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Scurt istoric al Agenţiei Naţionale pentru Romi
„Preistoria” Agenţiei Naţionale pentru Romi (ANR), atunci când va fi scrisă, se
cuvine să înceapă cu anul 1997, când, în Februarie, a fost înfiinţat Departamentul
pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale (DPMN), în cadrul căruia funcţiona şi Oficiul
Naţional pentru Romi (ONR) – o structură cu doar doi-trei experţi. În ciuda precarităţii
condiţiilor, ONR a reuşit nu numai administrarea primului proiect PHARE dedicat romilor
(între 1998-2001), dar şi elaborarea celei dintâi Strategii guvernamentale pentru
îmbunătăţirea situaţiei romilor din România (2001), strategie elaborată pe parcursul a
mai multor ani de către un grup de experţi din mai multe ministere, în strânsă
colaborare cu Grupul de lucru al romilor (GLAR); de asemenea, Strategia (care
acoperea perioada 2001-2010) a beneficiat de aportul mai multor experţi europeni în
politici publice pentru minorităţi dezavantajate.
Istoria ANR începe însă în Octombrie 2004, când, prin Ordonanţă de Urgenţă,
se înfiinţează agenţia; pe hârtie, ANR avea 48 de salariaţi (cu toţii, cu statut de
functionari publici), 8 birouri regionale, o unitate de implementare proiecte/programe cu
finanţare externă (UIP), un secretar general, mai mulţi şefi de servicii şi sediul în Palatul
Victoria; din 2006, ANR a rămas doar cu 30 de salariaţi (dintre care 4 erau functionari
publici), fără UIP, fără altă conducere cu excepţia celei a preşedintelui agenţiei şi cu alte
sedii, mult mai puţin “reprezentative” în comparaţie cu cel iniţial. Situaţia initiată în 2006
s-a continuat până în prezent – şi acesta este contextul în care trebuie să avem în
vedere succesele şi insuccesele ANR. (numarul de posturi s-a modificat in anul 2013,
25 de posturi)

PREAMBUL
Anul 2013 a reprezentat pentru ANR o reaşezare efectivă a relaţiilor de cooperare şi
parteneriat cu organizaţiile societăţii civile (reactivarea, prin ordin al preşedintelui
ANR a Consiliului Consultativ şi subcomitetele organizate în cadrul acestuia), cu
structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, cu mediul
academic, precum şi cu alte entităţi juridice active în domeniul incluziunii sociale a
romilor, drepturilor omului, antidiscriminare etc.
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Totodată, s-a îmbunătăţit şi s-a intensificat colaborarea cu instituţiile centrale şi
autorităţile locale, cu instituţiile şi organismele europene şi internaţionale şi cu
misiunile diplomatice. In acest sens, au avut loc întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai
ambasadelor unor ţări pentru care problematica romă nu face parte în mod obişnuit
din agenda socio-economică (Israel, India, Irlanda), însă pot oferi bune practici şi
modele privind incluziunea socială.
In sfera instituţională naţională şi internaţională s-au dezvoltat / marcat o serie de noi
colaborări şi iniţieri de parteneriate. De asemenea, ANR a fost invitată să participe la
evenimente care au lărgit aria sa de cooperare şi activitate:


prima reuniune tematică privind programarea fondurilor structurale şi de
investiţii 2014-2020 organizată de CE la Bruxelles;



conferinţa organizată la Berlin de Grupul parlamentar de prietenie GermaniaRomânia din Bundestag şi de Forumul Germano-Român;



evenimentele de comemorare a victimelor Holocaustului, desfăşurate la
Auschwitz sub înaltul patronaj al Parlamentului European şi al Consiliului
Europei;



seminarul transnaţional de informare pe tema inserţiei prin activitate
economicǎ, organizat la Lille.

Situaţia cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor stabiliţi sau aflaţi pe teritoriul
altor state reprezintă o preocupare constantă a conducerii ANR, astfel că instituţia
se află în dialog / comunicare permanentă cu misiunile diplomatice române ale
ţărilor respective.
In acest sens, o propunere de parteneriat bilateral a fost transmis autorităţilor
italiene în vederea derulării unui program-pilot integrat, bazat pe alocare de resurse
umane şi transfer de expertiză în care echipe pluridisplinare de specialişti români vor
lucra pe teritoriul italian (mediator şcolar, mediator sanitar şi facilitator/expert în
dezvoltare comunitară). Partea italiană şi-a exprimat aprecierea şi sprijinul pentru
demersul ANR, care va rămâne punctul de contact dintre Ambasada României şi
Ambasada Italiei.
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In domeniul politicilor publice, în primul trimestru al anului 2013 a fost declanşat
procesul de consultare privind revizuirea „Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 20122020”. Desfăşurat în perioada martie 2013- februarie 2014, procesul a cuprins mai
multe etape, în care au fost organizate o serie de reuniuni de lucru cu reprezentanţii
instituţiilor administraţiei publice centrale membre în Grupul de lucru interministerial şi
Grupul tehnic de lucru, experţii ministerelor de resort, reprezentanţii societăţii civile şi
ai altor entităţi juridice, reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale, cei ai mediul academic şi ai misiunilor diplomatice la
Bucureşti (44 de reuniuni de lucru; reprezentanţi ai 20 de instituţii publice şi ai 20 de
ONG-uri).
Datorită complexităţii procesului de consultare inter-instituţională şi a dependenţei
alocărilor bugetare necesare pentru finanţarea Strategiei de proiecţia bugetară
pentru anul 2014, termenul de finalizare a documentului a fost decalat pentru
trimestrul I/2014.
ANR are stabilite urmatoarele priorităţi pentru anul 2014:


constituirea reţelei europene a instituţiilor publice naţionale cu atribuţii în

domeniul incluziunii romilor;


constituirea reţelei europene a organizaţiilor neguvernamentale active în

domeniul incluziunii romilor;


înfiinţarea, în cadrul programării 2014-2020, a unei linii speciale destinate

finanţării proiectelor ce au ca beneficiari romii; iniţierea de parteneriate şi
consolidarea celor existente cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale în
domenii de interes comun (incluziune socială, antidiscriminare, monitorizarea
strategiilor naţionale sau politicilor publice pentru sprijinirea incluziunii sociale a
romilor, migraţie şi mobilitate, proiecte transfrontaliere, transfer de expertiză şi
bune practici).
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Capitolul I.

Politici, programe şi proiecte ale Agenţiei Naţionale pentru Romi în

anul 2013

Programul de Incluziune Sociala
Programul de Incluziune Socială ( PIS) este inclus în parteneriatul de ţară al României
cu Uniunea Europeană şi are o valoare de 58,5 milioane de dolari, resurse financiare
împrumutate de Guvernul României de la Banca Mondială pentru a sprijini îndeplinirea
angajamentelor din Memorandumul comun de incluziune socială semnat de Guvernul
României cu Uniunea Europeană în iunie 2005. Acest memorandum prevede
îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi incluziunea socială pentru unele din cele mai
defavorizate categorii de populaţie, printre care şi minoritatea romilor.
PIS este structurat pe patru părţi după cum urmează:
(1)

Programul de Intervenţii Prioritare (PIP), implementat de către FRDS;

(2)

Programul pentru educaţie timpurie a copiilor (preşcolari), implementat de

către Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC);
(3)

Programele de asistenţă socială adresate persoanelor cu handicap, tinerilor

peste 18 ani care părăsesc centrele instituţionalizate şi victimelor violenţei în familie,
implementate de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice
(4)

Programul de dezvoltare a capacităţii instituţionale pentru realizarea incluziunii

sociale a romilor, implementat de către ANR.
În vederea

implementării componentei IV, aflată în responsabilitatea ANR,

–

Dezvoltarea capacităţii de incluziune socială a populaţiei de etnie romă, s-a considerat
necesară îndeplinirea urmatoarelor obiective:
•

realizarea Studiului pre-intervenţie de evaluare a componentelor „Intervenţii

prioritare” şi „Educaţie timpurie”, ale Proiectului privind incluziunea sociala. Pe parcursul
anului 2012 a fost transmisă expresia de interes, au fost primite si evaluate ofertele
potenţialilor prestatori, a fost ales consorţiul care va elabora studiul. Contractarea si
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elaborarea studiului s a realizat pe perioada anului 2013, astfel activitatea fiind
incheiata.
•

achiziţionarea unor servicii de consultanţă în vederea evaluării capacităţii

instituţiei privind administrarea fondurilor europene, precum şi evaluarea capacităţii
Birourilor Regionale ale ANR în raport cu rolul pentru care au fost înfiinţate: evaluarea şi
monitorizarea politicilor publice pentru romi, scriere şi implementare de proiecte
europene, etc. Pe parcursul anului 2013 a fost transmisă expresia de interes, au fost
primite si evaluate ofertele potenţialilor prestatori, a fost ales consorţiul care va elabora
studiul. Pe parcursul anului 2013 a avut loc contractarea si elaborarea studiului.
Achiziţionarea unor servicii de consultanţă IT cu principalul rol de a îmbunătăţi şi
întreţine pagina web a instituţiei precum şi de a asigura întreţinerea tehnică a reţelei de
computere. Pe parcursul anului 2013 a fost transmisă expresia de interes, au fost
primite şi evaluate ofertele potenţialilor prestatori, a fost ales expertul care va presta
serviciul . Contractarea s-a realizat pe parcursul anului 2013, contractual urmand a intra
in vigoare incepand cu februarie 2014.

