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Recomandarea CM/Rec(2008)5 
a  Comitetului Miniştrilor către Statele membre 
cu privire la politicile pentru romi şi/sau călători în Europa 
 
(adoptată de Comitetul Miniştrilor la 20 februarie 2008  
în cadrul  celei de-a 1018-a reuniuni a Delegaţilor Miniştrilor) 
 
Comitetul Miniştrilor, în virtutea articolului 15.b din Statutul Consiliului Europei; 
 
Considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai mare unitate între membrii săi 
şi că acest scop poate fi continuat, în special, printr-o acţiune comună în domeniul drepturilor 
omului şi a coeziunii sociale, valori şi obiective care sunt în atenţia Consiliului Europei;    
 
Recunoscând că romii şi călătorii de peste cinci secole sunt discriminaţi, sunt permanent respinşi 
şi marginalizaţi peste tot în Europa şi în toate domeniile vieţii lor; pentru că au fost victimele 
holocaustului; şi pentru că deplasările  forţate, discriminarea şi excluderea lor din viaţa socială 
fac ca numeroase comunităţi de romi şi călători şi persoane care aparţin acestor comunităţi să 
trăiască în sărăcie şi să se afle într-o situaţie defavorizată în toată Europa; 
 
Recunoscând că antiţigănismul constituie o formă evidentă de rasism şi intoleranţă, care stă la 
baza actelor de ostilitate pornind de la excludere şi ajungând la violenţă împotriva comunităţilor 
de romi şi călători; 
 
Recunoscând rolul mass-media şi al educaţiei în persistenţa prejudecăţilor împotriva romilor şi 
faptul că potenţial ea poate  ajuta la depăşirea acestor prejudecăţi; 
 
Conştienţi că discriminarea şi excluderea socială pot fi eradicate mai eficient prin aplicarea 
politicilor globale, coerente şi voluntariste  cu privire la romi şi la majoritatea populaţiei, care 
asigură integrarea romilor şi călătorilor şi participarea lor la societatea în care trăiesc precum şi 
respectarea identităţii lor; 
 
Considerând că toate drepturile umane sunt indivizibile, interdependente şi indisolubile şi că 
drepturile economice şi sociale sunt drepturi fundamentale care ar trebui susţinute prin eforturi 
concrete la nivelul local şi cel guvernamental pentru ca ele să fie accesibile în mod egal pentru 
grupurile  şi comunităţile  cele mai sărace şi mai defavorizate; 
 
Având în vedere Declaraţia universală a drepturilor omului, Pactul internaţional privind 
drepturile civile şi politice, Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale, 
Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, Convenţia 
privind drepturile copilului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale (STE nr. 5) şi Protocolul său nr. 12 (STE nr. 177), şi nr. 14 (STE nr. 194), 
începând cu data intrării lui în vigoare), Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare 
(STE nr. 148), Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale (STE nr. 157), Carta 
socială europeană revizuită (STE nr. 163) şi Convenţia europeană privind cetăţenia (STE nr. 
166); 
 
Ţinând cont de Recomandarea Comitetului Minştrilor către Statele membre nr. R (2000)4 
privind educaţia copiilor romi/ţigani în Europa, Rec(2001)17 privind ameliorarea situaţiei 
economice şi angajarea romilor/ţiganilor şi călătorilor în Europa, Rec(2004)14 referitoare la  
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circulaţia sau staţionarea călătorilor în Europa, Rec(2005)4 referitoare la  ameliorarea condiţiilor 
de locuit a romilor şi călătorilor în Europa şi Recomandarea Rec(2006)10 a Comitetului 
Miniştrilor către Statele membre privind un acces mai bun la îngrijiri medicale pentru romi şi 
călători în Europa,  
 
Reamintind Recomandarile nr. 563 (1969), 1203 (1993) şi 1557 (2002) ale Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei, şi Rezoluţiile nr. 125 (1981), 249 (1993), 16 (1995) şi 44 
(1997), şi  Recomandarea 11 (1995) a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale a 
Consiliului Europei, privind situaţia romilor/ţiganilor în Europa; 
 
Având în vedere Recomandarea de politică generală nr. 3 a Comisiei Europene împotriva 
Rasismului şi Intoleranţei referitoare la lupta împotriva rasismului şi intoleranţei faţă de 
romi/ţigani, Recomandarea de politică generală nr. 7 a Comisiei Europene împotriva Rasismului 
şi Intoleranţei (ECRI) privind legislaţia naţională pentru a lupta împotriva rasismului şi 
discriminării rasiale în şi prin educaţia şcolară; 
 
Ţinând cont de Directiva Consiliului Uniunii europene 2000 /43/ CE, 29 iunie 2000, cu privire la 
implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasiala sau 
etnică, articolul 152 din Tratatul Uniunii Europene şi articolul 35 al Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii europene;  
 
Având în vedere propunerea de decizie-cadru a Consiliului Uniunii europene  privind lupta 
împotriva rasismului şi xenofobiei; 
 
