesare investiții masive integrate în domeniile precum
infrastructura, locuire, sănătate, educație, locuri de muncă, formare profesională, acte de
proprietate şi identitate, etc. În plus, trebuie avute în vedere şi discriminarea etnică dar şi
segregarea rezidențială şi educațională. Pentru toate aceste acțiuni, este necesar să se
identifice surse de finanțare, dar şi să existe o doză mare de acceptare şi toleranță. În cadrul
cercetării calitative, am constatat că perioadele de implementare a unor astfel de acțiuni pot
să fie de foarte lungă durată sau de scurtă durată şi depind în primul rând de voința locală
dar şi de procedurile existente pentru punerea în practică a unor astfel de acțiuni.
Documente, legi, proceduri și strategii utilizate în procesul de incluziune. Planul
local de acțiune propus prin metoda ROMACT, conține toate capitolele bugetare din cadrul
unui buget local şi este propusă o perioadă de implementare de 3 ani financiari. Acțiunile
prevăzute în aceste documente strategice, ar trebui să aibă ecou şi să fie preluate în bugetele
locale şi în strategia de dezvoltare a localității. Cunoscând faptul că, alocarea bugetelor
locale pentru componenta de investiții (secțiunile de dezvoltare) este limitată, este necesar
ca autoritățile locale, să acceseze și surse de finanțare externe. În situația în care interesul şi
voința autorităților locale ar fi la fel de mari, atât pentru populația majoritară şi pentru
comunitățile de romi, atunci aceste documente precum fișa de identificare a nevoilor şi
planul local de acțiune nu ar avea sens. Pentru ca, atunci în procesul de elaborare a strategiei
de dezvoltare şi a bugetelor locale multianuale, echipele responsabile din partea primăriilor
ar acorda aceeași atenție tuturor problemelor din localitate. Dar până atunci aceste
documente de lucru pot oferi un cadru concret de analiză a problemelor dar şi a propunerilor
de rezolvare.
Totuși, din analiză datelor reiese faptul că, bugetul local este cel mai important
document care trebuie urmărit în analiză în cadrul proceselor de sprijin extern sau intern. În
acest sens, atât în faza inițială a unui proces de incluziune, dar și pe parcursul procesului de
implementare, este necesar să se analizeze capitolele de buget şi din perspectiva alocării de
costuri în secțiunile de dezvoltare a bugetelor locale şi pentru zonele în care locuiesc romii
Astfel, planul local de acțiune, ar trebui să fie în așa fel construit, ca pentru un număr cât
mai mare de acțiuni să se identifice surse de finanțare din bugetul local sau din surse externe.
Consider că dacă în bugetele locale (secțiunea de dezvoltare) analizate, se constată că pentru
zonele în care locuiesc romii există proiecții bugetare foarte puține sau deloc, atunci
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interesul, nivelul de implicare, autorităților locale sunt inexistente sau foarte limitate. În
cadrul unei analize inițiale pentru un proces de sprijin, tocmai de aici trebuie pornit. De la
analiză unui buget local. Tocmai de aceea, planul local de acțiune pentru romi este important,
dar nu esențial. Cel mai important document la nivel local rămâne bugetul local, pentru că
ar trebui să reflecte interesul și voința autorităților locale. În cadrul cercetării calitative, s-a
scos în evidenţă tocmai acest aspect şi anume, este necesar că prioritățile comunităților de
romi, să fie în concordanţă cu prioritățile autorităților locale şi trebuie să se regăsească atât
în bugetele locale dar şi în strategiile de dezvoltare locală.
Atât datele cercetării calitative, analiza de documente, cât şi cele colectate prin
chestionar adresat experților locali pentru romi relevă importanța acordată procedurilor,
legilor utilizate în procesul de incluziune socială și apoi a posibilelor surse de finanțare. De
exemplu, s-a scos în evidenţă faptul că procedurile privind implementarea unor proiecte din
fonduri structurale sunt greoaie şi dificil de înțeles pentru aplicanții care nu au experiență de
acest gen. Aceste proceduri de implementare prevăzute din documentele contractuale, relevă
faptul că este necesar ca fiecare dintre acțiunile realizate în proiecte să fie probate cu foarte
multe documente justificative. Acest proces, poate să conducă de foarte multe ori, la faptul
că echipele de proiect, sunt nevoite să acorde o mai mare atenție acestor documente
justificative, în detrimentul acțiunilor efective cu grupurile țintă. Aceste situații existente,
pot să demotiveze autoritățile locale să implementeze astfel de proiecte care au ca şi grup
țintă populația de romi. În contextul proiectelor pentru populația de romi, care să fie
implementate de autoritățile locale, ar fi necesar ca să existe proceduri de implementare mai
simplu de înțeles şi de implementat şi care să conducă în mod real la rezultate vizibile în
comunitate. În cadrul cercetării calitative, dar și în cazul analizei documentelor, s-a scos în
evidenţă faptul că, cu toate că există o serie de documentele legislative la nivel național în
domenii ca locuire, acte de proprietate, infrastructură, acestea sunt greu de transpus în
practică la nivel local. Atunci, acest proces de incluziune socială poate fi foarte greoi, care
necesită mult timp dar şi multe resurse umane şi financiare. În contextul în care toate
situațiile de la nivel local constituie urgențe, atunci problemele romilor pot să fie “puse
deoparte” şi să nu mai constituie o prioritate pentru autoritățile locale.