Capitolul II. Evoluţii ale cadrului legislativ în 2013
Având în vedere complexitatea problematicii romilor şi diversitatea actorilor sociali cu
preocupări în acest domeniu care se străduiesc să pună problema romilor pe agenda
europeană, pornind de la ideea că statutul acestei etnii trebuie tratat la nivelul Uniunii
într-un mod coerent, articulat şi unitar, în primul rând în plan legislativ, rolul Agenţiei
Naţionale pentru Romi se justifică în principal datorită experienţei ultimului deceniu care
arată că o instituţie de specialiate este nu numai utilă, dar şi de dorit, constituind un
veritabil exemplu pozitiv şi pentru alte ţări din lume.
În acest sens au fost iniţiate, modificate, completate şi adoptate o serie de acte
normative, după cum urmează:
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1. Adoptarea Legii nr. 318/2013 pentru trecerea Centrului Naţional de Cultură a
Romilor - Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei
Naţionale pentru Romi
2. Iniţierea unui proiect de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea unor măsuri
necesare asigurării sustenabilităţii proiectului „Formarea reţelei naţionale a
experţilor locali romi, mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune
socială a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale”, implementat de
Agenţia Naţională pentru Romi
3. Adoptarea Hotararii nr. 578/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
1.703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi
4. Iniţierea unui proiect de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru
punerea în executare a Hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza
Moldovan şi alţii împotriva României (nr. 1 şi 2) din 5 şi 12 iulie 2005 cu sprijinul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Adoptarea proiectului de ordonanţă de urgenţă are ca scop finalizarea obligaţiilor
generale asumate de statul român aşa cum reiese din hotărârile Curţii de la Strasbourg
în cauza Moldovan şi alţii împotriva României (nr. 1 şi 2), prin realizarea investiţiilor
nefinalizate în cadrul Programului Hădăreni.

Capitolul III. Capacitatea instituţională

1. Resursele umane
La începutul anului 2013, s-a realizat evaluarea performanţelor individuale ale
funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul instituţiei pe anul 2012.
Totodată, Cabinetul Preşedintelui şi-a modificat componenţa.
La nivelul structurii organizatorice a instituţiei, s-au produs modificări, conform OUG
77/2013, noua organigramă a ANR având în componenţă 26 salariaţi, inclusiv
preşedintele instituţiei.
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În anul 2013, s-au organizat 2 concursuri pentru ocuparea funcţiilor vacante de expert
cu atribuţii resurse umane şi expert cu atribuţii de contabilitate, în urma suspendării,
respectiv încetării activităţii a doi angajaţi. Totodată, a fost reintegrat în muncă un
salariat, conform Deciziei 2173/2012 a Curţii de Apel Ploieşti. In acest sens, s-au aplicat
şi prevederile OUG 71/2009 privind plata sumelor prevăzute în titluri executorii, atât
pentru angajatul reîncadrat în 2013, cât şi pentru cei doi salariaţi reîncadraţi în 2012.
Având în vedere politica de promovare a personalului contractual şi a funcţionarilor
publici şi legislaţia în vigoare, un funcţionar public şi un angajat contractual au susţinut
şi promovat examenul de promovare în grad.
Salariaţii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Romi au participat la cursuri de
perfecţionare în diverse domenii specifice activităţii proprii: “practica implementării
standardelor de control managerial intern”, curs de engleză –sesiune intensivă, susţinut
de British Council, “practica implementării standardelor de control managerial intern”,
“elemente de bază privind riscul şi managementul riscului în cadrul proiectelor” ş.a.
În luna iunie, având în vedere legislaţia privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, s-a procedat la actualizarea şi transmiterea în copii Xerox, Agenţiei
Naţionale de Integritate, a declaraţiilor de avere şi de interese ale funcţionarilor publici şi
personalului contractual din ANR.
În vederea asigurării gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi
pentru urmărirea carierei salariaţilor ANR, s-a procedat la actualizarea, rectificarea,
păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale şi a registrului de evidenţă a personalului
contractual din cadrul instituţiei noastre.
La nivelul Biroului Economic, Administrativ, Resurse Umane, au fost întocmite şi
centralizate: declaraţii lunare privind obligaţiile instituţiei faţă de bugetul de stat, şomaj şi
asigurări sociale; statele de plată lunare, ordine de plata si situaţii recapitulative;
ordinele de plată pentru viramentele instituţiei; situaţii recapitulative pentru controlul
salariilor, situaţii statistice, chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale
referitoare la numărul de salariaţi, fondul de salarii, gruparea pe ocupaţii, pe categorii,
clase şi grade pentru funcţionarii publici, respectiv pe categorii şi trepte profesionale
pentru personalul contractual.
In anul 2013, Preşedintele ANR a emis 207 ordine şi 3 instrucţiuni.
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2. Resursele financiare
a. Capitolul transferuri
Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF), ANR acordă finanţări
nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale, sportive, educaţionale, cu
caracter religios, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie, de către
bugetul de stat pentru fiecare exerciţiu bugetar. În anul 2013 s-a organizat o singură
sesiune de finanţare, în cadrul programului “Anul european al cetăţenilor” în
următoarele domenii: educaţie şi protecţia copilului; promovarea şi afirmarea drepturilor
culturale ale minorităţii romilor, combaterea discriminării şi promovarea egalităţii de
şanse; promovarea sănătăţii şi a educaţiei pentru sănătate; dezvoltare comunitară.
Programul a fost destinat realizării unor proiecte, acţiuni, evenimente realizate la nivel
local, judeţean, regional, naţional sau de reprezentare la nivel internaţional în scopul
creşterii participării actorilor sociali la implementarea “Strategiei Guvernului României
de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 20122020”.
Au fost finanţate un număr de 49 de proiecte, care au fost selecţionate în urma unei
evaluări riguroase, pentru implementarea cărora s-au alocat 1.832.174,97 lei şi s-au
plătit efectiv 1.812.336.34 lei.
De asemenea, s-a achitat şi contribuţia Agenţiei Naţionale pentru Romi, în sumă de
90.782 lei, pentru programul “Deceniul pentru incluziunea romilor”- un angajament
politic al unor guverne naţionale din statele Europei Centrale şi de Est, care a fost
proiectat pentru o perioadă de zece ani, cuprinsă între 2005 şi 2015, şi este destinat să
combată sărăcia, excluderea şi discrimibnarea romilor.
b. Capitolul bunuri şi servicii
Agenţia Naţională pentru Romi a achiziţionat servicii în vederea organizării unor
evenimente, pentru care s-au alocat următoarele sume:
-

Olimpiada de limba romani – 32.831 lei

-

“Sărut mâna, mama mea”- 35.000 lei

-

“Moş Nicolae. Caravana poveştilor” – 51.000 lei

-

Gala de excelenţă a romilor – 80.000 lei

-

Achiziţii de ghiozdane echipate pentru începerea şcolii – 39.642 lei

-

Ziua minorităţilor naţionale din România, Iaşi – 10.000 lei
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-

Concurs “Tinerii dezbat” – 24.502 lei

-

Comemorarea holocaustului – 29.600 lei

3. Resursele materiale /echipamente
Activitatea Biroului Economic, Administrativ şi Resurse Umane a fost orientată în anul
2013 spre crearea condiţiilor materiale destinate să contribuie la îndeplinirea sarcinilor
compartimentelor şi structurilor regionale funcţionale şi la îmbunătăţirea climatului de
muncă, totodată asigurându-se determinarea calculul şi plata integrală şi la timp a
tuturor categoriilor de drepturi băneşti cuvenite salariaţilor.
Pe parcursul anului 2013, BEARU a îndeplinit obligaţiile ce îi revin conform legislației în
vigoare legate de execuţia bugetului, alocare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor)
gospodărirea patrimoniului (inventarierea generală, evidenţa, conservarea şi utilizarea
bunurilor materiale), contabilitatea sintetică şi analitică a operaţiunilor economicofinanciare, precum şi unele acţiuni punctuale cum a fost cea privind controlul Curţii de
Conturi.
În anul 2013, BEARU a desfăşurat următoarele acţiuni:
-

Repartizarea bugetului aprobat prin legea bugetara anuala pe trimestre si efectuarea
deschiderilor de credite bugetare atat pentru activitatea proprie , cat si pentru
proiectul PAIRS, urmarindu-se incadrarea cheltuielilor in limita disponibilitatilor
banesti aprobate si repartizate la nivelul anului 2013;

-

Executarea operatiunilor financiare aferente fondurilor alocate pentru anul 2013,
destinate activitatii proprii, dar si proiectelor finantate de la capitolul Transferuri
interne ca urmare selectiei de oferte organizate de catre institutie;