Având în vedere principiile directoare privind ameliorarea situaţiei romilor adoptate de Uniunea 
europeană (grupul COCEN) în cadrul Summit-ului de la Tampere din decembrie 1999 şi 
Rezoluţia Parlamentului european  privind situaţia romilor în Uniunea europeană adoptată la 28 
aprilie 2005 şi cea privind situaţia femeilor rome în Uniunea europeană adoptată la 1 iunie 2006; 
 
Cunoscând cercetările, datele colectate de Agenţia drepturilor fundamentale a Uniunii europene 
(FRA) şi avizele acesteia, precum şi rapoartele sale consacrate în special romilor şi călătorilor; 
 
Conştienţi de Planul de acţiune 2003 al Organizaţiei pentru securitate şi cooperare în Europa 
(OSCE) privind ameliorarea condiţiilor populaţiei Roma şi Sinti în spaţiul OSCE; 
 
Ţinând cont de obiectivele  definite în cadrul iniţiativei multilaterale a „Deceniului pentru 
integrarea romilor” (2005-2015), lansat de către nouă guverne din Europa centrală şi cea de sud-
est şi susţinută de Banca mondială, Open Society Institute, Consiliul Europei, Banca de 
dezvoltare a Consiliului Europei, Programul Naţiunilor Unite pentru dezvoltare, OSCE şi 
Comisia europeană; 
 
Reamintind că Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale a Consiliului Europei şi 
Directiva 2000/43/CE din 29 iunie 2000 a Consiliului Uniunii europene ambele încurajează 
Statele să întreprindă acţiuni pozitive pentru a preveni sau a compensa dezavantajele, care stau la 
originea etnică sau la apartenenţa unei minorităţi naţionale în scopul de a promova o egalitate 
deplină şi efectivă; 
 
Având în vedere că structurile constituţionale, tradiţiile juridice şi repartiţia competenţelor diferă 
de la un Stat membru al Consiliului Europei la altul, ceea ce poate antrena diferite modalităţi de 
punere în practică a acestei recomandări; 
 
Recomandă guvernelor Statelor membre:  
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- să adopte, conform principiilor şi dispoziţiilor enunţate în anexa la prezenta 

recomnadare, o strategie naţională şi/sau regională coerentă, globală şi dotată cu o 
finanţare suficientă, însoţită de un plan de acţiune, de obiective şi indicatori pe termen 
scurt şi pe termen lung, pentru a pune în acţiune politicile proprii de combatere a 
discriminării juridice şi/sau sociale împotriva romilor şi/sau călătorilor şi să pună în 
acţiune principiul egalităţii ; 

 
- să monitorizeze şi să publice în mod regulat rapoarte de evaluare  a promovării 

punerii în acţiune şi a impactului strategiilor şi a politicilor destinate să amelioreze  
situaţia socială a romilor şi/sau călătorilor; 

 
- să aducă prezenta recomandare în atenţia organismelor publice naţionale şi locale sau 

regionale autonome, a comunităţilor de romi şi/sau călători şi populaţiei în ansamblu 
în ţările lor respective pe căile corespunzătoare, în special prin intermediul mass-
media  şi să se  asigure că ele  le vor acorda sprijinul său. 

 
Anexă la Recomandarea CM/Rec(2008)5 
 cu privire la politicile pentru romi şi/sau călători în Europa  
 

I. Definiţii1  
 
Expresia „romi şi călători” utilizată în prezentul text se referă la romi, sinti, kalé şi călători şi 
înglobează marea diversitate a grupurilor respective. În contextul britanic, expresia „romi şi 
călători” înglobează persoanele care se autoidentifică drept „ţigani”. 
 
O „politică” este un plan global care enunţă metode şi obiective generale şi care vizează  
orientarea şi determinarea deciziilor prezente şi de perspectivă, în special în domeniul legislaţiei 
şi programării. 
 
O „strategie” este un plan detaliat care se bazează pe obiective pe termen lung pentru a obţine 
rezultate pozitive în astfel de situaţii cum sunt angajarea romilor, sau o tehnică pentru elaborarea 
proiectelor adaptate la situaţiile de această natură. 
 
Un „program” este o serie de proiecte, care au un obiectiv comun global. 
 
Un „proiect” este o serie de activităţi care au obiective precise, elaborate pentru a obţine un 
rezultat specific într-un termen dat. 
 

„Obiectivul specific al proiectului” este obiecivul principal al proiectului. Obiectivul specific 
trebuie să fie conform problemei centrale şi să definească domeniile pentru grupurile/grupul 
ţintă. El trebuie să aiba doar un singur obiectiv specific pentru proiect. 

 
Un „obiectiv” este descrierea scopului unui proiect sau program. Conceptul generic al 
obiectivului include activităţile, rezultatele, obiectivul specific şi obiectivele globale. 
 
Un „produs/ output” este produsul exact definit care rezulta din activităţi. 

                                                     
1 Definiţia de “romi şi călători”  este extrasă din Glosarul referitor la terminologia despre romi, utilizată de Consiliul 
Europei. Lista de termeni cheie de mai jos este extrasă mai ales din « Manualul de managemnt al ciclului de 
proiecte »,  publicat de Comisia europeană în martie 2001. Definiţiile de « difuziune » şi « integrare în procesul 
general » sunt extrase din dosarul olandez al Agenţiei afacerilor sociale « How to plan the  dissemination and 
mainstreaming of the project, Guidellines for EQUAL”, 2004).  
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„Rezultatele” sunt  „produsele”  activităţilor puse în acţiune. Ansamblul rezultatelor contribuie la 
realizarea obiectivului specific, adică este momentul când grupurile ţintă încep să primească 
beneficii durabile.  
 
