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Noutati:  
 

TELVERDE - Acte de identitate pentru comunitatile de romi din Bucuresti 
Biroul de Asistenta Sociala si Consiliere 

Nu stiti cum sau aveti probleme sa va obtineti actele de identitate, de stare civila sau locative? Ati fost 
discriminat sau vi s-au incalcat drepturile? Sunati gratuit la 0800 070 470 sau scrieti un email pe adresa 
biroul.asc@gmail.com si veti beneficia de consiliere/asistenta gratuita din partea echipei Biroului de Asistenta 
Sociala si Consiliere in maxim 48 de ore de la data apelului.   

Romani CRISS, in parteneriat cu Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor – sector 6, a lansat 
proiectul „Sanse egale pentru comunitatile de romi – actele de identitate, o necesitate”, al carui scop este 
imbunatatirea accesului cetatenilor români de etnie roma la serviciile publice si constientizarea cetatenilor cu 
privire la importanta actelor de identitate si de stare civila. 
Principalele activitati ale proiectului includ:  
� desfasurarea unei campanii de Informare - Educare - Comunicare (IEC) in sectorul 6, Bucuresti, pe o 

perioada de 9 luni, pe baza unei strategii IEC in problematica actelor de identitate, de stare civila, dar si in 
domeniul locuirii, educatiei, sanatatii si discriminarii. Prin intermediul campaniei vor fi oferite informatii in 
legatura cu importanta documentelor de identitate si de stare civila si se va oferi si sprijin direct/asistare 
directa in obtinerea actelor de identitate si a certificatelor de nastere. 

� infiintarea unei linii speciale TelVerde care va putea fi accesata gratuit de catre persoanele care intâmpina 
probleme sau nu au informatii despre modul de obtinere a actelor de identitate, de stare civila sau locative, 
dar si in domenii precum educatia, sanatatea, discriminarea sau incalcari ale unor drepturi. Aceste persoane 
vor beneficia de consiliere/asistenta gratuita din partea echipei proiectului. 

� elaborarea unui plan de masuri care sa cuprinda o analiza a modului de aplicare a legislatiei si propuneri de 
imbunatatire a cadrului legislativ si/sau a normelor de aplicare a legislatiei. Planul va fi dezbatut in cadrul 
unei mese rotunde.  

 
Se estimeaza ca beneficiari 300 de cetateni consiliati in cadrul campaniei, 100 de familii din sectorul 6 
Bucuresti, carora li se vor intocmi acte de identitate si/sau proprietate si 1000 de persoane care vor beneficia de 
serviciile oferite de Biroul de Consiliere si Asistenta Sociala.  
 
Proiectul se desfasoara in cadrul programului PHARE RO 2005/017 – 553.01.01 „Accelerarea Implementarii 
Strategiei Nationale pentru Imbunatatirea Situatiei Romilor”.  
 

Primul Centru de Evaluare a competentelor profesionale pentru mediatorii sanitari 

Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale Pro Vocatie si Romani CRISS au lansat la inceputul lunii 
februarie, in cadrul unei conferinte de presa, proiectul “Recunoasterea rezultatelor invatarii” cu finantare din 
partea Uniunii Europene, Programul PHARE – Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane, 
Masuri de Incluziune Sociala, Linia de buget: PHARE/2005/017-553.04.02, Numar de referinta: 03. 

Scopul proiectului il constituie crearea primului Centru de Evaluare a competentelor pentru mediatorii sanitari 
prin formarea, evaluarea si certificarea competentelor evaluatorilor de etnie roma. Mediatorii sanitari activeaza 
pe teritoriul României inca din anul 1997, in comunitati de romi locale, ajungând la un numar de 500 de 
persoane angajate, majoritatea femei. Acestea au ca principal rol inlesnirea accesului persoanelor de etnie roma 
si nu numai, la serviciile de sanatate publica, de calitate si nediscriminatoriu. 

Grupul tinta al proiectului este format din beneficiari directi care sunt 20 evaluatori de etnie roma recrutati de 
catre Romani CRISS – pentru evaluarea a 100 de mediatori sanitari care sunt beneficiari indirecti si care vor fi 
formati, evaluati si certificati pe baza standardului ocupational de mediator sanitar. 