-

Transmiterea trimestriala si anuala a situatiiilor financiar – contabile ale insititutiei
catre ordonatorul principal de credite SGG;

-

Analizarea si urmarirea executiei pe titluri, articole si alineate de cheltuieli a
bugetului aprobat, atat pentru activitatile proprii ale institutiei, cat si pentru proiectul
PAIRS;

-

Elaborarea proiectului de buget anual consolidat la nivel de institutie;

-

Intocmirea situatiilor financiare lunare, trimestriale si anuale pentru activitatea
institutiei, inclusiv proiectele finantate din fonduri europene nerambursabile (PAIRS),
si exercitarea controlului financiar preventiv, in conformitate cu prevederile legale;
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-

Verificarea si avizarea procedurilor de achizitii publice derulate la nivelul institutiei.
Acestea s-au derulat in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

-

S-a comunicat ordonatorului principal de credite nivelul implementarii standardelor
de control intern/managerial si gradul de conformitate la nivel de insitutie;

-

Verificarea si aprobarea ordinelor interne emise de catre Presedinte, la nivel de
institutie privind activitatile specifice ANR si si activitatile si responsabilitatile fiecarui
angajat, atat pentru activitatile proprii, cat si pentru PAIRS;

-

Verificarea si aprobarea statelor de functii lunare, a statelor de plata lunare,
pontajelor aferente angajatilor proprii ai instiutiei, si a altor documente aferente
activitatii de resurse umane;

-

Coordonarea activitatii personalului specializat in resurse umane in vederea
corectarii fisei sintetice la nivelul institutiei si a altor activitati specifice;

-

Transmiterea declaratiilor lunare catre ANAF;

-

Aprobarea fiselor de post actualizate ale personalului din cadrul Sericiului
Economic, Administrativ si Resurse umane;

-

Aprobarea domentelor specifice compartimentului resurse umane – adeverinte de
salariu, si alte documente solicitate de catre personalul institutiei;

-

Evaluarea competentelor personalului si demararea procedurii in vederea participarii
acestora la cursuri de formare profesionala in domeniul economic;

-

Coordonarea activitatii financiare si transmiterea lunara a situatiilor financiare
referitoare la planificarea deschiderilor, a platilor catre Trezorerie, a platilor restante
e.t.c.;

-

Verificarea situatiilor deplasarilor interne si externe ale angajatilor institutiei in anul
2013;

-

Verificarea si coordonarea activitatii personalului specializat in contabilitate privind
activitatea contabila -

inregistrarea lunara a tuturor documentelor in softul

informatizat financiar contabil;
-

Organigrama instituţiei nu are prevăzută în structura ei poziţia de expert IT. Serviciile
IT sunt asigurate de personalul Direcţiei IT din cadrul SGG în mod periodic, dar şi la
cerere. Serviciile asigură funcţionarea, mentenanţa şi modificarea de conţinut a
paginii web a instituţiei: actualizarea şi securizarea serverelor web; crearea,
actualizarea şi configurarea bazelor de date asociate; administrarea jurnalelor de
12

securitate;

realizarea

design-ului

paginii

web;

introducerea

şi

modificarea

elementelor de design; crearea şi întreţinerea bazei de date a site-lui; actualizarea
informaţiilor de pe site;
-

Activităţile de actualizare a paginii web se realizează cu respectarea actelor
normative prevăzute pentru domeniul anr.gov.ro, în funcţie de necesităţile curente şi
de noutăţile intervenite, precum şi de gestionarea serverului de mesagerie
electronică.

Organizarea şi funcţionarea contabilităţii proprii de la nivelul instituţiei, prin registrele de
evidenţă a ordinelor de plată, a foilor de vărsământ, a deconturilor de cheltuieli,
ordinelor de deplasare, control financiar preventiv, bilanţul contabil şi contul de execuţie
bugetară demonstrează efectuarea cheltuielilor în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
Principalele date privind execuţia bugetului pe anul 2013, potrivit bilanţului contabil
încheiat la finele exerciţiului, sunt următoarele:

Titluri bugetare

Buget aprobat

Plăţi efectuate

I.Cheltuieli de personal

1.306.000 lei

1.275.037,34 lei

II.Bunuri şi servicii

1.251.000 lei

1.190.507,87 lei

VII.Alte transferuri

2.000.000 lei

1.903.118,38 lei

440.000 lei

322.585,33 lei

VIII.Proiecte finanţate din
fonduri europene

Sumele puse la dispoziţie prin buget au fost utilizate cu respectarea disciplinei
bugetare, potrivit destinaţiilor aprobate şi corespunzător nevoilor instituţiei.

Capitolul IV. Cooperarea inter-instituţională

A. Punct de contact pentru Consiliul Europei în cadrul programului european
ROMED/ROMACT
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Punctul de contact1 participă în organizarea activităților implementate2 în România în
colaborare cu echipa națională de experți, recent constituită. În 2013 Punctul de
Contact a participat la Congresul European al Mediatorilor desfășurat la Bruxelles și a
organizat diferite activități implementate în România.
I. Organizarea workshopului „Building Capacity for Roma Inclusion at Local Level”
organizat, în octombrie 2013 la București.
În cadrul evenimentului s-a avut în vedere asigurarea participării medicilor de familie,
specialiștilor în sănătate publică, mediatorilor sanitari, reprezentanților Direcțiilor de
Sănătate Publică, reprezentanților Ministerului Sănătății alături de autoritățile publice
locale. Evenimentul „Building Capacity for Roma Inclusion at Local Level”

a fost

organizat de Consiliul Europei în parteneriat cu Comisia Europeană, în cadrul Alianței
Europene a Orașelor și Regiunilor de Incluziune a Romilor, inițiativă a Congresului
Puterilor Locale și Regionale.
II. Organizarea modulului de formare ROMED, curs destinat specialiștilor în educație și
sănătate, angajați în administrația publică, în decembrie 2013.
Dată fiind vizibilitatea la nivel local a mediatorului școlar și a mediatorului sanitar din
România, medici de familie, inspectori DSP, specialiști în sănătate publică au beneficiat
de cursuri de formare în baza unui curriculum

de formare elaborat de Consiliul

Europei.În deschiderea oficială a acestor cursuri de formare au participat reprezentanții
a două ministere de linie, respectiv Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publică.
III. Implicarea mediatorilor sanitari în procesul de inventariere a problemelor existente
la nivel local, în colaborare cu echipa de facilitatori.
În decembrie 2013 facilitatorii locali coordonați de Consiliul Europei s-au deplasat în
zece localități în vederea inventarierii problemelor existente, în colaborare cu mediatorii
1

Declaraţia de la Strasbourg privind Romii, adoptată la Reuniunea la nivel înalt a ţărilor membre ale Consiliului Europei din 20 Octombrie 2010,
exprimă acordul statelor membre în vederea dezvoltării unui Program de Formare Europeană pentru mediatorii romi și se referă la mediere în
contextul educaţiei, ocupării forţei de muncă și serviciilor de îngrijire www.coe-romed.org
2

În conformitate cu ordinul nr.54/14.03.2011 conducerea instituției a desemnat un expert cu atribuții de Punct de Contact Consiliul Europei
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sanitari și școlari. În acest context, mediatorii sanitari și școlari au colaborat cu
facilitatorii locali implicați în procesul de consultare a cetățenilor români aparținând
minorității romilor în identificarea și inventarierea problemelor existente la nivel local.
Propuneri 2014 -Organizarea unor mese rotunde în colaborare cu Direcțiile de Sănătate
Publică în vederea analizării posibilităților locale și județene privind utilizarea medierii
ca instrument de incluziune, în baza recomandării CM/ Rec ( 2012) 9 a Comitetului
Miniștrilor către Statele membre privind medierea ca un instrument eficace