„Impactul/rezultatul” este efectul proiectului asupra mediului său mai larg şi contribuţia la 
obiectivele sectoriale mai largi, care constau în obiectivele globale ale proiectului şi asupra 
realizării obiectivelor politice ale cadrelor. 
 
Un „indicator” este o schimbare care poate fi observată sau un eveniment care dovedeşte că 
schimbarea a survenit într-un termen scurt sau lung. Indicatorii  se pot situa  la toate nivelurile  
efortului şi al  efectului, al rezultatelor  obiectivelor. 
 
„Reperele/punctele de referinţă” sunt un tip de indicator care este în mod concret verificabil faţă 
de obiectivele pe termen scurt (în general referitor la activităţi), care permite măsurarea 
realizărilor mai ales pe tot parcursul  proiectului decât la sfârşit. Reperele indică de asemenea 
momentele asupra cărora ar trebui de luat decizii sau când trebuie încheiată o acţiune.  
 
„Participarea” este partea activă pe care o ia o persoană sau un grup de persoane la o activitatea 
depăşind cadrul unei simple consultaţii pentru a deveni o formă de angajament concret, constant 
şi eficient. 
 
„Monitorizarea” este aprecierea sistematică şi continuă a promovării unui proiect (lucru) pe 
parcursul timpului pentru a verifica dacă lucrurile se desfăşoară după cum s-a  prevăzut şi de a 
îndeplini  metodic  ajustările cerute. 
 
„Evaluarea” este examinarea periodică  a pertinenţei, performanţelor, eficienţei şi a totalităţii 
realizării obiectivelor generale. 
 
„Difuzarea” este o largă transmitere a cunoştinţelor, a produselor desfăşurate şi a rezultatelor 
proiectului (de exemplu, metode, produse, programe educative, instrumente/mijloace, modele, 
învăţămînt şi idei politice) grupurilor ţintă, care joacă un rol în procesul de integrare în procesul 
general. 
 
„Integrarea în procesul general” este strategia permanentă, orientată asupra proceselor, care 
vizează integrarea metodelor de lucru orientate spre anumite grupuri sau aspectele specifice, 
orientate spre politici organizaţionale conforme normelor în scopul final de a influenţa politica şi 
punerea în acţiune şi de a implica schimbări fundamentale. Exemple: orizontal (în cadrul 
activităţilor sau a sectoarelor organizaţiilor analoage), vertical (în politicile locale, regionale sau 
naţionale) sau transnaţional (în organizaţii partenere sau prin intermediul unor instanţe cum este 
Comisia europeană sau Consiliul Europei). 
 
„Acţiunea pozitivă”: „Pentru a asigura egalitatea în practică, principiul egalităţii de tratament nu 
împiedică un Stat membru să menţină sau să adopte măsuri specifice destinate prevenirii sau 
compensării dezavantajelor care au la bază originea rasială sau originea etnică.” (Directiva 
2000/43/CE). „Legea trebuie să prevadă ca interzicerea discriminării rasiale să nu împiedice 
menţinerea sau adoptarea măsurilr speciale temporare destinate prevenirii sau compensării 
dezavantajelor suportate de  [romi şi/sau călători] sau să faciliteze deplina participare la toate 
domeniile vieţii. Aceste măsuri nu trebuie menţinute odată ce sunt atinse obiectivele vizate.” 
(Recomandarea de politică generală nr. 7 a ECRI privind legislaţia naţională pentru a lupta 
împotriva rasismului şi discriminării rasiale, paragraful 5). 
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În articolul 1.1 din Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 
rasială, „discriminarea rasială” cum este definită în dreptul internaţional, este „orice deosebire, 
excludere, restricţie sau preferinţă întemeiată pe rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţională 
sau etnică, care are ca scop sau efect de a distruge sau compromite recunoaşterea, folosinţa sau 
exercitarea, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în 
domeniile: politic, economic, social şi cultural sau în oricare alt domeniu al vieţii publice”. 
 
Articolul 2.2 din Directiva Consiliului Uniunii europene 2000/43/CE defineşte discriminarea 
rasială  ca « discriminarea  fondată pe criteriul originii rasiale sau etnice.”. Discriminarea poate 
avea forme mai variate şi poate include forme directe şi indirecte de discriminarea: 
 

- „discriminarea directă are loc atunci când o persoana este tratata mai putin favorabil 
decât este alta, a fost sau ar putea fi tratata într-o maniera similară, pe criteriul originii 
rasiale sau etnice într-o situaţie comparabilă”. Un anunţ de angajare „Romii să se 
abţină” este un exemplu de discriminare directă;  

 
- „o discriminare indirectă are loc atunci când o prevedere, criteriu sau practică aparent 

neutre dezavantajeaza anumite persoane de o anumita rasă sau origine fată de alte 
persoane, în afară de cazul în care acele prevederi, criterii sau practici sunt justificate 
obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si 
necesare”. A cere tuturor persoanelor candidate la un post vacant să facă un test  
lingvistic,  chiar dacă această limbă nu este necesară pentru angajare, este un exemplu 
de discriminare indirectă. 