Certificatele de evaluare a competentelor profesionale vor fi recunoscute de catre Ministerul Muncii, Familiei si 
Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.   
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Cazuri de incalcare a drepturilor omului: 
 

Romania sanctionata de CEDO pentru rele tratamente motivate rasiale aplicate unui minor rom 
Romania este pentru prima data sanctionata de Curtea Europeana pentru incalcarea pe fond a articolului 14 

 
In data de 4 martie 2008, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a facut publica hotararea in cazul 
Stoica vs. Romania, referitoare la acte de violenta motivate rasial impotriva lui Constantin Stoica, un tanar rom 
de 14 ani, de catre ofiteri de politie din satul Gulia, comuna Dolhasca, judetul Suceava si la derularea anchetei 
oficiale. Curtea a retinut ca Romania este responsabila pentru incalcarea Conventiei Europene a Drepturilor 
Omului, in mod specific articolul 3 privind interzicerea tratamentelor inumane si degradante si articolul 14 
privind interzicerea discriminarii, obligand Statul roman la plata a 15.000 Euro daune morale. Aplicantul a fost 
reprezentat la CEDO de Romani CRISS si European Roma Rights Centre (Centrul European pentru Drepturile 
Romilor).  
 
In data de 3 aprilie 2001, patru ofiteri de politie si seful lor din cadrul sectiei de politie Dolhasca, impreuna cu 
sase gardieni publici, la cererea vice-primarului din aceeasi localitate, “au dat o lectie” unor romi din Dolhasca. 
Constantin Stoica a fost una dintre victimele bataii aplicate de politisti, fiind batut pana cand a lesinat, in ciuda 
faptului ca ii rugase pe politisti sa nu-l loveasca, deoarece fusese recent operat la cap. Cateva persoane, inclusiv 
colegii de clasa ai copilului au fost martori la incident, in timp ce viceprimarul si ofiterii de politie faceau 
remarce rasiste. Tanarul a fost diagnosticat cu “echimoze, contuzii toracice si excoriatii, produse de un obiect 
contondent”. In data de 12 aprilie 2001, Comisia pentru Protectia Persoanelor cu Handicap a stabilit ca baiatul 
sufera de handicap de gradul intai, respectiv necesita supraveghere permaneta si un ingrijitor.  
 
Ancheta demarata in urma plangerii tatalui lui Constantin pe fondul relelor tratamente aplicate fiului sau din 
considerente rasiale s-a soldat cu hotarari ale instantelor interne de neincepere a urmaririi penale impotriva 
politistilor, deoarece nu s-a dovedit ca ranile lui Constantin Stoica au fost provocate de ofiterii de politie. Curtea 
Europeana a retinut ca Guvernul nu a facut dovada ca ranile lui Constantin Stoica au fost provocate de altcineva 
in afara de politisti si ca autoritatile romane nu au derulat o ancheta efectiva a cazului de fata, incalcand asadar 
articolul 3. Cu privire la articolul 14, Curtea a notat ca autoritatile nu au fost impartiale in analizarea dovezilor, 
care indicau clar ca tratamentele rele au fost motivate rasial. 
 
Dl. Stoica, tatal lui Constantin, si-a exprimat multumirea ca, dupa o lunga perioada, s-a facut dreptate si ca a fost 
sanctionat, intr-un final, comportamentul autoritatilor locale fata de el si de familia sa. De asemenea si-a 
exprimat speranta ca decizia CEDO va elimina abuzul si discriminarea romilor din Romania.  
 
ERRC si Romani CRISS considera ca decizia in cazul Stoica este un rezultat al unei serii de cazuri privind rele 
tratamente aplicate romilor, precum Cobzaru v. Romania si Anguelova si Iliev v. Bulgaria. In plus, este pentru 
prima data cand Romania a fost gasita vinovata de incalcarea pe fond, si nu pe procedura, a articolului 14. 
Utilizand un limbaj categoric, CEDO s-a declarat “nemultumita” de lipsa investigatiei afirmatiilor rasiste 
cuprinse intr-un raport oficial al politiei si a retinut ca relele tratamente aplicate lui Constantin Stoica de catre 
ofiterii de politie au fost motivate rasial. 
 