pentru

promovarea respectului pentru drepturile omului și incluziunea socială a Romilor,
adoptată de Comitetul Miniștrilor la 12 Septembrie 2012.
B. Grupul de experţi constituit la nivelul Guvernului pentru finalizarea
programului Hădăreni
La data de 12 aprilie 2013 a avut loc prima întâlnire din anul 2013 a grupului de experţi
constituit în temeiul Notei de Guvern din 25 mai 2011, al cărui mandat îl reprezintă
monitorizarea stadiului punerii în aplicare a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor
Omului (CEDO) în cauza Moldovan şi alţii României, precum şi a acţiunilor ce vor fi
întreprinse de către autorităţile române pentru finalizarea executării măsurilor generale
în această cauză.
Locaţie: sediul Ministerului Afacerilor Externe.
Participanţi: reprezentanți din Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Cancelaria Primului
Ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), Ministerul
Justiției (MJ) Agenția Națională pentru Romi (ANR) și Prefectura județului Mureș,
conform tabelului anexat.
In urma discutiilor au fost propuse urmatoarele masuri:
Analiza Raportului de evaluare a Programului „Hădăreni”, ȋn măsura ȋn care acesta va fi
transmis de către ANR, sub aspectul şi în limitele competenţelor sale;
Transmiterea unei solicitări către ANL și CNI pentru o reevaluare a costurilor
obiectivelor propuse;
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Solicitarea unui punct de vedere Ministerului Sănătății cu privire la construcția și utilarea
dispensarului;
Transmiterea către membrii Grupului de experți a Raportului de evaluare a Programului
„Hădăreni”;
Continuarea demersurilor ȋn vederea sprijinirii reclamantului Bazil Sami Lăcătuș pentru
finalizarea dezbaterii succesiunii;
Efectuarea de demersuri ȋn vederea participării la ședința grupului de lucru mixt ce
urmează a se desfășura ȋn cadrul Prefecturii Mureș;
Efectuarea de demersuri pentru a afla ȋn ce cont se află suma de 130.000 USD pentru a
putea fi utilizați pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului;
Informarea Cancelariei cu privire la preluarea problemelor minorităților și, pe cale de
consecință, a coordonării grupului de experți;
Transmiterea unei invitații de participare la ședința grupului de lucru mixt către grupul
local de inițiativă și ANR;
Formularea unui punct de vedere relativ la posibilitatea de a prevedea ȋn actul normativ
doar a unei mențiuni cu privire la construirea unui „obiectiv economic”, detalierea
acestuia urmȃnd a fi făcută ȋntr-un act normativ ulterior, inferior.
La data de 17 iunie 2013 a avut loc a doua întâlnire din acest an, a grupului de experţi
constituit în temeiul Notei de Guvern din 25 mai 2011, al cărui mandat îl reprezintă
monitorizarea stadiului punerii în aplicare a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor
Omului (CEDO) în cauza Moldovan şi alţii ȋmpotriva României, precum şi a acţiunilor ce
vor fi întreprinse de către autorităţile române pentru finalizarea executării măsurilor
generale în această cauză.
Locaţie: sediul Ministerului Afacerilor Externe.
Participanţi: reprezentanți din Ministerul Afacerilor Externe (MAE) – Irina Cambrea,
director Direcția Agent Guvernamental (DAG) și Oana Ezer – referent relații, DAG;
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) – Bogdan Lisan –
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Manager public, Direcția Monitorizarea Strategiei pentru Romi; Agenția Națională pentru
Romi (ANR) – Marian Babeș – expert; Prefectura județului Mureș – Ioan Romȃnu – șef
serviciu, Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane și Administrativ.
Au fost propuse urmatoarele masuri :
Membrii grupului de lucru vor prezenta conducerii instituțiilor din care fac parte stadiul
punerii ȋn aplicare a Programului „Hădăreni” și vor solicita un acord de principiu ca, ȋn
situația ȋn care, pȃnă la ȋnceputul lunii octombrie a anului curent, nu se va clarifica
problema titlurilor de proprietate asupra terenurilor, să se recurgă la măsuri alternative
pentru a se ieși din blocajul existent ȋn acest moment cu privire la construirea caselor.
MDRAP și ANR, pornind de la datele cuprinse ȋn Evaluarea Programului „Hădăreni”,
vor furniza observații și informații concrete, ȋn limitele competențelor lor, cu privire la
modul ȋn care au fost aduse la ȋndeplinire obiectivele din Programul „Hădăreni” și,
eventual, propuneri de măsuri ce pot fi luate ȋn continuare pentru a se putea aduce la
ȋndeplinire obiectivele nerealizate ori realizate parțial.
Prefectura Mureș, pornind de la datele cuprinse ȋn Evaluarea Programului „Hădăreni”:
- va analiza ȋn ce măsură poate furniza informații concrete, ȋn limitele competențelor
sale, cu privire la modul ȋn care au fost aduse la ȋndeplinire obiectivele din Programul
„Hădăreni” și ce propuneri poate face cu privire la eventuale măsuri ce ar putea fi luate
ȋn continuare pentru a se aduce la ȋndeplinire obiectivele nerealizate ori realizate parțial;
- se va informa cu privire la situația punctului medical ce exista ȋn satul Hădăreni și va
lua legătura cu medicul din comună pentru a identifica care este poziția acestuia față de
construirea unui dispensar/punct medical (din perspectiva posibilității ca acesta să ȋși
asume desfășurarea activității ȋn acel spațiu);
- va ȋncerca identificarea unor posibile activități economice ce ar putea fi desfășurate ȋn
hala ce trebuie construită.
La data de 12 iulie 2013 a avut loc a treia întâlnire a grupului de experţi constituit în
temeiul Notei de Guvern din 25 mai 2011, al cărui mandat îl reprezintă monitorizarea
stadiului punerii în aplicare a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în
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cauza Moldovan şi alţii ȋmpotriva României, precum şi a acţiunilor ce vor fi întreprinse
de către autorităţile române pentru finalizarea executării măsurilor generale în această
cauză.
Locaţie: sediul Ministerului Afacerilor Externe.
Participanţi: reprezentanți din Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Cancelaria Primului
Ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), Ministerul
Finanțelor Publice (MFP) Agenția Națională pentru Romi (ANR), Agenția Națională
pentru Locuințe (ANL), Prefectura județului Mureș și Primăria comunei Chețani, conform
tabelului
Au fost propuse urmatoarele masuri:
Redactarea actului normativ. Metodologie
MAE va iniția modificarea proiectul de act normativ existent , menționȃnd, ȋn principal,
aspectele următoare:
Alte măsuri
MDRAP, MFP, Cancelaria Primului-ministru, MJ vor verifica daca este posibil ca
actul normativ ce va constitui temeiul construcției obiectivelor sus-menționate poate fi o
hotărȃre de guvern (pentru urgentarea adoptării).
ANL va stabili un cost estimativ pentru construirea celor trei case, raportarea făcȃnduse la un număr de 4 camere pentru fiecare casă, urmȃnd ca acesta să fie stabilit ȋn
concret ȋn funcție de numărul exact al persoanelor ce vor locui ȋn acestea.
Cancelaria Primului-ministru, SGG vor face verificări pentru a identifica unde se
găsește ȋn prezent suma de 130.000 USD care a rămas ȋn urma activității desfășurate
de către PNUD, sumă ce trebuie adusă ȋntr-un cont al SGG.
La data de 15 iulie 2013 a fost pus in circulatie intre institutii, Proiectul de Hotărâre de
Guvern pentru a fi completat cu observatiile tuturor institutiilor implicate in finalizarea
programului Hadareni.
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La data de 23 septembrie 2013 a avut loc a patra întâlnire din anul 2013 a grupului de
experţi constituit în temeiul Notei de Guvern din 25 mai 2011, al cărui mandat îl
reprezintă monitorizarea stadiului punerii în aplicare a hotărârilor Curţii Europene a
Drepturilor Omului (CEDO) în cauza Moldovan şi alţii împotriva României, precum şi a
acţiunilor ce vor fi întreprinse de către autorităţile române pentru finalizarea executării
măsurilor generale în această cauză.
Locaţie: sediul Ministerul Afacerilor Externe.
Participanţi: reprezentanţi din Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Cancelaria Primului
Ministru, Secretariatul General al Guvernului (SGG), Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice (MDRAP), Ministerul Justiţiei (MJ), Agenţia Naţională pentru
Romi (ANR), Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), Compania Naţională de Investiţii
(CNI), Prefectura judeţului Mureş şi Primăria comunei Cheţani, conform tabelului
anexat.
Au fost propuse urmatoarele masuri :
MAE a expus, pe scurt, chestiunile de interes pentru întâlnirea grupului de experţi,
respectiv, finalizarea elaborării unui act normativ pentru construirea celor 3 obiective
rămase neatinse, evaluarea autorităţilor naţionale cu privire la măsurile ce au fost luate
pentru executarea hotărârilor CEDO sus-menţionate, vizita Serviciului de Executări a
hotărârilor CEDO din cadrul Consiliului Europei din perioada 10-11 octombrie a.c.
MAE va transmite tuturor membrilor grupului de lucru, precum şi altor instituţii
interesate, propunerea de Proiect de act normativ, în varianta agreată în cadrul întâlnirii.
La data de 4 septembrie 2013 a avut loc a cincea întâlnire din anul 2013 a grupului de
experţi constituit în temeiul Notei de Guvern din 25 mai 2011, al cărui mandat îl
reprezintă monitorizarea stadiului punerii în aplicare a hotărârilor Curţii Europene a
Drepturilor Omului (CEDO) în cauza Moldovan şi alţii împotriva României, precum şi a
acţiunilor ce vor fi întreprinse de către autorităţile române pentru finalizarea executării
măsurilor generale în această cauză.
Locaţie: sediul Ministerului Afacerilor Externe, Bd. Aviatorilor, nr. 50 A.
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Participanţi: reprezentanţi din Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Secretariatul General
al Guvernului (SGG), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
(MDRAP), Ministerul Finanţelor Publice (MFP), Ministerul Sănătății (MS), Agenţia
Naţională pentru Romi (ANR), Compania Naţională de Investiţii (CNI), Prefectura
judeţului Mureş şi Primăria comunei Cheţani
Au fost propuse urmatoarele masuri :
Finalizarea proiectului de act normativ
Având în vedere faptul că situația terenurilor pe care ar trebui amplasate casele ce
urmează a fi construite nu pare a putea fi clarificată într-un termen rezonabil și pentru a
se depăși blocajul generat de această situație, a fost avansată soluția separării
problemei reconstrucţiei locuințelor, de ceea a construirii unui centru medical și a unui
obiectiv economic. Astfel, la acest stadiu, va fi propus un proiect de act normativ numai
pentru cele două obiective a căror construire poate demara.
Modul în care se va soluţiona problema reconstruirii caselor, precum şi o decizie cu
privire la necesitatea unor măsuri suplimentare în materia reabilitării ori găsirea unei
soluții alternative în vederea îndeplinirii obligaţiilor statului în ceea ce priveşte
implementarea unor programe de reabilitare a locuinţelor, va face obiectul unui act
normativ separat, ce va fi adoptat după realizarea unei evaluări a măsurilor luate în
acest domeniu.
Aceaste aspecte urmează a fi propuse spre aprobare Guvernului României, printr-un
memorandum inițiat de către SGG și MAE (Memorandumul).