Sustenabilitatea acțiunilor de incluziune este foarte importantă şi ar trebui să fie
asigurată pe termen cât mai lung, tocmai ca aceste acțiuni să aibă efect. În cadrul analizei
calitative, s-a scos în evidenţă faptul că, rezultatele se pot observa şi măsura în timp, după
finalizarea proiectelor. S-a mai observat că au fost câteva localități, în care în prima fază s-
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a finalizat procesul de sprijin şi apoi a fost necesar să se reia acest proces de sprijin extern,
pentru că în aceste localități, există în implementare proiecte europene sau pentru
monitorizarea şi implementarea planurilor locale de acțiune ale autorităților locale. Tocmai
de aceea, această componentă de sustenabilitate, este la fel de importantă ca şi procesul de
sprijin efectiv.
Abordarea comprehensivă, sistemică a procesului de incluziune. O altă concluzie
reieșită din cadrul cercetării calitative, analizei documentelor, întărite de rezultatele
cercetării cantitative, relevă şi faptul că o abordare individuală asupra unei singure
probleme, nu poate să asigure ieșirea din sărăcie persoanelor care locuiesc într-o
comunitate de romi marginalizată spațial şi social. Din perspectiva datelor analizate,
responsabilitățile sunt partajate între subiecții incluziunii sociale, priviți la nivel de individ,
familie sau comunitate de romi, pe de o parte, respectiv, actori relevanți în procesul de sprijin
extern, pe de altă parte.
Relevanța sprijinului extern acordat autorităților în procesul de incluziune. O
concluzie importantă, în ordinea demersului de cercetare, pe care l-am propus este aceea că
sprijinul extern poate creşte considerabil nivelul de implicare a autorităților locale şi a
comunităților de romi în procesul de incluziune socială. Acest proces poate să fie unul mai
eficient şi cu un impact mai puternic, în comparație cu un proces de incluziune socială
realizat fără sprijin extern. Acest proces este necesar să se abordeze participativ şi să aibă o
serie de etape bine definite, dar să se adapteze în funcție de specificul fiecărei localități.
Pentru acest proces este necesar să existe voință locală. Procesul de sprijin extern poate să
crească șansele ca resursele locale să fie distribuite şi către comunitățile de romi, dar depinde
în mare măsură și de sursele de finanțare existente în acea perioadă. După finalizarea
procesului de sprijin, responsabilitatea continuării acțiunilor rămâne la autoritățile locale şi
la comunitățile de romi.

8.2. Limitele cercetării
Una dintre limitele cercetării, este că datele culese și analizate, nu cuprind un număr
foarte mare de localități analizate, în raport cu cele peste 1500 de localități, de la nivel
național, în care se identifică existența comunităților de romi și atunci nu pot să reliefeze o
situație predominantă de excluziune sau incluziune socială în localitățile din România și în
care locuiesc și persoanele constituite în comunități de romi compacte. Pentru a identifica o
situație predominantă, ar fi necesar ca la nivel național, toate localitățile în care există astfel
de comunități să participe la o astfel de analiză. Cu toate acestea, păstrând metodologia de
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analiză din perspectiva celor 4 dimensiuni precum statul bunăstării, piața muncii, sfera
civico-socială, legal-juridic și a factorilor de risc analizați în cadrul primului capitol din teza
de doctorat, s-ar putea realiza o astfel de analiză pentru a determina, care dintre aceste situații
predomină și apoi, în cunoștință, autoritățile locale să fie mai implicate în acest proces.