 
II. Scopul 

 
Strategile naţionale şi/sau regionale ar trebui să aibă ca obiect garantarea egalităţii şi integrării 
romilor şi/sau călătorilor în viaţa socială, economică şi politică, promovarea autonomizării şi 
consolidării capacităţilor grupurilor sociale vizate, sensibilizarea ansamblului societăţii faţă de  
cultura şi modul de viaţă al romilor şi/sau călătorilor, garantarea respectării identităţii romilor 
şi/sau călătorilor şi asigurarea unei protecţii  eficiente împotriva discriminării directe şi indirecte, 
şi rasismului împotriva lor. 
 

III. Principii generale 
 
Strategiile referitoare la romi şi/sau călători ar trebui să fie elaborate pe baza următoarelor 
principii: 
 

i. continuarea unei abordări fondate pe drepturi globale, dinamice şi integrate; 
 
ii. recunoaşterea diversităţii comunităţilor de romi şi/sau călători şi a necesităţilor lor, 

care cer răspunsuri variate şi flexibile; 
 

iii. favorizarea participării romilor şi/sau călătorilor ca componentă esenţială a 
strategiilor care îi vizează la toate stadiile,  de la elaborare până la punerea în acţiune 
a implementării, monitorizării şi evaluării şi promovarea consolidării capacităţilor 
comunităţii; 

 
iv. asigurarea echilibrului bărbaţi-femei şi echilibrului vârstelor în reprezentarea romilor 

şi/sau călătorilor; 
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v. asigurarea unei monitorizări eficiente a implementării strategiei  prin repere şi criterii 
clar definite pentru a obţine cele mai bune rezultate; 

 
vi. integrarea unei evaluări permanente a strategiilor, supuse unei reexaminări şi unei 

ameliorări continue; 
 
vii. asigurarea abordării orientate şi integrate. 

 
IV.  Cadrul juridic   
 

i. Toate ţările ar trebui să adopte legi antidiscriminatorii specifice şi generale 
conforme normelor internaţionale şi europene, să creeze organisme de luptă 
împotriva discriminării  abilitate să promoveze tratamentul egal şi să ajute 
victimele discriminării; şi să se asigure ca legile să fie  aplicate eficient. 
Eficienţa legilor discriminatorii civile şi administrative ar putea fi ameliorate 
plasând  sarcina probei de partea  persoanei acuzate de discriminare, 
introducând în câmpul de aplicare a legii noţiunile de discriminare şi hărţuire 
directe şi indirecte, încurajând discriminarea pozitivă a sancţiunilor şi a căilor 
de recurs eficiente şi proporţionale. 

 
ii. Legislaţia ar trebui să impună autorităţilor publice responsabilitatea legală de 

a promova egalitatea şi nediscriminarea şi de a aloca resursele necesare pentru 
ca aceasta să devină posibil.    

  
iii. Dat fiind că antiţigănismul şi violenţa împotriva romilor şi/sau călătorilor sunt 

fenomene răspândite în Europa, Statele membre care nu au făcut încă acest 

lucru, ar trebui să–şi atribuie motivul  rasist în circumstanţe agarvante în 
urmăririle pentru infracţiunile penale şi să facă astfel încât aceste infracţiuni 
penale să acopere infracţiunile cu caracter rasist comise împotriva romilor 
şi/sau călătorilor.  

 
iv. Aceste dispozitive legale ar trebui să fie pe deplin puse în acţiune pentru a se 

asigura că infracţiunile  cu caracter rasist nu beneficiază de nici o impunitate. 
Victimele acestor infracţiuni ar trebui să fie foarte încurajate să le semnaleze  
la poliţie sau altor autorităţi competente în materia dată. 

 
V. Elaborarea strategiilor 

 
1. Determinarea necesităţilor 

 
v. Obiectivele vizate de strategie ar trebui să se bazeze pe o evaluare a 

necesităţilor profundă şi ştiinţific fondată, realizate de autorităţi, dar care ţine 
cont de ONG de romi şi călători active pe teren, în special organismele de 
femei şi de tineret, dar şi ONG şi alte organisme competente care lucrează 
asupra problemelor referitoare la romi şi/sau călători. 

 
vi. Evaluarea necesităţilor, cu condiţia ca această evaluare să fie autorizată de 

dreptul naţional şi să fie conformă normelor internaţionale existente  cu 
privire la protecţia datelor, în special Convenţia pentru protecţia persoanelor 
referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (STE nr. 
108), ar trebui să se facă de exemplu prin intermediul anchetelor în familii 
pentru a colecta datele cantitative cu privire la condiţiile romilor şi/sau 
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călătorilor, repartizate după sexe, vârstă şi în funcţie de alţi indicatori 
pertinenţi. 

 
Aceste date vor fi utilizate pentru a stabili situaţia iniţială care ar putea fi luată atât ca 
element de măsură, cât şi pentru a monitoriza progresul realizat şi pentru a evalua 
rezultatele strategiei. Dacă aceste date sunt utilizate, ar trebui definiţi indicatorii 
utilizaţi pentru efectuarea monitorizării strategiei. 
 
