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De ce acest proiect? 
 

România are cea mai mare populaţie de romi din Europa, deşi cifrele 

variază foarte mult în funcţie de sursa utilizată. În afară de statistici, 

există o lipsă de informaţii privind situaţia socială şi economică, respectiv 

situaţia drepturilor fundamentale ale comunităţilor de romi din România. 

Datele locale relevante şi de încredere privind statutul comunităţilor, 

nevoile şi priorităţile acestora, structura capitalului material şi uman sunt 

esenţiale în identificarea priorităţilor privind politicile, intervenţiile şi 

monitorizarea progresului. Însă, momentan, lipsesc reţelele de lucru 

capabile să genereze astfel de date şi să le utilizeze în cadrul procesului de 

incluziune a romilor. Aceasta este una dintre verigile cele mai slabe în 

infrastructura instituţională a incluziunii romilor.  

 
Cum răspundem situaţiei actuale? 
 

În proiect  se va dezvolta şi se va implementa, la nivel naţional, un sistem 

de cartografiere şi monitorizare a situaţiei sociale şi economice, respectiv 

a situaţiei drepturilor fundamentale ale comunităţilor de romi din România. 

Un obiectiv major al proiectului este identificarea, inventarierea şi 

descrierea sumară a unor comunităţi de romi, relativ segregate şi 

caracterizate de deprivare relativă la nivelul administraţiilor locale din 

România.  

Colectarea sistematică de date la nivel local, structurată, în baza unui set 

de indicatori bine definiţi, criterii de calitate clare, metodologii precise şi 

continuitatea procesului de colectare a datelor, este crucială. Toate aceste 

elemente vor fi elaborate şi testate în cadrul proiectului cu scopul de a 

stabili şi de a institui o structură sustenabilă de colectare de date.  

Reţeaua care va fi dezvoltată în proiect, va funcţiona ca o bază a 

sistemului de monitorizare la nivel naţional, însă va produce şi date 

comparabile la nivelul UE. 

 
Ce facem? 
 

Se urmăreşte cartografierea a 3181 de unităţi administrativ-teritoriale 

rurale şi urbane, realizarea unor descrieri sociologice pentru 50 de oraşe 

de peste 30000 de locuitori şi 25 de studii de comunitate.  

Se vor elabora:  

 metodologii de cercetare specifice pentru aşezările rurale, oraşele 
mici şi mijlocii, respectiv pentru zonele din oraşele mari unde se 

concentrează populaţia de romi; 

 

 
 instrumente de cercetare specifice şi relevante, în conformitate cu 

metodologiile şi rezultatele estimate; 

 set de hărţi sociale interactive privind profilul socio-demografic şi 

economic al comunităţilor de romi; 

 raport de cercetare şi articole ştiinţifice; 

 se va construi şi promova o platformă online, se vor valorifica 

rezultatele componentei de crowdsourcing pentru consolidarea 

reţelelor locale si naţionale pentru monitorizarea si evaluarea 

progreselor înregistrate în domeniul incluziunii romilor.  

Întregul demers va stimula participarea şi responsabilizarea locală,  va 

încuraja parteneriatul şi implicarea mediului academic. 

 

Rezultate 
 

 indicatori care arată progresul politicilor şi al rezultatelor de la nivel 

local până la nivel naţional; 

 date de încredere introduse în conţinutul indicatorilor la intervale 

regulate; 

 o imagine mai clară a nevoilor şi priorităţilor identificate pentru 

dezvoltarea eficientă şi echilibrată a comunităţilor locale; 

 un instrument util pentru politicile publice iniţiate de statul român, 

respectiv de alţi actori internaţionali şi transnaţionali interesaţi de 

eradicarea sărăciei, dezvoltare locală şi promovarea şanselor de 

reuşită a unor grupuri  marginale. 

 

Impact 
 

Proiectul  vizează pe termen lung să orienteze acţiunea actorilor care 

doresc să ofere asistenţă pentru acele administraţii şi societăţi locale care 

se confruntă cu existenţa unor comunităţi bine delimitate teritorial, relativ 

izolate spaţial sau social, în care probabilitatea traiului sub pragul sărăciei 

este foarte ridicată, respectiv  comunităţi care sunt considerate a fi 

compuse majoritar din persoane de origine romă, situate în localităţi cu 

majorităţi ne-rome. De obicei, acestor administraţii, respectiv societăţilor 

locale le lipsesc fie resursele, fie know-how-ul, fie voinţa politică locală 

fermă de a asista aceste comunităţi teritorial segregate şi marginale în 

procesul de integrare.  

Proiectul va furniza informaţii şi date de încredere atât pentru instituţiile 

publice cu atribuţii specifice pentru elaborare de politici publice relevante şi 

măsuri eficiente în domeniul incluziunii, cât şi pentru autorităţile care 
dezvoltă programe şi scheme de finanţare pentru proiectele care vizează 

îmbunătăţirea incluziunii sociale şi ONG-urile care vor propune intervenţii 

specifice, astfel încât să răspundă la nevoilor reale ale comunităţilor.  

 

 

 

 