Capitolul V. Parteneriate strategice
În cursul anului 2013 Agenţia Naţională pentru Romi a continuat să acorde o atenţie
deosebită lărgirii ariei de cooperare în termeni de parteneriat pe domenii de intervenţie,
rezultatul concretizându-se în încheierea următoarelor documente cadru:
 Acord de parteneriat încheiat la data de 15.02.2013 cu Asociaţia ,,Romano
Butiq”, SC K Consulting Management and Coordination SRL, Agenţia de
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Dezvoltare Comunitară ,,Împreună”, Primăria Sectorului 6 a Municipiului
Bucureşti, Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Şcoala Naţională
de Studii politice şi Administrative, Universitatea Politehnică din Bucureşti.
Obiectivul parteneriatului: înfiinţarea primului Muzeu al culturii romilor din România şi
din Sud-Estul Europei în scopul promovării pe termen lung a valorilor tradiţionale
rome şi româneşti; promovării cunoştinţelor privind trecutul cultural şi istoric al
romilor; creării unui spaţiu de comunicare interetnic şi intraetnic.
 Protocol de colaborare încheiat la data de 04.03.2013 cu Asociaţia Partida
Romilor ,,Pro-Europa”. Obiectivul general al protocolului: părţile vor coordona în
comun, procesul de implementare a măsurilor prevăzute, relevanţa, Deceniului de
Incluziune a Romilor (DIR) pentru statele member, procesul de decizie, coordonare
şi administrare a DIR, resursele de finanţare şi punctele de vedere privind viitorul
DIR.
 Protocol

de

colaborare

încheiat

la

data

de

17.04.2013

cu

Asociaţia

Meşteşugarilor şi Comercianţilor Tradiţionali Romi. Obiectivele acestui protocol
constau în: evidenţierea tradiţiilor rome încurajând dialogul între generaţiile vechi şi
noi ale meşteşugarilor romi dar şi prezentarea portului romani şi a meseriilor
tradiţionale; atragerea tinerilor romi în procesul de recunoaştere a identităţii entice;
conjugarea eforturilor pentru a contribui la îmbunătăţirea imaginii romilor, prin
promovarea culturii; amenajarea unor spaţii pentru expoziţii de fotografie, sculptură,
picture şi vânzare carte.
 Protocol de colaborare încheiat la data de 10.05.2013 cu Primăria Municipiului
Cluj Napoca. Obiectivele acestui protocol constau în: Identificarea problemelor cu
care se confruntă comunităţile de romi de pe raza municipiului şi implementarea de
măsuri în conformitate cu prevederile Strategiei Guvernului de incluziune a
cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020; Constituirea şi
consolidarea Grupului de Lucru Local (GLL) la nivelul municipiului în conformitate cu
prevederile HG 1221/2011;
Elaborarea Planului local de acţiune privind incluziunea minorităţii rome, în
conformitate cu prevederile HG 1221/2011; Implementarea proiectului pilot
,,Pachetul de proiect integrat pe locuire pentru incluziune în Zona Metropolitană
Cluj”, focusat pe familiile dezavantajate, în special pe comunităţile de romi din zona
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Pata Rât, propus spre finanţare la MDRAP din fonduri structural, prin POR, în
parteneriat cu ANR;
 Protocol privind colaborarea pentru asigurarea resurselor financiare necesare
derulării proiectului ,,Tinerii dezbat” încheiat la data de 29.05.2013 cu Ministerul
Educaţiei Naţionale, Reprezentanţa UNICEF România, Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării. Scopul proiectului ,,Tinerii dezbat” constă în
infomarea corectă, dezbaterea argumentată şi sensibilizarea asupra diverselor
forme în care diferenţele sociale, etnice, economice şi de sănătate sau gen pot
constitui bariere pentru comunicare şi toleranţă. ,,Tinerii dezbat” este un campionat
national de dezbatere educaţionala care contribuie la formarea, dezvoltarea şi
exersarea competenţelor şi atitudinilor social civice democratice necesare tinerei
generaţii pentru participarea activă la viaţa socială. Acest demers educational va
cuprinde o serie succesivă de activităţi de formare şi dezbateri ce vor fi organizate
la nivel judeţean, regional şi national. Obiectivele acestui protocol sunt: susţinerea
de către părţile semnatare, a derulării activităţilor din calendarul national ,,Tinerii
dezbat”; promovarea, în reţeaua unităţilor de învătământ preuniversitar a proiectului
,,Tinerii dezbat” şi a partenerilor care susţin derularea acestui proiect; atragera
tinerilor liceeni în campaniile de dezbateri şi informare referitoare la minorităţi şi
grupuri defavorizate; promovarea valorilor democratice, prin exersarea de către elevi
a practicilor democratice de bază, în vederea asumării rolului şi statului de cetăţean
activ.
 Acord de colaborare încheiat la data de 05.11.2013 cu Asociaţia Harmony
Human Aid. Scopul acestui acord este colaborarea în implemntarea proiectului
,,Plan Comunitar de Acţiune Ceuş”, pentru care se solicită finanţare nerambursabilă
în

cadrul

Fondului

ONG

în

România,

Componenta

2

Justiţie

Socială/Subcomponenta 2.1 Dezvoltarea comunităţilor rurale interetnice.
 Protocol de colaborare încheiat la data de 09.12.2013 cu Asociaţia Agenţia de
Monitorizare a Presei. Prin semnarea acestui Protocol de colaborare părţile îşi
exprimă acordul de asociere în vederea identificării unor soluţii legale în vederea
desfăşurării unor activităţi specific proiectului ,,Profesionişti romi în domeniul
medical”. Obiectivul acestui Protocol de colaborare este de a stabili drepturile şi
obligaţiile fiecărei părţi.
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Campanii comune desfăşurate cu partenerii sociali
 Campania „Tinerii dezbat” este un program al Ministerului Educaţiei Naţionale,
organizat în parteneriat cu: Reprezentanţa UNICEF România, Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării, Agenţia Naţională pentru Romi. Programul se
adresează elevilor din clasele a IX-a, a X-a si a XI-a din toate unităţile de învăţământ
preuniversitar şi are ca scop conştientizarea de către tineri a valorilor cetăţeniei
democratice prin înţelegerea informată a realităţilor sociale, prin exersarea atitudinii
tolerante şi deschise faţă de diferenţele sociale, etnice, economice, de sănătate sau
gen care pot constitui bariere în comunicare.
 Agenţia Naţionala pentru Romi, în parteneriat cu Comisia pentru drepturile omului,
culte şi problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, Partida Romilor
“Pro-Europa” au comemorat “Ziua Dezrobirii” printr-un eveniment constând într-o
masă rotundă intitulată : „Romii- de la stadiul de robi la statutul de cetăţeni europeni”
urmat de un dineu festiv oferit în incinta “Salonului Brîncovenesc” de la Palatul
Parlamentului, unde au fost invitaţi artişti de muzică tradiţională, membri ai Centrului
National de Cultură a Romilor. La eveniment au fost prezente înalte oficialităţi,
personalităţi politice, ambasadori, istorici, reprezentanţi ai organizaţilor civice,
precum şi ai altor organizaţii neguvernamentale care activează în domeniul
drepturilor omului.
 Agenţia Naţională pentru Romi, în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii
Interetnice, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale şi
Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa, au organizat evenimentul „Comemorarea
Victimelor Holocaustului”. Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului este
un eveniment național ținut pe 9 octombrie în România, dedicat comemorării
victimelor Holocaustului și, în special, rolului României în acest episod al istoriei. În
această zi, diverse ceremonii au avut loc în toată țara, pentru a comemora evreii și
romii care au murit în Holocaust. La eveniment au fost invitaţi să participe diplomaţi,
reprezentanţi ai instituţiilor publice centrale, ai mediului politic, cultural şi istoric,
experţi în domeniu, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile.
 ANR în parteneriat cu Asociaţia Medicină Modernă, Direcţia Generala de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, au organizat masa rotunda ,,Sărut mâna,
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mama mea!” în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti, urmat de un
moment artistic dedicat persoanelor vârstnice .
 ANR în parteneriat cu ISMB - Inspectoratul Şcolar al Municipiului București şi
Partida Romilor Pro-Europa au organizat un eveniment cultural “Caravana
poveștilor ” care a constat în punerea în scenă a unei piese de teatru, o selecţie de
poveşti şi un spectacol de colinde urmat de distribuirea unor materiale educaţionale
pentru 300 de copii.
 Agenţia Naţională pentru Romi este partener, alături de DGASPC Ilfov şi SIVECO,
în proiectul “Servicii integrate pentru incluziunea sociala a grupurilor
vulnerabile”, care a demarat la 1 noiembrie 2013 şi se desfăşoară pe o perioadă de
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luni.