Nu trebuie invocată lipsa datelor pentru a întrerupe sau a reporta în mod nelegitim 
elaborarea programelor sau a strategiilor. Realizarea anchetelor independente şi 
organizarea consultaţiilor publice cu actorii vizaţi ar trebui să permită lichidarea 
lacunelor. 
 
iii. Dacă romii şi/sau călătorii nu posedă nici un document de identitate, 

autorităţile ar trebui să efectueze un recensământ la scară naţională într-un 
termen dat, gratuit şi cu proceduri simplificate; cu eforturi specifice orientate 
spre acele categorii ale populaţiei care sunt mai vulnerabile prin situaţia 
persoanelor deplasate, prin accesul lor limitat la informaţie şi/sau prin bariera 
lingvistică sau analfabetism, atât femeile, persoanele în etate, cât şi persoanele 
a căror limbă maternă nu este limba oficială, etc. 

 
iv. În timpul colectării datelor la scara populaţiei,   autorităţile publice ar trebui să 

respecte principiile confidenţialităţii, consimţământului cu descernământ şi 
autoidentificarea voluntară. 

 
2. Elaborarea unei strategii coerente şi coordonate 

 
i. Strategia în favoarea romilor şi/sau călătorilor ar trebui, la nevoie, să includă o 

revizuire a practicilor legislative şi administrative existente, pentru a garanta 
implementarea coerentă şi coordonată şi de a înlătura obstacolele în materia dată, 
în special discriminarea fondată pe sexe şi modul de viaţă itinerant sau 
semiitinerant. Părţile  ar trebui să se bazeze pe lucrările de cercetare şi de anchetă 
şi să organizeze în afară de aceasta campanii de sensibilizare. 

 
ii. Strategia ar trebui să integreze bunele practici deja identificate, cunoştinţele 

obţinute prin cercetare, învăţămintele trase din monitorizare şi evaluările profunde 
ale programelor/politicilor naţionale în favoarea romilor şi/sau călătorilor în toată 
Europa şi recomandările făcute de organizaţiile internaţionale, naţionale şi locale 
competente. 

 
3. Participarea la elaborarea politicilor/strategiilor 

 
i. Procesul sau organismul care elaborează startegia ar trebui să fie, în măsura 

posibilităţii, reprezentativă în toate structurile vizate şi ar trebui să activeze în 
parteneriat cu diferite comunităţi de romi şi/sau călători interesate de strategie, 
precum şi cele care trăiesc în vecinătatea acestor comunităţi. 

 
Structura şi componenţa organismului ar trebui să favorizeze dezvoltarea politicilor 
intersectoriale. Organismele guvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi 
internaţionale pot fi consultate, dacă este cazul sau dacă este util. 
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Reprezentarea romilor şi/sau călătorilor ar trebui să respecte paritatea bărbaţi-femei 
şi participarea tinerilor. 
 

ii. Statele ar trebui din start să se asocieze autorităţilor locale şi regionale la elaborarea 
strategiei şi să procedeze astfel încât acestea să participe la implementarea ei. 
Autorităţile locale şi regionale ar trebui să elaboreze planuri de acţiune pentru a 
implementa strategiile naţionale la nivel local şi  regional. 

 
4. Gestionarea riscurilor 

 
În procesul elaborării strategiei, ar trebui să se acorde o atenţie specială identificării şi gestionării 
oportune a tuturor riscurilor posibile, care pot ameninţa buna sa implementare. 
 

5. Monitorizarea şi evaluarea continuă 
 
Strategia ar trebui să prevadă o monitorizare permanentă, independentă, participativă, coordonată 
şi transparentă. 
 

6. Finanţarea 
 

i. Bugetul  de stat ar trebui să prevadă resurse financiare suficiente, în măsura 
posibilităţii pe termen lung, pentru a garanta implementarea, monitorizarea şi 
evaluarea eficiente ale strategiei. O strategie ar trebui deci să fie adoptată cu 
consimţământul autorităţilor responsabile de politica bugetară şi ar trebui să includă  
estimarea costurilor măsurilor propuse. 

 
ii. Guvernele ar trebui să furnizeze un suport bugetar durabil în favoarea participării 

romilor şi/sau călătorilor la elaborarea, implementarea, monitorizarea strategiei. 
 

iii. Autorităţile locale şi/sau regionale ar trebui să includă acţiuni specifice destinate 
ameliorării condiţiilor de viaţă a romilor şi/sau călătorilor în planificarea bugetară 
locală şi/sau regională pentru a garanta o finanţare suficientă pentru implementare. 

 
VI. Adoptarea strategiei 

 
1. Cadrul juridic 

 
Dacă practicile legislative şi constituţionale permit acest lucru atunci strategia şi/sau diferitele  
măsuri destinate implementării ar trebui să fie adoptate prin intermediul  unui text juridic sau 
care se bazează pe legislaţie, pentru a asigura durabilitatea şi permanenţa lor. 
 