Textul integral al hotararii este disponibil la 
http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA3
98649&key=68806&sessionId=5949946&skin=hudoc-en&attachment=true. 
 
 

 
Romani CRISS vs. Noua Dreapta la CEDO 

 
In martie 2008, Romani CRISS a transmis la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului plangere impotriva 
site-ului www.nouadreapta.org. Reamintim ca in data de 28.04.2006, Romani CRISS a depus plangere cu privire 
la faptul ca pe site-ul www.nouadreapta.org au fost publicate o serie de articole  prin care se promova un 
comportament care vizeaza atingerea demnitatii si crearea unei atmosfere degradante, umilitoare cat si 
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ofensatoare, indreptate impotriva minoritatii romilor. Astfel, au fost depuse plangeri la CNCD – Consiliul 
National pentru Combaterea Discriminarii, Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 1 si o adresa catre 
Minsterul Administratiei si Internelor.  
 
Prin Hotararea nr.271/ 12.09.2006, Colegiul Director al Cosiliului National pentru Combaterea Discriminarii, 
examinand continutul petitiei, continutul actelor la dosar si legislatia in vigoare, retine ca articolele prezentate au 
caracter discriminatoriu, aducand atingere demnitatii persoanelor apartinand comunitatii rome, iar publicarea 
acestor articole constitutie fapte de discriminare. De asemenea, CNCD a decis sanctionarea autorilor articolelor 
cu amenda contraventionala sau avertisment, cat si sanctionarea organizatiei Noua Dreapta, prin reprezentant, 
pentru publicarea pe site-ul sau a articolelor cu continut discriminatoriu, cu amenda contraventionala in cuantum 
de 2000 RON. 
 
In data de 28.04.2006, Romani CRISS a depus plangere penala impotriva organizatiei Noua Dreapta si a 
domnului Tudor Ionescu, reclamand ca au fost incalcate dispozitiile art. 3, alin. 1 si 2, art. 4, art. 5, coroborat cu 
art. 2, lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si 
simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea 
unor infractiuni contra pacii si omenirii, precum si dispozitiile art. 317, Cod penal. Parchetul de pe langa 
Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti si-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Parchetului de pe 
langa Tribunalul Bucuresti. In februarie 2007, aceasta instanta a dispus neinceperea urmaririi cu privire la 
savarsirea infractiunilor prevazute de art. 3, art. 4 si art. 5 din Legea nr. 107/2006 si art. 317 cod penal, 
motivand, printre altele: “Forumul Crestin Noua Dreapta” a fost infiintat in baza unei sentinte civile a 
Tribunalului Bucuresti si ca aceasta organizatie nu este o miscare fascista/nazista intrucat “centralismului etatist 
de tip totalitar al fascismului Noua Dreapta ii opune democratia participativa si distributismul” si ca 
“functionarea a numeroase organizatii legal infiintate precum: Miscarea Legionara, Noua Dreapta etc., si 
existenta unor publicatii ale acestora, constituie o realitate ce nu poate fi ignorata........”.  
 
Rezolutia a fost contestata de Romani CRISS la Prim-Procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, 
care a decis respingerea ca neintemeiata a plangerii formulate de Romani CRISS. In urma plangerii depuse la 
Tribunalul Bucuresti, acesta a retinut ca solutiile pronuntate de Parchet au fost legale si temeinice. Sentinta 
Tribunalului Bucuresti a fost contestata cu recurs de Romani CRISS in fata Curtii de Apel Bucuresti, 
solicitandu-se admiterea recursului, desfiintarea celor doua rezolutii si trimiterea cauzei la procuror si inceperea 
urmaririi penale impotriva persoanelor vizate in acestea. Prin decizia penala din 06.09.2007, Curtea de Apel 
Bucuresti a constatat nefondat recursul formulat de Romani CRISS si a obligat Romani CRISS sa plateasca 
cheltuieli judiciare si de judecata.  
 