Bugetul

total

POSDRU/122/6.2/G/124650

al

acestuia

este

de

2.153.860

lei.

Proiectul

este cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, axa
prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 –
Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.
Obiectivul general al proiectului are în vedere creşterea calităţii serviciilor
specializate de reabilitare şi integrare profesională a persoanelor aparţinând
grupurilor vulnerabile în scopul diminuării marginalizării sociale, discriminării şi
sărăciei şi incluziunii sociale a acestora.
Implementarea proiectului vizează trei direcţii strategice:


creşterea competenţelor personalului implicat în furnizarea serviciilor de
reabilitare şi integrare profesională a persoanelor aparţinând grupurilor
vulnerabile;



dezvoltarea şi implementarea instrumentelor inovatoare de gestionare a
datelor privind problematica, incluziunea şi integrarea profesională a
persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile la nivelul judeţului Botoşani;



stimularea cooperării la nivel regional privind reabilitarea şi integrarea
profesională a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile.

In cadrul proiectului, 240 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile vor beneficia de
servicii integrate pentru inserţia pe piaţa forţei de muncă. Infiinţarea şi dotarea unui
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Centru de incluziune socială va contribui la oferirea de servicii de calitate pentru
persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile atât pe perioada de implementare a
proiectului, dar şi după finalizarea acestuia. Valoarea adaugată a proiectului constă în
implementarea şi utilizarea instrumentelor TIC inovatoare care facilitează accesul la
informaţie şi educaţie atât persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, dar şi
personalului implicat în activităţi specifice.
Totodată, se urmăreşte şi întărirea capacităţii administrative, prin participarea
personalului implicat în activităţi specifice persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile
la schimburi de experienţe şi cursuri de formare profesională.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:


OS1: Dezvoltarea abilităţilor specifice de căutare a unui loc de muncă prin
oferirea de servicii de informare şi consiliere psihologică şi vocaţională unui
număr de 240 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile;



OS2: Dezvoltarea competenţelor persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile
prin participarea acestora la cursuri de calificare/recalificare;



OS3: Intărirea capacităţii administrative prin realizarea schimburilor de xperienţe
şi participarea persoanelor implicate în activităţi specifice grupurilor vulnerabile la
cursuri de perfecţionare şi instruire.

 Agenţia Naţională pentru Romi este partener în cadrul proiectului ”Programe
eficiente pentru integrarea/incluziunea activă a romilor în Europa de Sud-Est –
PAIRS”, finanţat din Programul de Cooperare Transnaţională pentru Europa de Sud
– Est, al cărui lider de parteneriat este Serviciul de Caritate Maltese din Ungaria. In
perioada ianuarie-decembrie 2013 in cadrul proiectului PAIRS s-au desfasurat
urmatoare activitati:
Pachetul de Lucru 1 În vederea realizării obiectivelor propuse la nivelul proiectului,
s-a asigurat o implementare eficientă a proiectului şi îndeplinirea la timp a
indicatorilor prevăzuţi. S-au menţinut contactele cu partenerii de proiect şi cu liderul
de parteneriat şi au fost organizate reuniuni de lucru periodice cu experţii echipei
ANR, astfel încât să se asigure derularea eficientă a activităţilor proiectului şi un
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management financiar corect. S-a transmis

a doua raportare la nivelul

parteneriatului. Echipa de implementare aprezentat modificări, astfel Mariana
Buceanu şi Mariea Ionescu – experţi tematici - au părăsit echipa, locul lor fiind luat
de Cristina Dobre şi Gabriela Murgescu.
Pachetul de Lucru 2: În vederea îmbunătăţirii vizibilităţii proiectului şi a impactului
acestuia asupra incluziunii active şi asupra fenomenului de anti-discriminare a
minorităţii rome, a fost cooptat un expert extern. Astfel, s-a asigurat activitatea de
comunicare la nivelul proiectului: s-au elaborat comunicate de presă, materiale
informative cu privire la derularea proiectului. ANR şi-a asigurat comunicarea cu
presa scrisă şi audio-vizuală invitând jurnalişti la evenimentele organizate în această
perioadă şi organizând conferinţe de presă cu ocazia reuniunilor grupurilor tematice
etc.
Pachetul de lucru 3 S-au pregătit drafturile Raportului de ţară şi a Raportului de
cercetare comparativ. Țările din Europa de Sud-est ce au fost supuse analizei sunt:
Albania, Bulgaria, Ungaria, Italia, România și Serbia. Obiectivul raportului este să
analizeze succesele și eșecurile programelor de finanțare UE/naționale/regionale din
domeniul incluziunii romilor. Schimbul de bune practici internaționale în rândul țărilor
PAIRS va sprijini recomandările făcute factorilor de decizie politici pentru
eficientizarea viitoarelor programe. A fost elaborată şi versiunea finală a acestui
raport, după ce s-au inclus punctele de vedere şi remarcile transmise de partenerii
externi din cadrul PARIS.
Pachetul de lucru 4 În cadrul acestui pachet de lucru, a fost elaborate metodologia
comună pentru organizarea meselor rotunde din cadrul PAIRS, în scopul unei mai
bune planificări, organizări, desfăşurări şi evaluări a rezultatelor obţinute în cadrul
meselor rotunde.
În anul 2013, au fost organizate trei mese rotunde.
Prima masă rotundă, organizată în 11 aprilie 2013, a avut tema “Responsabilitate
şi angajament ocazionat de Ziua minorităţii romilor din România.” In cadrul
evenimentului, a fost prezentat proiectul PAIRS, având ca obiectiv principal
reducerea excluziunii romilor în Europa de Sud – Est prin explorarea şi fructificarea
practicilor de succes ale organizaţiilor societăţii civile şi autorităţilor locale, facilitarea
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şi transcrierea lecţiilor învăţate din aceste abordări în viitoarele politici şi programe
pentru a fi implementate de factorii de decizie de la nivel naţional şi regional. Masa
rotundă şi-a propus să identifice modalităţi practice referitoare la două probleme
cheie: “Cum se ajunge la o viziune comună privind politicile publice naţionale şi
europene destinate incluziunii romilor”? şi “Cum se ajunge la coerenţa politicilor
publice naţionale şi europene destinate incluziunii romilor”?
Cel de-al doilea eveniment, „PAIRS – Suport pentru Strategia Guvernului
României de incluziune

a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor

pentru perioada 2012-2020 – suport pentru Programarea 2014-2020”, a avut loc
în perioada 5-8 august 2013 şi a constat în organizarea a 2 acţiuni: o serie de
ateliere de lucru tematice, pentru revizuirea Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 20122020, în contextul viziunii acesteia ca suport pentru Programarea 2014-2020 şi o
masă rotundă având ca scop sensibilizarea şi implicarea părţilor interesate.
Evenimentul s-a bucurat de o largă participare a repezentanţilor organizaţiilor
societăţii civile şi ai administraţiilor publice, precum şi ai Parlamentului român.
Scopul acestui eveniment a fost consolidarea cadrelor de programare prin
sensibilizarea factorilor de decizie şi implicarea grupurilor ţintă vizate de proiect
(organizaţii ale societăţii civile, administraţii locale/ autorităţi publice, agenţii de
dezvoltare),

prin

facilitarea

dialogului

pe

problematica

incluziunii

romilor.

Prezentarea Raportului de ţară al României privind integrarea activă a romilor, parte
a Raportului comparativ al ţărilor din Sud-Estul Europei şi ultima versiune a
Strategiei naţionale de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor
romilor

au

fost

elementele-cheie

ale

evenimentului.