2. Comunicarea strategiei şi sensibilizarea 
 

i. Textul strategiei şi al oricărui decret de aplicare al ei ar trebui să fie accesibil 
pentru membrii comunităţii beneficiare. Strategia ar trebui tradusă, la cerere, 
în limba romani sau în alte limbi utilizate în general de comunităţile locale de 
romi şi/sau călători şi difuzate prin intermediul mass-mesdia care relatează 
practicile sau legile naţionale (monitorul oficial, radio, televiziunea, presa, 
Internetul, etc.). 

 
ii. Acţiunile de sensibilizare faţă de politica/strategia în favoarea romilor şi/sau 

călătorilor ar trebui să însoţească strategia la toate etapele, de la  elaborarea sa 



 9

până la evaluare. Campaniile de sensibilizare faţă de conţinut şi progresul 
obţinut ar trebui să vizeze toate eşaloanele ierarhice ale autorităţilor publice şi 
beneficiarii interesaţi, dar şi ansamblul populaţiei. Autorităţile publice, la 
toate nivelurile, ar trebui să primească informaţii, linii directoare şi o formare 
adecvată obligaţiunile de a implementa strategia şi de a se abţine de la orice 
act de discriminare. 

 
 
iii. Aceste campanii ar trebui să furnizeze informaţii cu privire la situaţia 

comunităţilor de romi şi/sau călători, cu privire la dispoziţiile 
antidiscriminatorii, drepturile persoanelor şi recursurile posibile în caz de 
discriminare. Informaţiile  cu privire la organismele responsabile de lupta 
împotriva discriminării ar trebui să fie furnizate într-o limbă uşor înţeleasă de 
principalii beneficiari. 

 
iv. Campaniile de sensibilizare care vizează promovarea respectării şi înţelegerii 

istoriei şi culturii romilor şi/sau călătorilor ar trebui să se desfăşoare din 
momentul publicării strategiei. Ar trebui încurajat suportul şi participarea altor 
comunităţi, în special populaţiile care trăiesc în apropierea romilor şi/sau 
călătorilor şi care interacţionează cu ei. Dialogul inetrcultural şi înţelegerea 
culturii romani, a culturii care este în legătură cu modul de viaţă itinerant sau 
semiitinerant precum şi aşteptările majorităţii ar trebui încurajate. 

 
VII. Implementarea strategiei 

 
1. Mecanismul punerii în acţiunei 

 
i. Ar trebui implementat un dispozitiv al punerii în acţiune suficient de finanţat şi 
dotat cu personal  la scară naţională, regională şi locală. 

 
ii. Cooperarea şi coordonarea interministerială între diferite instanţe vizate ar trebui 
să fie asigurate pentru a evita dublele eforturi şi pentru a garanta eficienţa 
implementării. 

 
iii. Textele juridice şi administrative vizate ar trebui să includă: 

 
- informaţii clare  despre mandat, în special componenţa, coordonarea, domeniile de 

competenţă, autorităţile statutare, responsabilităţile şi finanţarea mecanismului 
responsail de implementare; 

 
- termenul şi obiectivele de implementare, donaţiile bugetare, obligaţiunea de a furniza 

informaţii şi de a coopera cu instanţele responsabile de monitorizarea strategiei. 
 

2. Acţiunea pozitivă 
 

i. Statele vizate care nu au făcut încă acest lucru ar trebui să preconizeze modificarea 
legislaţiei lor naţionale pentru a permite acţiuni pozitive care preconizează depăşirea 
dezavantajelor specifice de care suferă romii şi/sau călătorii şi să promoveze 
egalitatea şanselor pentru aceste comunităţi în societate. 

 
ii. Ar trebui să se preconizeze măsuri pozitive, de exemplu, pentru a permite romilor 

şi/sau călătorilor să aibă posibilităţi egale de acces la educaţie şi/sau la piaţa muncii la 
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toate nivelurile şi  să fie recrutaţi  în calitate de consultanţi în diferite domenii 
(educaţie, sănătate, locuinţe, angajare, etc.). De asemenea ar trebui luate măsuri 
pozitive pentru a încuraja romii şi/sau călătorii să facă carieră în special în 
învăţământ, administraţia publică şi poliţie. Ar trebui încurajată participarea activă a 
romilor şi/sau a călătorilor la procesele electorale la nivelul naţional, regional şi local.  

 
3. Mediatorii sau  asistenţii 

 
i. Ar trebui angajaţi şi desemnaţi de către autorităţile centrale, locale sau regionale 

mediatori sau asistenţi, în măsura posibilităţii romi şi/sau călători, cu participarea 
prealabilă a comunităţilor de romi şi/sau călători în calitate de persoane de contact, 
pentru a informa comunităţile şi pentru a facilita procedurile, în special cele 
administrative, în diferite  domenii ale implementării strategiei/politicii. Aceste 
persoane ar trebui să depindă de administraţia publică şi ar trebui să aibă o formare 
specifică şi de calitate, finanţată, în măsura posibilităţii, de către autorităţile centrale, 
locale sau regionale. 

 
ii. Totuşi, aceşti mediatori sau asistenţi nu ar trebui să joace un rol subsidiar şi nu ar 

trebui  să substituie măsurile globale pe termen lung în favoarea emancipării şi 
educaţiei acestor comunităţi. 