In plangerea catre CEDO, Romani CRISS solicita Curtii sa constate incalcarea unui numar de articole din 
Conventie (precum art.10, 13 sau 17), precum si sa oblige Statul sa acorde organizatiei daune morale de 1 
EURO; restituirea tuturor cheltuilelilor de judecata si a cheltuielilor conexe; masuri reparatorii cu caracter 
general de natura sa conduca la evitarea incalcarilor de acest tip, inclusiv prin pregatirea specializata obligatorie 
a tuturor magistratilor. 
 

 
Atingerea demnitatii umane – plangere vs. Gazeta de Nord-Vest 

 
In data de 26.02.2005 cotidianul “Gazeta de Nord–Vest” a publicat un articol de presa avand titlul “Puci 
tiganesc esuat” . Printre altele, autorul scrie ”Trecand peste acest lucru (sedinta de la primarie –n.n) intalnirea  
minoritatii bronzate a lasat urme grele asupra Primariei Carei demne de un adevarat atac bacteriologico-
chimic modern. Componenta chimica a fost  data  de mirosul celor o suta si ceva romi , care i-a silit pe 
functionarii administratiei  locale  sa lucreze cu geamurile deschise pana la terminarea programului.In fata 
putorilor venite din zona salii de sedinte, frigul a fost mult mai usor de suportat.Atacul bacteriologic, in forma 
evoluata pe treapta evolutiei a fost cauzat  de numarul enorm de pureci si de paduchi ramasi in urma sedintei  in 
sala Primariei….” 
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In data de 03.03 2005, CRISS a depus plangere catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii 
privind continutul discriminatoriu al articolului, invocand incalcarea art. 2, alin. 3 si a art. 19 din OG 137/2000 
privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 
Tot in data de 03.03 2005, Romani CRISS a solicitat un punct de vedere oficial din partea Primariei localitatii 
Carei, jud. Satu Mare, care, prin adresa nr. 3119 din 16.03.2005 a raspuns aratand ca intalnirea s-a desfasurat in 
sala de sedinte a Primariei Municipiului Carei, care a fost pusa dispozitia romilor de catre conducerea institutiei, 
iar dupa sedinta “nu am constatat nici o neregula si nici nu cunoastem sursa informatiilor aparute in presa”. 
Raspunsul a fost inaintat Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. 
 
Prin hotararea nr. 154 din 11.05.2005 Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii 
a dispus ca afirmatiile cuprinse in articolul “Puci tiganesc esuat” cu privire la etnia roma constituie acte de 
discriminare conform, conform art. 2  alin 1 si 3 si , art. 19 din OG 137/2000 si sanctionarea contravenientului 
Gazeta de Nord-Vest prin reprezentul legal, cu avertisment contraventional. 
 
In februarie 2008, Romani CRISS a facut plangere si in instanta, respectiv la Judecatoria Satu Mare impotriva 
Gazetei de Nord-Vest, SC Nord Vest Trust Media SRL. Romani CRISS a solicitat instantei  
1. plata sumei de 1 RON - reprezentand despagubiri civile pentru prejudiciu moral suferit;  
2. scuze adresate minoritatii rome in mod public, in cotidianul „Gazeta de Nord-Vest”, intr-un cotidian la 

nivel national si la un post de televiziune local, timp de cinci zile consecutiv; 
3. publicarea dispozitivului hotararii instantei de judecata in cotidianul „Gazeta de Nord-Vest”, intr-un 

cotidian la nivel national si la un post de televiziune local, timp de cinci zile consecutiv; 
4. restituirea cheltuielilor de judecata. 
 