Datele cantitative culese vizează, pe de o parte, percepții și așteptări ale experților
locali pentru romi, în calitate de angajați ai primăriilor locale dar și ca reprezentanți ai
comunităților de romi din care fac parte. Au fost colectate date și cu privire la problemele
contextul configurat de problemele comunităților în care trăiesc. Aș dori totuși să evidențiez
faptul că aceste percepții și așteptări ale respondenților se pot modifica în timp în funcție
de mai multe aspecte precum perioada în care se colectează aceste date, înlocuirea
respondenților cu alte persoane, care apoi pot să aibă mai mult sau mai puțină experiență și
expertiză în domeniul incluziunii romilor, experiențele personale și profesionale ale acestora
în procesul de colectare, modificarea culturii organizaționale a primăriilor, numărul de
respondenți incluși în analiza, schimbările politice frecvente (schimbarea primarului și a
componenței consiliului local) de la nivelul primăriilor, existența sau inexistența fondurilor
europene sau publice pentru romi din perioada culegerii datelor. În acest sens, este posibil
ca un alt demers exploratoriu actual să evidențieze alte aspecte relevante (așteptări și
percepții) pentru respondenți referitoare la problemele sau recomandările privind populația
de romi. Pe de altă parte, identificarea problemelor este completată cu percepții asupra
eficienței sprijinirii procesului de incluziune socială, a modalităților concrete de realizare a
acestor demersuri, a factorilor implicați, incluzând romii care trăiesc în comunitățile de romi
şi a responsabilităților aferente. În prima fază a analizei cantitative, am propus să colectez
date de la cât mai mulți respondenți de acest gen, dar din diferite motive, o parte din aceste
persoane nu au dat curs solicitării mele.
O altă limită a cercetării este aceea că nu au fost culese date de la persoanele care
trăiesc în comunitate de romi. Fără a nega importanța percepțiilor romilor asupra propriilor
probleme, analiza cantitativă pe care o propun, se va focaliza, cu precădere, pe percepția
experților locali pentru romi, ca actori locali relevanți în orice demers de dezvoltare socială,
la nivel local, în localitățile cu pondere semnificativă a populației de romi. Aceste percepții,
au fost colectate printr-o anchetă sociologică pe bază de chestionar, vor fi analizate pe mai
multe niveluri de analiză. Probabil că rezultatele reieșite ar putea să fie diferite dacă în grupul
de respondenți ar fi pe de o parte un număr mai mare de respondenți sau dacă ar fi incluse și
alte categorii de respondenți precum mediatorii școlari, mediatorii sanitari, agenții de
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ocupare, asistenții sociali, etc. În acest sens, este posibil ca în cadrul unei analize viitoare,
voi putea să abordez un grup de respondenți care să cuprindă mai multe sfere de interes în
domeniul incluziunii romilor și mai multe categorii profesionale.
Analiza propusă în această lucrare, vizează complexitatea aspectelor ce
caracterizează abordarea integrată, sau sistemică asupra întregii comunități de romi. Fără
a neglija importanța beneficiilor monetare categoriale, precum alocațiile pentru copii şi a
celor acordate cu testarea mijloacelor, precum ajutorul social şi a serviciilor sociale adresate
populației vulnerabile de romi, abordarea pe care o propun, este focalizată pe aspectele legate
de posibilele acțiuni integrate de incluziune socială pentru romi, care se pot realiza la nivel
local de către autoritățile locale. Atunci când evidențiez aspecte legate de comunități de romi
sau persoanele care formează aceste comunități în cadrul acestui subcapitol, mă refer la
tipologiile de comunități existente într-o anumita perioadă de timp în cadrul unei societăți și
specificate în literatura de specialitate cu privire la modul de organizare, modul de
constituire, mediul de proveniență, relațiile de putere, diferențierea de roluri, ciclul de viață.
Există o complexitate actuală a formelor/tipurilor de comunități și care se regăsesc implicit
și în comunitățile de romi.

8.3. Recomandări
Recomandări privind modificarea standardului ocupațional pentru expertul local pe
problemele romilor
Posibila modificare a standardului ocupațional pentru această ocupație este sprijinită
și de faptul că 68% dintre respondenți afirmă că pentru ei este foarte important să lucreze cu
familiile de romi în ansamblul ei şi 23% afirmă că este important. În acest sens, având în
vedere procesul de modificare a fișelor de post pentru această categorie profesională trebuie
să pornească, dacă este cazul, de la modificarea/adaptarea standardului ocupațional pentru
aceasta ocupație la posibilele abordări actuale de incluziune pentru romi. Ca și recomandare,
din perspectiva îmbunătățirii standardului ocupațional al profesiei de expert local pentru
romi, la secțiunea privind principalele activități desfășurate de acest expert, ar fi util să se
introducă următoarea propoziție: În procesul de incluziune socială, acest expert, acordă
sprijin persoanelor, familiilor, comunităților de romi deservite. Pentru acest sprijin
colaborează cu toate serviciile și departamentele din primărie dar și cu alte organisme
publice sau private.