 
4. Consiliile şi formarea 

 
i. Orice lege nouă care se referă la lupta împotriva discriminării ar trebui să fie însoţită 

de recomandări pentru a ajuta autorităţile responsabile de asigurarea respectării legii 
la implementarea ei eficientă. Forţele de ordine ar trebui să primească o formare 
corespunzătoare datoriei lor de a se abţine de la orice act cu caracter rasist, de a 
preveni astfel de acte şi de a le reprima rapid,  pentru a garanta durabil securitatea 
comunităţilor de romi şi/sau călători. Ele  ar trebui să întreţină relaţii regulate cu 
aceste comunităţi şi cu conducătorii lor pentru a încuraja cooperarea şi înţelegerea.  

 
Funcţionarii  (profesorii, poliţiştii, lucrătorii medicali şi asistenţii sociali)  ar trebui să 
conştientizeze  rasismul şi antiţigănismul direct şi indirect în cadrul formării lor generale. 
 
ii. Statele membre ar trebui să se asigure că autorităţile municipale şi cele locale cunosc 

un proces de dezvoltare instituţională care le conduc spre  relaţii fondate pe echitate şi 
egalitate cu comunităţile de romi şi/sau călători. Formarea personalului, o bună 
încadrare,  gestionarea şi controlul competent, orientarea practică, monitorizarea 
performanţelor precum şi procedurile de recurs eficient sunt instrumentele utile 
pentru a asigura schimbarea instituţională. 

 
    

5. Rolul societăţii civile 
 

i. Actorii reprezentativi  ai societăţii civile de romi şi/sau călători, în special ONG-urile, 
ar trebui să încurajeze participarea la elaborarea, implementarea, monitorizarea şi 
evaluarea politicilor  care vizează ameliorarea condiţiilor de viaţă, atât la nivelul 
naţional cât şi cel local, în aşa mod încât procesul să beneficieze de preţioasa lor 
experienţă şi expertiză. 

 
ii. Autorităţile ar trebui să asigure paritatea bărbaţi-femei în toate procesele de 

consultare. 
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iii. Pentru a asigura un parteneriat eficient cu ONG, Statele membre ar trebui să 

încurajeze: 
 

- un parteneriat multiplu cu organizaţiile de romi şi/sau călători; 
 

- implementarea reţelelor de organizaţii de romi şi/sau călători; 
 

- elaborarea proiectelor comune şi stabilirea contactelor regulate între organizaţiile de 
romi şi/sau călători şi alţii, organizaţiile nerome;  

 
- difuzarea informaţiei  pe lângă comunităţile de romi şi/sau călători; 

 
- consolidarea capacităţii romilor şi/sau călătorilor pentru a le permite participarea la 

proiecte de dezvoltare destinate grupurilor vulnerabile la nivel local, naţional şi 
internaţional; 

 
iv. organismele centrale şi locale sau regionale ar trebui să primească resurse suficiente 

pentru a implementa iniţiative în zonele cu importante comunităţi de romi şi/sau 
călători. 

 
v. Statele membre sunt responsabile pentru strategie şi ar trebui să nu lase întreaga 

responsabilitate pentru punerea sa în acţiune pe seama ONG-lor. 
 

vi. Autorităţile ar trebui să le facă pe ONG responsabile de buna utilizare a fondurilor 
publice care le sunt alocate. 

 
6. Integrarea strategiilor 

 
i. Necesităţile comunităţilor de romi şi/sau călători ar trebui să fie incorporate în 

strategii  naţionale mai vaste. Accesul şi participarea la societate în general sunt 
obiectivele fundamentale, dar ar trebui să fie aplicate, dacă este necesar, şi măsurile  
orientate în favoarea romilor şi/sau călătorilor. Integrarea strategiilor  trebuie să 
asigure existenţa unei legături cu alte activităţi din acelaşi domeniu, să faciliteze 
acceptarea acestei problematici la toate nivelurile şi să permită tuturor verigilor 
administrative necesare ca romii şi/sau călătorii să ia parte la luarea deiziilor care îi 
vizează. Politicile orientate ar trebui să nu pierdă din vedere că preocupările specifice 
şi particularităţile populaţiei de romi şi/sau călători nu vor lipsi din politicile generale. 

 
Integrarea strategiilor ar trebui să ţină cont de diferenţele dintre sexe şi deci de necesităţile 
specifice ale bărbaţilor şi femeilor. 
 
ii. Dincolo de ameliorările făcute de un proiect sau altul, punerea în acţiune ar trebui să 

suporte  modificări sistematice. 
 

VIII. Monitorizarea şi evaluarea punerii în acţiune a strategiei 
 

1. Principiile de monitorizare2  
 
                                                     
2 Următoarele  Recomandări  sunt aplicate doar în domeniile netratate de rapoartele prezentate de State  în calitate 
de instrumente obligatorii ale Consiliului Europei, cum este Convenţia-cadru pentru minorităţile naţionale sau Carta 
europeană a limbilor regionale sau minoritare.  
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i. Structurile guvernamentale sau procesele corespunzătoare ar trebui să fie 
create pentru a asigura monitorizarea punerii în acţiune a strategiei atât în 
diferite sectoare, cât şi la scară locală şi/sau regională. 