Totodată,

în

cadrul

evenimentului s-au prezentat şi s-au supus dezbaterii participanţilor priorităţile şi
viziunea Agenţiei Naţionale pentru Romi privind revizuirea Strategiei Guvernului
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru
perioada 2012-2020 – suport pentru Programarea 2014-2020, în cadrul unor ateliere
de lucru organizate pe domenii majore de intervenţie, respectiv sănătate, educaţie,
ocupare, locuire şi mică infrastructură, infrastructură socială şi cultură.
Ultimul eveniment din 2013 a fost organizat în perioada 24-26 octombrie 2013, sub
numele „PAIRS – Abordare comprehensivă a Strategiei Guvernului României
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de incluziune a cetăţenilor români de etnie romă pentru perioada 2012-2020.
Consultări la nivelul societăţii civile prin prisma Raportului de cercetare
comparativ privind integrarea activă a romilor” Masa rotundă a combinat câteva
teme importante – incluziunea socială, politicile publice, programe şi proiecte
destinate romilor, situaţia romilor şi de aceea s-a ales ca, în locul unui set de ipoteze
de lucru, să se utilizeze o serie de întrebări cheie al căror răspuns să contribuie la
fundamentarea unor concluzii şi recomandări pentru demersurile de politici publice
destinate romilor: Care este percepţia actorilor relevanţi privind implementarea de
politici, programe şi proiecte cu privire la problematica romilor? Cum apreciază
actorii relevanţi eficienţa, eficacitatea, impactul şi sustenabilitatea politicilor,
programelor şi proiectelor destinate romilor? Care este nivelul de implicare al
structurilor de reprezentare a romilor în design-ul, implementarea şi politicilor,
programelor şi proiectelor destinate romilor? Se poate realiza un profil al
problemelor populaţiei de romi din România, ca suport pentru evaluarea ex-ante
necesară în elaborarea politicilor publice? ş.a. Scopul întâlnirii nu a fost, în primul
rând, obţinerea consensului, ci provocarea dezbaterii şi obţinerea argumentelor pro
şi contra în legatura cu temele în discuţie. Problematica abordată în cadrul mesei
rotunde va fi reluată cu ocazia altor întâlniri în cadrul PAIRS (cu posibilitatea lărgirii
grupului de discutii) şi, dacă se va exprima interesul, prin continuarea dezbaterii prin
intermediul computerului în forma unor discutii electronice.

Capitolul VI. Colaborarea cu partenerii sociali în 2013
Pe parcursul anului 2013, colaborarea cu partenerii sociali a CRPII s-a materializat prin
participare la reuniuni de consultare şi contribuţii la elaborarea unor documente, politici
publice şi rapoarte ale altor organizaţii, instituţii şi institute de cercetare şi organizarea unor
acţiuni comune.
a. Reuniuni de consultare şi contribuţii la elaborarea unor documente, politici publice
şi rapoarte ale altor organizaţii, instituţii şi institute de cercetare.
 Reuniuni organizate de ANR cu Ministrul Muncii,
 Contribuţii la planul de măsuri ex ante al ministerului fondurilor europene, ( MFE),
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 Participare şi contribuţii la reuniunile de consultare privind strategia UNICEF pe anul
2013,
 Reuniuni de consultare cu DGAPC – sectorul 5 pentru organizarea unor acivităţi
comune pe trimestrul 3.
 Participare la cursurile de formare profesională în domeniul CIM organizat de ANFP,
evaluatori proiecte, managenetul riscului, organizate de ANR.
 Participare la acţiunile organizate de ANR din februarie, aprilie, decembrie 2013.
b. Reuniuni de consultare şi contribuţii la elaborarea unor politici publice
 Colaborare în procesul de revizuire a Stategiei Guvernului României de Incluziune
a cetăţenilor Români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2011-2020.
 Participare la dezbaterile organizate în grupurile de lucru pe domeniile sectoriale din
strategie şi în grupuri comune de lucru, şedinţe de lucru, întâlniri cu societatea civilă,
reprezentanţi ai instituţiilor publice centrale, reprezentanţi din ministere pentru
actualizarea planurilor sectoriale de măsuri din strategie .
 Participare şi colaborare la activităţi, acţiuni cuprinse în calendarul de pregătire şi
elaborarea documentelor de programare privind dezvoltarea regională pentru
perioada 2014-2020 a MDRAP.
 Participare şi colaborare în cadrul Comitetul Consultativ Tematic (CCT) „Dezvoltare
Regională”
elaborarea şi

din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la
validarea

analizei socio-economice pe domeniul infrastructura

regională şi locală.
 Participare, în cadrul Grupului Tehnic de Lucru “Comunităţi defavorizate”
„Infrastructură Regională şi Locală”

şi

din cadrul Comitetului consultativ pentru

Dezvoltare Regională şi participare la elaborarea analizei socio-economice
„Comunităţi Defavorizate”.
c. Reuniuni de consultare şi contribuţii la rapoarte ale altor organizaţii, instituţii şi
institute de cercetare .
 Participare şi contribuţii la reuniunile de consultare organizate de UNDP privind
elaborarea raportului pe anul 2013 – economie socială,
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 Participare şi contribuţii importante la raportul de cercetare SPOS – politici de
inluziune a romilor in statele membre UE al Institutului European din România (IER),
 Participări la dezbaterile organizate în vederea elaborării studiilor MDRAP şi Banca
Mondială.
1. Elaborarea strategiilor de integrare pentru zone sărace şi comunităţi
defavorizate” elaborat de Banca Mondială şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice.
2. Studiul de Diagnostic şi Consultanta pentru Politicile de Sprijinire a Integrarii
Populatiei Rome din România elaborat de Ministerul Muncii şi Banca Mondială
 Organizarea şi participare ca moderator la reuniunea ICCV – sectiunea 21 – grupuri
minoritare , desfăşurată la Bucureşti în octombrie 2013 de ICCV.
d. Colaborare cu instituţii publice locale în procesul de implementare a strategiei
HG.1221/2011
 Participare la şedinţele lunare în Grupul de Lucru Mixt (GLM) din cadrul Institituţiei
Prefectului Bucureşti, temele de discuţie şi informările prezentate fiind din domeniile
sectoriale ale Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei Romilor
precum şi prezentare de proiecte implementate de instituţii publice şi ONG-uri şi
informaţii privind liniile de finanţare interne şi extern
 Colaborare la elaborarea planului anual 2013 al Comisiei de Incluziune socială a
Municipiului Bucureşti.

Capitolul VII. Coordonarea Structurilor Regionale ale ANR
Structurile Regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Romi sunt organizate şi
funcţionează astfel:
● Regiunea 1 Nord-Est cu sediul în Iaşi, cuprinde judeţele: Vaslui, Suceava, Bacău,
Iaşi, Neamţ, Botoşani.
● Regiunea 2 Sud-Est cu sediul în Brăila, cuprinde judeţele: Constanţa, Tulcea, Brăila,
Galaţi, Vrancea, Buzău.
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● Regiunea 3 Sud-Muntenia cu sediul în Călăraşi, cuprinde judeţele: Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman.
● Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia cu sediul în Craiova, cuprinde judeţele: Dolj, Gorj, Olt,
Mehedinţi, Vâlcea.
● Regiunea 6 Nord-Vest cu sediul în Cluj-Napoca, cuprinde judeţele: Bihor, BistiţaNăsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj.
● Regiunea 7 Centru cu sediul în Alba-Iulia, cuprinde judeţele:Alba, Braşov, Covasna,
Harghita, Mureş, Sibiu.
În plan regional, angajaţii ANR din cadrul Structurilor Regionale asigură dezvoltarea
relaţiilor de comunicare şi colaborare instituţională la nivel local, contribuind la
dezvoltarea de parteneriate la nivel regional şi local.
 De asemenea se implică în implementarea proiectelor ANR şi a altor proiecte
derulate de alte instituţii publice la nivel regional care vizează îmbunătăţirea
situaţiei romilor prin desfăşurarea de activităţi de sprijin şi consultanţă în
domeniul incluziunii sociale.
Activităţile desfăşurate au caracter permanent, activităţi cu caracter specific, activităţi în
domeniul incluziunii sociale şi protecţiei sociale, activităţi de promovare a imaginii
instituţionale.
 În implementarea şi monitorizarea