 
Reprezentare la nivel international: 

 

Romani CRISS a obtinut statut consultativ ECOSOC 

In cadrul sesiunii Comitetului pentru Organizatii Neguvernmentale al Organizatiei Natiunilor Unite, care a avut 
loc la New York in perioada 21-30 ianuarie 2008 si in care au fost analizate aplicatiile a 145 de organizatii, 
Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii a obtinut statutul Consiliul Economic si 
Social (ECOSOC)  
(http://www.un.org/News/Press/docs//2008/ecosoc6321.doc.htm).  
 Romani CRISS este prima organizatie de romi din România si a cincea din tara noastra care obtine 
statutul consultativ ECOSOC. Acest lucru presupune comunicarea agendelor intâlnirilor ECOSOC si ale 
organismelor subsidiare, Romani CRISS putând face propuneri cu privire la agenda si distribui documente. 
Competentele ONG-urilor cu statut consultativ pot fi accesate la adresa 
http://www.un.org/esa/coordination/ngo/pdf/res96-31.pdf. 
 Consiliul Economic si Social (ECOSOC), alaturi de Adunarea Generala, Consiliul de Securitate, 
Consiliul de Tutela, Curtea Internationala de Justitie si Secretariatul, este unul dintre cele sase organe principale 
care formeaza sistemul ONU, impreuna cu organisme si institutii specializate.  
 
 
Raport catre Consiliul ONU pentru Drepturile Omului  – Universal Periodic Review (2005-2007) 
 

In februarie 2008, Romani CRISS a transmis catre Consiliul pentru Drepturile Omului din cadrul Natiunilor 
Unite – in contextul Universal Periodic Review privind Romania, un raport privind situatia drepturilor romilor 
din Romania. Raportul include o scurta prezentare a starii de fapt din Romania cu privire la antidiscriminare si 
prezentari succinte din perspectiva administrarii justitiei, a abuzului reprezentantilor fortelor de ordine, a folosirii 
fortei disproportionate si a armelor de foc in comunitatile de romi (precizand si cazurile de tortura si violenta), a 
mecanismelor de asigurare a impunitatii, a respectarii dreptului la educatiei, sanatate si locuire si a discursului 
rasist. In raport Romani CRISS a precizat numarul de cazuri de incalcare a drepturilor omului documentate de 
organizatie, dar si recomandari.  
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In acelasi context, in parteneriat cu Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), s-a transmis in atentia 
Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului un raport privind cazuri de evacuare si evacuare fortata care 
duc la segregare rasiala in mai multe localitati din Romania. Cele 2 organizatii sunt ingrijorate ca toate cazurile 
prezentate indica un tipar si o practica a evacuarilor fortate si solicita autoritatilor sa ia masuri pentru rezolvarea 
acestor cazuri, prin respectarea drepturilor fundamentale ale omului. De asemenea, prin raport se recomanda 
initierea modificarii legii nationale sau a politicilor in cauza astfel incat tiparul incalcarilor drepturilor omului 
descrise in raport sa inceteze.   
 
In prezent, Romania detine presedintia Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. Universal Periodic Review 
este un mecanism al Consiliului care are ca obiectiv revizuirea respectarii drepturilor omului in cele 192 tari 
membre ale Natiunilor Unite. Documentarea se realizeaza prin obtinerea surselor de informare atat direct de la 
Statele Membre, cat si de la alte organisme relevante, ONG-uri, etc.  
 
 

Hate Crime Report OSCE 
 
In contextul in care ODIHR realizeaza varianta actualizata a publicatiei "Hate Crimes in the OSCE Region: 
Incidents and Responses”, Romani CRISS a contribuit prin oferirea informatiilor legate de actele motivate rasial 
identificate in Romania, in 2007.  
 
Romani CRISS a semnalat existenta discursului public rasial, exemplificand prin cazuri identificate: Traian 
Basescu, Vasile Dancu, Calin Popescu Tariceanu. Alte puncte mentionate au fost discursul rasial in media, 
manifestarile rasiale din mediul on-line, precum si cazurile de abuz al reprezentantilor oficiali ai statului. 
 
 
 
Date importante in istoria romilor 
 

20 februarie – Dezrobirea romilor din Romania  

Prima atestare documentara a robiei romilor pe teritoriul românesc dateaza din 3 octombrie 1385. La acea data, 
domnitorul Dan Voda confirma dania de „40 salase de atigani“ daruiti Mânastirii Vodita de catre domnitorul 
Vladislav, cu aproximativ 20 de ani inainte. Cinci sute de ani mai tarziu, incep eliberarile succesive ale robilor 
romi din Tarile Romanesti. 
 