 
- Să fie independenţi, transparenţi, bine coordonaţi şi dotaţi cu fonduri suficiente; 
 
- să asocieze înalţi funcţionari şi diverşi reprezentanţi ai romilor şi/sau călătorilor aleşi 

de comunitatea însăşi şi de ONG de romi. Ar trebui respectată paritatea dintre sexe;  
 

- să se sprijine pe o bază de indicatori şi de repere definite în prealabil pentru a permite 
evaluarea eficientă a acţiunilor întreprinse pe un anumit termen.  

 
ii. Textele juridice  sau administrative  care crează structurile de monitorizare 

sau  procesele ar trebui să conţină dispoziţii clare cu privire la: 
 

- mandatul, competenţele, componenţa, frecvenţa rapoartelor de monitorizare şi 
finanţarea; 

 
- o serie de indicatori şi de repere pentru fiecare domeniu acoperit de strategie. Aceşti 

indicatori trebuie să fie în raport evident cu obiectivul general al strategiei; 
 

- categoriile de măsuri care vor fi luate pentru a atinge obiectivele strategiei şi 
autorităţile publice competente care vor face acest lucru, după consultarea asociaţiilor 
persoanelor vizate; 

 
- măsurile/proiectele care pot fi încredinţate asociaţiilor persoanelor vizate în vederea 

punerii lor în acţiune şi rapoartele narative şi financiare care sunt făcute în acest caz, 
precum şi condiţiile generale care vor fi îndeplinite în acest context; 

 
- procedurile de coordonare şi de armonizare care urmează; 

 
- responsabilităţile care revin autorităţilor publice de a prezenta rapoartele de 

monitorizare; 
 

- garanţiile de independenţă, în special libertatea de a numi personalul şi de a exprima 
public părerea sa, protecţia împotriva eliberării arbitrare  sau nereînoirea mandatului. 

 
2. Publicarea rapoartelor de monitorizare 

 
i. Rapoartele de monitorizare ar trebui să fie periodice, făcute publice, traduse în 

limbile utilizate de comunităţile vizate (de exemplu în limba romani) şi pe larg 
disponibile în formate accesibile (de exemplu pe casete sau CD-uri) şi pe Internet 
pentru a da posibilităţi de a informa bine şi fiabil populaţia cu privire la chestiunile 
relative la romi şi/sau călători. 

 
Ar trebui preconizate  reuniuni publice cu persoanele care iau decizii politice, cu experţii şi 
reprezentanţii comunităţilor vizate. 
 

ii. Monitorizarea ar trebui să prevadă şi procesul de consultare al comunităţile de romi 
şi călători. 
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iii.  Rapoartele de monitorizare ar trebui să conţină opiniile organizaţiilor de romi 
şi/sau  călători, inclusiv opiniile disidente. 

 
iv. Va trebui încurajată o monitorizare independentă din partea organizaţiilor societăţii 

civile şi dacă este cazul, să fie luate în considerare recomandările lor. 
 

3. Evaluarea 
 

i. Ar trebui efectuate evaluări regulate (de exemplu de două ori la fiecare cinci ani) în 
cadrul unui program sau a unei strategii plurianuale, precum şi la încheierea 
programelor şi a strategiilor pentru a identifica impactele şi rezultatele pe termen 
lung pentru toate categoriile de beneficiari interesaţi. 

 
ii. Evaluările ar trebui: 

 
- să fie efectuate de către organisme independente competente în materie de  

dezvoltare, de monitorizare şi să includă un număr mare de reprezentanţi ai părţilor 
interesate; 

 
- să se spijine pe informaţii factuale şi pe rezultatele monitorizării şi să nu facă doar ca 

donatorii şi organele responsabile de punerea în acţiune să intervină, dar să se 
intereseze şi din punctul de vedere al altor actori şi în special să se întrebe despre 
pertinenţa acţiunilor desfăşurtae pentru beneficiarii vizaţi şi despre impactul pe care îl 
au asupra vieţii lor; 

 
- să revadă performanţa, rentabilitatea şi raportul cost-avantaje al organelor 

responsabile de punerea în acţiune pentru a garanta responsabilitatea lor şi pentru a 
asigura transparenţa concluziilor lor în scopul favorizării încrederii; 

 
- să devină instrumente de învăţare destinate consolidării programelor şi strategiilor 

viitoare  în favoarea romilor şi/sau călătorilor în domenii similare la nivel naţional, 
regional şi/sau local. 

 
iii. Fondurile destinate măsurilor preconizate pentru a atinge  obiectivele strategiei vor 

constitui obiectul unei autorizaţii, conforme procedurilor aplicate în fiecare Stat, 
pentru o anumită durată de timp în cadrul punerii în acţiune a politicii şi vor fi supuse 
unei reexaminări în fiecare an. 

 
    
iv. Dacă un raport elaborat de un organism de audit public conţine informaţii suficiente 

cu privire la aspectele care justifică continuarea unei măsuri, acest raport de audit 
poate înlocui raportul cu privire la rezultatele evaluării făcând o referinţă la acest  
raport.  

 
 
   
     
 