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Recomandări privind planurile locale de acțiune
În plus față de recomandările de modificare a standardului ocupațional pentru experții
locali pe problemele romilor, consider că ar fi necesar ca și în cadrul modelului de plan local
de acțiune, această abordare asupra comunității de romi să aibă o importanță centrală. Acest
aspect este justificat, tocmai pentru că acest instrument de lucru, este foarte important atât
în procesul de colectare a nevoilor dar și în procesul de proiectare a acțiunilor concrete de
incluziune socială. În mod concret, în cadrul secțiunilor din cadrul planului, ar fi necesar ca
unitățile de măsură existente (număr de persoane, metri liniari, kilometri, studiu de
dezabilitate, proiect tehnic, etc) să fie completate cu o altă unitate de măsurare precum
numărul de familii, numărul de persoane din comunitate vizate. De exemplu, în cazul
propunerii privind un bloc de locuințe, pentru care este necesară elaborarea unor
documentații tehnice, dar apoi și renovarea sau modernizarea acestuia, să se poată apoi
înțelege câte persoane, familii din comunitatea de romi și care fac parte din localitate, vor
beneficia în mod efectiv de aceste acțiuni de incluziune socială. Având la bază, abordarea
integrată care să guverneze propunerile de acțiuni și implicit propunerile de proiecții
bugetare din planul local, un alt exemplu care poate fi scos în evidență este și cel legat de
repararea sau modernizarea drumurilor, introducerea rețelei de apă și canalizare. Mergând
mai departe, atunci când se propune modernizarea și dotarea unei școli în care învață elevi
de etnie romă, propunerea acțiunii poate să fie astfel formulată în sensul în care să se poată
observa că aceste acțiuni vizează creșterea procesului educațional pentru un număr de copii
care fac parte din familii care la rândul lor fac parte din comunitatea de romi, dar mai ales
fac parte din comunitatea locală. Astfel, se va putea observa mai clar posibilul impact, dar
se va și cuantifica și numărul de persoane, familii din comunitățile de romi care vor beneficia
de aceste investiții în infrastructură educațională. Atunci, probabil că pentru autoritățile
locale responsabile, înțelegerea și acceptarea faptului că și nevoile persoanelor, respectiv ale
familiilor din comunitățile de romi pot să fie propuse pe listele de priorități ale localității, și
atunci probabil că va fi mai ușor să fie puse în practică.
Aprofundând aceste recomandări privind îmbunătățirea și adaptarea planului local de
acțiune pentru romi cu privire la clarificarea abordării pentru comunitatea de romi, consider
că pentru viitorul apropiat, se justifică construirea de către organismele centrale a unei
aplicații electronice prin care să se poată urmări aplicarea, evoluția şi eventual completarea
acestui plan local. Schema acestor planuri ar putea fi unitară. Atunci, probabil, ar putea sa
existe o monitorizare mai bună şi o eficiență crescută a procesului de incluziune a romilor,
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care să înceapă de la nivel local către cel județean, central chiar și european, iar apoi planurile
să fie transpuse în acțiunile reale și concrete. Utilizarea aplicațiilor electronice, a cunoscut
un progres remarcabil în ultima perioadă, și consider că și în procesul de incluziune a
romilor, ar trebui utilizate la maximum aceste oportunități. În ultima perioadă, multe entități
publice și private, au decis să utilizeze astfel de aplicații, pentru a putea colecta unitar,
centraliza şi urmări eficient datele, pentru reducerea timpului de implementare a acțiunilor,
dar mai ales pentru monitorizarea concretă și unitară a acțiunilor propuse în procesul de
implementare. Cu respectarea dreptului la protecție a datelor cu caracter personal, s-ar putea
implementa un astfel de proiect și în procesul de incluziune a romilor. În acest sens, în mod
concret, primăria, prin experții locali pe problemele romilor, în prima fază ar completa
secțiunile din fișa de nevoi și plan prin intermediul unui aplicații (soft).
Recomandări privind îmbunătățirea procesului de lucru de la nivel local
La nivel de recomandări, echipa externă care oferă acest sprijin extern trebuie să aibă
resurse umane calificate, atât în procesul de facilitare comunitară, cât şi în componenta de
sprijin în accesarea de surse de finanțare. În perioada de acordare a sprijinului extern, este
necesar să existe, concomitent, surse de finanțare publice sau europene, fonduri de la nivel
central, sau fonduri din bugetele locale. În plus, este necesar ca aceste comunități locale, să
fie sprijine în atragerea acestor surse de finanțare, mai ales acolo unde nu există expertiza
specifică. Etapele de sprijin extern trebuie să fie clar definite. Este necesar ca sprijinul extern
să se acorde şi să se adapteze în funcție de specificul fiecărei localități. Metodologiile şi
documentele de lucru utilizate de echipa externă, pot să fie fi preluate de către echipă locală
pentru asigurarea sustenabilității.
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