20 februarie rememoreaza adoptarea ultimului act oficial al acestui indelungat si dificil proces de emancipare a 
rromilor: la 20 februarie 1856, “Legiuirea pentru emanciparea tuturor tiganilor din Principatul Tarii 
Românesti” elibera ultima categorie de robi, cei ai particularilor, acordându-se despagubiri fostilor proprietari. 
In data de 20 februarie 2008 s-au implinit 152 de ani de cand romii deveneau liberi.  
            
Cu acest prilej, Centrul Rromilor „Amare Rromentza”, Alianta Civica a Romilor din Romania si Romani CRISS, 
cu sprijinul Roma Education Fund – Budapesta au organizat la Muzeul Taranului Roman Celebrarea dezrobirii 
romilor.     
 
Evenimentul a inclus concerte de chitara clasica, interpretata de elevi romi de la Liceul de Muzica "Dinu 
Lipatti", de muzica lautareasca veche si flamenco interpretata de un grup de elevi si studenti condus de un 
student rom la Academia de Muzica si de muzica lautareasca si jazz cu taraful Marian Mexicanu, dar si scurte 
prezentari (Mariana Sandu – doctorand in istorie, Vasile Ionescu) 
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8 aprilie - Ziua Internationala a Romilor 
Un tanar rom in trupa Amaro Del  

 
Cu ocazia Zilei Internationale a Romilor, Romani CRISS a organizat o serie de evenimente pentru a marca 
importanta acestei date. Ideea sarbatorii Zilei Internationale a Romilor s-a concretizat intr-un proiect comun 
Romani CRISS – Amaro Del de selectie a unui tanar percutionist rom care va canta impreuna cu Amaro Del la 
concertele din Romania. Tanarul rom a cantat pentru prima data, cu faimoasa trupa de artisti din Serbia, in 
ropotele repetate de aplauze ale publicului, la concertul inaugural din data de 6 aprilie, in Clubul Spice, “Credem 
ca e mai bine sa cantam cu un tanar viitor mare muzician din Romania. In felul acesta contribuim si mai activ la 
mentinerea vie a culturii romani si la imbogatirea acesteia” spune Branko, liderul trupei. Decizia a fost luata in 
interiorul trupei si este un tribut natural adus mediului cultural din care Amaro Del isi trage inspiratia artistica.  
 
In data de 7 aprilie, Romani CRISS, cu sprijinul si participarea Ambasadei Statelor Unite ale Americii la 
Bucuresti, a organizat receptia deja traditionala cu ocazia Zilei Internationale a Romilor. Cu acest prilej, 
Excelenta Sa, dl. Nicholas F. Taubman, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, la Bucuresti a declarat: 
„Aceasta zi este o ocazie excelenta pentru a sarbatori contributia romilor in societate si pentru a recunoaste 
traditiile culturii romilor. In acelasi timp este un moment de reflectie asupra problemelor care continua sa 
afecteze comunitatea de romi: discriminare, saracie si lipsa de acces adecvat la educatie si angajare”.   
 
Cei peste 100 de participanti la receptie (ambasadori, reprezentanti ai guvernului Romaniei, ai Parlamentului 
Romaniei, ai institutiilor si ai organizatiilor nationale si internationale, cat si personalitati ale vietii publice din 
Romania) s-au bucurat de inca un concert Amaro Del. 
Cu acelasi prilej, organizatia Romani CRISS a sarbatorit implinirea a 15 ani de activitate. 
 
Evenimentul a fost realizat cu sprijinul financiar al Roma Education Fund, Budapesta.  

Ziua de 8 aprilie, sarbatorita prin selectia tanarului rom, concertele si receptia au fost promovate si facute publice 
prin participare la 4 emisiuni TV: Duminica in familie (Antena 1), Happy hour (Pro TV), Neatza cu Razvan si 
Dani (Antena 1) si Trezirea la Apel (TVR1).  De asemenea, emisiunea Convietuiri (TVR1) a prezentat un 
reportaj amplu.  