Strategiei Guvernului României de

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, aprobată prin
H.G nr. 1.221/2011 Experţii ANR în Structurile regionale desfăşoară activităţi de
informare, sprijin şi colaborare

cu membrii Birorilor Judeţene pentru Romi,

structură organizată la nivel judeţean în cadrul Instituţiei Prefectului. In cadrul
acestor întâlniri de lucru sunt prezenţi reprezentanţi ai structurilor deconcentrate
ale

ministerelor,

consilieri

locali

şi

reprezentanţi

ai

organizaţiilor

neguvernamentale, temele de discuţie şi informările prezentate fiind din
domeniile sectoriale ale Strategiei Guvernului României de incluziune a
cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, informaţii privind programe şi
oprtunităţi de finanţare.
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 Structurile regionale solicită şi sintetizează informaţiile primite de la autorităţile
publice locale şi regionale

privind implementarea măsurilor de incluziune a

minorităţii rome, situaţia elaborării Planurilor locale de acţiune, Planurilor
Judeţene de Măsuri. În baza acestor informaţii a fost întocmit Centralizatorul
privind stadiul de implementare a H.G nr. 1.221/2011, la nivel local şi judeţean.
 Reprezentanţii regionali ai instituţiei

participă constant la lucrările Comisiilor

Judeţene privind Incluziunea socială înfiinţate prin Hotararea nr. 1217/2006.
În cadrul lucrărilor acestor comisii sunt elaborate şi aprobate planurile judeţene din
domeniul incluziunii sociale şi protecţiei sociale, sunt monitorizate

realizarea

obiectivelor prevăzute în planurile judeţene şi sunt efectuate informări periodice cu
privire la situaţia şi evoluţia situaţiei socio-economice a judeţului.
 Tot în plan regional angajaţii din Structurile Regionale sunt membrii în Colegiul
Prefectural, în cadrul lucrărilor acestei structuri se raportează şi analizează
stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune
de la nivelul județului sau al localităților acestuia, propunând măsuri de
îmbunătăţire a activităților.
Procesul de revizuire a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor
români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020, a fost extins la nivel
regional, in acest sens au
structurlor

deconcentrate

fost organizate întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai
din

ministere,

instituţii

publice

locale,

organizaţii

neguvernamentale, fiind formulate o serie de propuneri şi recomandări

Activităţi în implementarea şi monitorizarea proiectelor
Reprezentanţii Structurilor Regionale au continuat monitorizarea şi evaluarea
proiectelor implementate la nivel local şi regional cu privire la măsurile şi acţiunile
desfăşurate pentru incluziunea romilor şi a proiectelor finanţate de instituţie de la
bugetul de stat în domeniile

sectoriale: educaţie, sănătate, cultură şi dezvoltare

comunitară.
Colaborarea inter-instituţională şi asigurarea vizibilitatea instituţiei
Structurile Regionale desfăşoară activităţi de

iniţiere şi consolidare a

parteneriat strategic la nivel central/regional propun

relaţiilor de

încheierea de protocoale de
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colaborare, între ANR şi organizaţii/instituţii publice locale prin care să se asigure un
cadru optim, schimbului reciproc de informaţii specifice domeniilor sectoriale de
activitate.
În urma invitaţiilor primite, reprezintă instituţia prin participarea la întâlniri de lucru axate
pe tema incluziunii sociale a romilor organizate de diverse instituţii şi organizaţii: Fondul
Român de Dezvoltare Socială, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Programul
Natiunilor Unite pentru Dezvoltare.
De asemenea colaborează la organizarea diferitelor evenimente organizate de către
autorităţile publice locale, fundaţii, ONG-uri rome şi nerome (lansări proiecte, conferinţe,
mese rotunde, campanii de informare şi conştientizare, etc).
Organizează în parteneriat cu instituţii,

ONG-uri, universităţi, diverse manifestări

culturale sau comemorări dedicate Zilei Internationale a Romilor, a Drepturilor Omului
a Holocaustului.
Răspunzând solicitărilor, oferă informaţii şi consultanţă persoanelor care

solicitată

sprijin în rezolvarea problemelor sociale şi educaţionale, informaţii despre liniile de
finanţare, sursele de finanţare interne şi externe.
În colaborare cu Agenţiile de Dezvoltare Regională pregătesc documentaţia necesară
elaborării fişelor de proiecte integrate în cele patru domenii prioritare: educaţie,
ocupare, sănătate şi locuinţe, participă la implementarea programelor de incluziune
socială şi colaborează la elaborarea planurilor regionale de dezvoltare.
Capitolul VIII. Relaţiile publice
În anul 2013, activitatea Compartimentului Relaţii Publice s-a axat pe următoarele mari
domenii de activitate:
Activităţi specifice CRPII / CIM


Elaborarea planului de măsuri pe anul în curs;



Monitorizarea îndeplinirii măsurilor cuprinse în planul de măsuri anual;



Elaborarea/revizuirea altor proceduri operationale;
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Acordarea de sfaturi metodologice compartimentelor ANR in vederea

aplicării

procedurilor operaţionale;


Elaborarea de rapoarte trimestriale şi anuale privind indeplinirea standardelor de
control intern managerial la ANR;



Analize privind controlul intern/managerial în toate compartimentele/domeniile de
activitate ale ANR;



Asigurarea schimbului de informaţii între compartimentele ANR şi cu organismele de
control referitoare la CIM.

Alte activităţi specifice CPRII /CIM


Primirea şi elaborarea răspunsurilor la petiţii, reclamaţii/plângeri, de la persoane
fizice, persoane juridice, instituţii publice şi private;



Reprezentarea instituţiei în plan intern. Participarea la seminarii, conferinţe, întâlniri,
naţionale organizate de instituţii şi organizaţii neguvernamentale:



Colaborare internă între birouri şi compartimente pentru punerea în aplicare a unor
activităţi comune ale ANR.

1. Activitatea de control intern/managerial (CIM)
În conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005 cu modificările şi
completările ulterioare, controlul intern managerial este organizat prin Ordinul
preşedintelui ANR în cadrul Compartimentului Relaţii Publice. În anul 2013 au fost
elaborate şi aprobate prin ordinul preşedintelui ANR , 10 proceduri operaţionale şi
revizuite alte 3 proceduri. Au fost întocmite 4 rapoarte de monitorizare trimestrială şi
unul anual, transmise către coordonatorul activităţii ANR, respectiv Secretariatul
General al Guvernului. Au fost întocmite note de relaţii şi explicative, a fost elaborat un
plan de acţiune şi calendarul implementarii deciziilor Curţii de Conturi,conform
raportului de audit.
2. Activitatea de petiţionare
În conformitate cu Horărârea Guvernului nr. 1703/2004 privind organizarea şi
funcţionare a ANR, cu modificările şi completările ulterioare şi ROF, activitatea de
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petiţionare şi audienţe este organizată în cadrul CRPII cât şi, prin Cabinetul
Demnitarului de Demnitar. Pe parcursul anului 2013 CRPII şi Cabinetul demnitarului a
răspuns petiţiilor repartizate, depuse la ANR de organizaţiile neguvernamentale, cele
mai multe aparţinând minorităţii romilor, interpelărilor, adreselor, rapoartelor unor
organizaţii naţionale şi internaţionale. Audienţele au constituit activitatea Demnitarului
prin Cabinetul său.
 Fluxul de documente între ANR şi alte organizaţii (instituţii publice, ONG-uri)
naţionale şi internaţionale: au fost primite la ANR 2380 documente şi au fost
transmise de la ANR 1017 documente.
3. Colaborare internă între birouri şi compartimente pentru punerea în aplicare a
unor activităţi comune ale ANR.
În conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005 cu modificările şi
completările ulterioare şi a ROF-ului ANR, CPRII colaborează cu celelalte birouri şi
compartimente pentru punerea în executare a activităţilor instituţiei.
a.

CRPII colaborează permanent şi sprijină activitatea BEARU în procesul de

organizare pentru gestionarea fondului anual alocat de la bugetul de stat - capitolul
transferuri. În 2013, a fost elaborată metodologia de finanţare a programului denumit “
Anul european al cetăţeniei” şi documentele subsecvente (anunţ, forma de raportare
narativă şi financiară etc.) au fost elaborate proceduri operaţionale referitoare la
categoriile de cheltuieli eligibile, monitorizarea, controlul şi evaluarea proiectelor
finanţate de la bugetul de stat, capitolul transferuri . Au fost evaluate documentele
justificative ale beneficiarilor de finanţare de la capitolul transferuri şi a acordat sprijin
BEARU în fundamentarea bugetului de stat pe anul 2014.
b.

CRPII/CIM elaborează planul de măsuri anual al ANR, prin consultarea şi

avizarea lui de către BEARU, CJCA şi Cabinetul Demnitarului.
c.

CRPII colaborează permanent cu BEARU şi CJCA în procesul de consultare şi

avizare a procedurilor operaţionale specifice standardelor de control intern managerial
la ANR.
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d.

CRPII a colaborat cu CJCA pentru elaborarea conceptului privind reactivarea

Comisiei pentru studierea robiei romilor, a elaborat lista membrilor comisiei, nota de
fundamentare şi bugetului aferent funcţionării comisiei pentru anul 2014.
e.

CRPII a colaborat cu BEARU şi CPP pentru organizarea acţiunilor cuprinse în

planul de măsuri al ANR pentru trimestrul 4 al anului 2013. Note de fundamentare
proiect 6 decembrie – acţiuni destinate copiilor şi bătrânilor, întalniri şi corespondenţă
cu DGAPC pentru stabilirea colaborarii şi întocmirea proiectului de protocol de
colaborare privind sarcinile şi contribuţiile partenerilor.
4. Alte activităţi specifice CRPII:
a. Eficientizarea activităţii ANR ca membru în comisii formate prin ordinul
conducătorului instituţiei: Comisia pentru ocuparea postului de expert, comisia de
evaluare a proiectelor depuse la ANR - capitolul transferuri etc.
b. Activităţi de informare

a oficialităţilor şi delegaţiilor oficiale interesate de

problematica romilor (Banca Mondială, delagaţii din Italia, Republica Moldova)
c. A fost constituită arhiva curentă a ANR, creată pe parcursul anilor 2009-2012.
d. Este finalizat inventarul pe anul 2013.
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