
 1

 

 
 

 

 

 

Fişă de proiect 

 

 

 

Titlul Proiectului: „Actiuni Transnationale de Dezvoltare de politici si/sau Replici 

Legale in Lupta impotriva Discriminarii bazate pe Origine Rasiala sau Etnica, Religie 

sau Credinta, Dizabilitati, Varsta si Orientare Sexuala” este un proiect dezvoltat in 

cooperare de European Dialogue (UK) si  Romani CRISS (Romania) si sprijinit 

financiar de Comisia Europeana. 

 

 

Obiectiv 

 

Imbunatatirea implementarii legislatiei anti-discriminare in Romania prin intarirea 

capacitatii ONG-urilor rome, a activistilor romi si a romilor. Scopul il constituie 

lobby pe langa guvern pentru o reforma legislativa si pentru a-i dota cu abilitatile 

necesare, astfel incat sa poata folosi legea pentru a asigura accesul egal al romilor  la 

justitie si sa influenteze politici publice de prevenire si combatere a discriminarii in 

Romania.   

 

Rezumat  

 

Un numar specific de ONG-uri rome, activisti si cetateni romi, au beneficiat de o 

crestere a nivelului de informare si cunostiinte privind prevederile legislatiei 

nationale anti-discriminare. Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt persoanele 

rome supuse discriminarii. A fost intarita capacitatea retelelor de monitorizare 

formate (ONG-uri rome, activisti, sustinatori) din Romania in scopul combaterii 

efective a discriminarii impotriva romilor.  

Sustinatorii pledanti, activistii si ONG-urile au jucat un rol activ in monitorizarea si 

influentarea politicilor de prevenire si combatere a discriminarii la nivel local. ONG-

urile rome, in partneriat cu autoritatile locale au elaborat planuri locale de actiune 

pentru a combate discriminarea. Victimele discriminarii au beneficiat de asistenta 

legala din partea Romani CRISS si reprezentare juridica in fata organismelor 

specializate, pentru repararea prejudiciului. A fost redactat un raport privind 

Romani CRISS                                                     
Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii                             

Str. Buzesti nr.19, sector 1 
Bucuresti, cod postal 011011 

Telefon: 021 3107070 
              021 3107060  

Fax: 0318157623  
        office@romanicriss.org  
           www.romanicriss.org  



 2

situatia minoritatii rome in Romania si facut public, inclusiv Guvernului Romaniei, 

pentru influentarea factorilor de decizie privind discriminarea impotriva romilor.             

 

Perioada de desfasurare  

 

Decembrie, 2004- noiembrie, 2005 

 

Locatia  

 

-Bucuresti  

-judetele in care activeaza monitorii de drepturile omului 

-alte localitati in care au fost semnalate incalcari ale drepturilor omului  

 

Activitati 

 

1. Cresterea gradului de informare si cunostiinte ale cetatenilor romi care 

pot fi discriminati si intarirea capacitatii actualelor retele de 

monitorizare pentru combaterea eficienta a discriminarii impotriva 

romilor 

 

• Infiintarea unui grup consultativ de experti pe discriminare si 

problematica oportunitatilor egale  

• Realizarea unui manual de training pentru combaterea discriminarii 

bazat pe prioritati, principii si directii stabilite de Grupul Consultativ. 

• Realizarea unei curricule de training bazate pe prioritati, principii si 

directii stabilite de Grupul Consultativ. 

 

2. Training pentru ONG-uri si activisti romi care lucreaza in cooperare cu 

retele de monitorizare si de alta natura privind prevederile legislatiei 

nationale anti-discriminare in relatie cu indatoririle de a respecta 

egalitatea dintre rase, impusa prin aderarea/ calitatea de membru la 

UE. 

 

• Trei cursuri pentru ONG-uri/activisti/promotori romi in Romania  

 

3. Monitorizare si asistenta legala in cazuri cheie de discriminare 

impotriva romilor, pentru a testa legislatia 

 

• Vizite de documentare in comunitatile de romi pentru monitorizarea 

situatiei privind incalcarile drepturilor omului (cazuri de discriminare)  

 

• Monitorizarea situatiei discriminarii la nivel local in comunitatile de 

romi, de catre monitorii locali de drepturile omului 
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• Aplicarea masurilor legale privind discriminarea impotriva romilor: 

victimele dintr-un numar de 5 cazuri au primit reprezentare legala in 

fata organelor de urmarire penala sau a instantelor de judecata, civile 

sau penale. Asistenta legala a constat in angajarea unui avocat care a 

reprezentat interesele victimei supuse actelor de discriminare sau 

faptelor motivate rasial.  

 

 

 

 