 
Modificari legislative  

Romani CRISS propune revizuirea ordinului 619/2002 de functionare a mediatorilor sanitari 

Romani CRISS in parteneriat cu cele 8 centre regionale de sustinere si monitorizare a activitatii mediatorilor 
sanitari, organizatii locale ale romilor; in calitate de membru permanent al Comisiei Ministeriale pentru Romi a 
Ministerului Sanatatii Publice, a propus in sedinta din data de 15 februarie, revizuirea ordinului 619/2002 de 
functionare a mediatorilor sanitari. Principalele puncte schimbate, in consultare cu Ministerul Sanatatii Publice, 
in noua versiune a ordinului sunt:  
-         schimbarea contractului de munca al mediatorilor pe perioada determinata in contracte pe perioada 
nedeterminata 
-         modificari aduse procesului de selectie a mediatoarelor sanitare, conform standardelor cerute  
-         corelarea limbajului ordinului cu standardul ocupational pe mediatori sanitari, aprobat de Consiliul 
National pentru Formarea Profesionala a Adultilor (CNFPA) 
-    introducerea de anexe metodologice ca instrumente pentru aplicarea prevederilor ordinului 619/2002 
 
Standardul Ocupational pentru mediatorul sanitar a fost initiat, elaborat si sustinut de Romani CRISS, in 
parteneriat cu Asociatia Pro-Vocatie, in comisiile de specialitate in perioada august-decembrie 2007. Pe data de 
13 decembrie 2007, CNFPA a aprobat forma finala a standardului.  
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Cursuri de formare 
 

Curs de formare pentru o reprezentare mai responsabila a intereselor romilor in Parlament 

In perioada 13-16 aprilie si 16-19 aprilie, Romani CRISS si Institutul pentru Politici Publice au organizat cursul 
de formare “Advocacy prin mecanisme adecvate pentru o reprezentare mai responsabila a intereselor romilor in 
Parlament”. Cursul s-a adresat reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale de romi, activistilor si tinerilor 
romi care se implica in promovarea intereselor minoritatii romilor din România. Principalele teme abordate: 
organizarea si functionarea Parlamentului; relatia Parlamentului cu societatea civila; procedura parlamentara; 
procedura votului nominal; votul uninominal. Cursul s-a desfasurat in cadrul proiectului cu acelasi nume, 
finantat de Balkan Trust for Democracy. 

 

Stiri pe scurt: 

• De la inceputul anului, la cererea Autoritatilor judetene de Sanatata Publica, reteaua de formatori 
Romani CRISS a asigurat cursuri de formare de baza in mediere sanitara pentru 45 de participanti din 
judetele Galati, Dambovita si Botosani.  

• Vizita de documentare asupra situatiei imigrantilor romani de etnie roma din Franta, in special din jururl 
Parisului, s-a desfasurat in perioada 25 martie – 4 aprilie 2008 si a fost sustinuta de Comitetul Catolic 
impotriva Foamei si pentru Dezvoltare. A avut ca principal obiectiv documentarea conditiilor din 
campusurile unde imigrantii traiesc cat si relatia acestora cu autoritatile locale, incluzand documentarea 
conditiilor in care se face repatrierea voluntara.  

• 21-27 aprilie 2008; Romani CRISS a facut parte din grupul de lucru la nivel national care a organizat 
Sapatamana Europeana de Vaccinare. Este al doilea an in care se desfasoara acest eveniment, prin 
parteneriatul dintre Ministerul sanatatii publice prin reteaua de Institute de sanatate publica, UNICEF, 
Organizatia Mondiala a Sanatatii, Centrul pentru Prevenirea si Combaterea Bolilor Transmisibile, 
Crucea Rosie si Romani CRISS 

 
 

Nota: 
Pentru informatii suplimentare privind oricare dintre subiectele newsletter-ului sau obtinerea documentelor mentionate, va 
rugam sa ne contactati: Romani CRISS – Cezara David, coordonator relatii publice, email: cezara@romanicriss.org.  

 


