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ROMI, AUTORITĂȚI ȘI ONG-URI DISCUTĂ DESPRE DISCRIMINARE ÎN SECTORUL 3 

 

București, 15 martie 2016 – Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale  cu sprijinul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 au organizat pe 9 și 11 martie o serie de ateliere de 

discuții adresate persoanelor de etnie romă din sectorul 3 al Capitalei. Workshop-urile, la care au participat 

până acum peste 150 de persoane, fac parte din proiectul ”Educația incluzivă: primii pași spre egalitatea de 

șanse” și urmăresc  conștientizarea în domeniul egalității de șanse și de gen, precum și reconcilierea vieții 

familiale cu viața privată. 

”Pentru că ne apropiem de finalul activitații de informare și conștientizare a opiniei publice din cadrul 

acestui proiect început în martie anul trecut, suntem în etapa în care cristalizăm informațiile culese din 

teren timp de mai multe luni. Acum dezbatem direct cu beneficiarii problemele acestora și le prezentăm 

soluții concrete, urmând să mai avem o întâlnire pe 31 martie. Vom fi astfel în contact cu circa 200 de 

cetățeni, o valoare semnificativă la nivelul comunității rome din zonă”, a spus George Pleșa, coordonator al 

proiectului din partea FDSS. Spre exemplu, majoritatea persoanelor de etnie romă, deși nu cunoșteau 

noțiunea de discriminare, s-au regăsit în această ipostază atunci când  li s-a explicat ce presupune aceasta 

în interacțiunea cu instituțiile publice. Alte concluzii desprinse au vizat lipsa de informare asupra drepturilor 

persoanelor de etnie romă, precum și locurile alocate acestora în instituțiile de învățământ. 

”Dacă discriminarea pe baza etniei poate fi rezolvată în mare măsură prin informarea cetățenilor și accesul 

copiilor la educație, din păcate mai avem mult de luptat cu discriminarea pe bază de gen întreținută de 

sistemul de valori interne ale comunităților de romi. Va fi un proces de durată pe care noi, la nivelul 

Primăriei Sectorului 3, ne propunem să îl continuăm”, a explicat Carmen Duca, manager de proiect din 

partea DGASPC Sector 3, intențiile autorităților cu privire la cetățenii sectorului. 

Pe 31 martie se va derula ultima întâlnire cu reprezentanții comunităților roma, la finalul acestei etape a 

proiectului urmând a fi elaborat un material informativ dedicat problemelor si soluțiilor propuse pentru 

aceștia, astfel încât în viitor gradul de acces la informare corectă să fie cât mai crescut. 

 

Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (Granturile 

SEE 2009-2014) și vizează asigurarea tratamentului și accesul egal pe piața muncii pentru femei și bărbați 

din sectorul 3 al Capitalei. Valoarea proiectului este de 360.000 de euro, rata de finanțare prin Granturile 

SEE 2009-2014 fiind de 100%. 

### 


