
Alianța Europeană a Municipalităților și Regiunilor pentru inte-
grarea Romilor (Alianța) a fost înființată de Congresul Autorităților 
Locale și Regionale al Consiliului Europei cu sprijinul Reprezentan-
tului Special al Secretarului General pentru Problemele Romilor. 
Mai bine de 120 de municipalități și regiuni din peste 27 de țări fac 
parte din Alianță.
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În ultimii ani, a existat o puternică 
dezvoltare a cadrului politic european 
și național pentru integrarea romilor. 
În același timp, s-a observat că măsurile 
la nivel local și regional sunt decisive 
pentru o îmbunătățire reală a includerii 
sociale a romilor, în principalele 
domenii ale educației, locuințelor, 
locurilor de muncă și sănătății, iar 
nevoia de a dezvolta aceste măsuri a 
sporit considerabil. 

Pentru a preîntâmpina aceste nevoi, 
Consiliul Europei a adoptat, în octombrie 
2010, Declarația de la Strasbourg, care 
identifică prioritățile de lucru și acordă 
Consiliului Europei un rol de sprijin în 
sprijinirea autorităților naționale, cât și 
celor locale și regionale, în efortul lor de 
a îmbunătăți situația romilor.

Conceptul Alianței a fost stabilit la 
Summit-ul Primarilor din septembrie 
2011. A fost urmat de crearea unui 
grup central de orașe și regiuni care 
s-au oferit să formeze Alianța și au 
întocmit un cadru general pentru 
obiectivele și metodele sale de lucru. 
După un proces susținut de consultare 
în 2012, care a inclus o analiză pe scară 

largă, realizat împreună cu autorități 
locale și regionale din statele membre 
ale Consiliului Europei, și ședințe de 
consultare ulterioare, au fost identificate 
principalele necesități și interese ale 
municipalităților și regiunilor. 

Alianța a fost lansată oficial în timpul 
celei de-a 24-a Sesiune a Congresului, 
pe 20 martie 2013, cu mesaje de sprijin 
din partea Secretarului General Adjunct 
al Consiliului Europei, Președintelui 
Congresului, Comisarului UE pentru 
Politica Regională, Președintelui 
Forumului Romilor și Călătorilor 
Europeni și a câtorva municipalități 
și regiuni membre ale Alianței, 
participante la sesiune.

istoriC

Congresul Autorităților Locale și 
Regionale al Consiliului Europei, a făcut 
mari eforturi în ultimii ani să sprijine în 
special integrarea femeilor și tinerilor 
romi la nivel local și regional.  

Au fost de asemenea adoptate și 
promovate rapoartele generale 
ale Congresului despre situația 
minorităților și migranților în Europa, 
punând în același timp problema 
locuințelor pentru romi, integrării 
prin antreprenoriat și managementul 
tensiunilor. 

În 2013, Congresul a pregătit, în 
colaborare cu Departamentul 
Tineretului al Consiliului Europei, un 
raport asupra situației tinerilor romi 
în Europa, reprezentând primul raport 
specific pe acest subiect al Consiliului 
Europei. 

În sfârșit, Congresul sprijină de 
asemenea o rețea internațională de 
femei rome, numită „Phenjalipe”, 
înființată ca urmare a Coferinței 
Femeilor Rome, ținută la Helsinki, în 
Finlanda, în septembrie 2013. 

alte inițiative ale Congresului
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obieCtive

aCtivități

vedere de ansamblu

alianța tinde să realizeze următoarele obiective :

1. Să favorizeze un schimb de cunoștințe și exemple pozitive privind integrarea 
romilor în rândul municipalităților și regiunilor participante;

2. Să permită municipalităților și regiunilor participante să aibă un punct de vedere 
unic, prin crearea unei platforme pentru dezbaterea problemelor legate de 
integrarea romilor la nivel local și regional.

Alianța organizează seminare naționale 
și internaționale pentru municipalitățile 
și regiunile participante pentru a facilita 
schimbul de cunoștințe și exemple 
pozitive. 

Un proiect concret al Alianței este 
proiectul comun al Consiliului Europei 
și Comisiei Europene numit ROMACT. 
Această inițiativă are scopul de a 
consolida capacitatea autorităților locale 
și regionale (având ca țintă atât aleșii 
locali și funcționari publici având poziții 
cu responsabilitate în executiv, cât și, pe 
termen mediu și lung, populația romă 
și populația municipalităților pilot în 
general) să dezvolte și să implementeze 
planuri și proiecte pentru integrarea 
romilor.

Una dintre prioritățile de bază ale 
Alianței este promovarea culturii 
rome și sensibilizarea populației la 

Genocidul Romilor din timpul celui 
de-al doilea Război Mondial, cât și la 
ziua internaționala de comemorarea a 
acestuia  în fiecare an pe 2 august. 

O altă inițiativă importantă a Consiliului 
Europei, îndreptată împotriva 
fenomenului de  antițiganism, este 
Campania Dosta! Desfășurată la nivel 
național în statele membre. Începând 
cu acest an, Alianța va acorda Premiul 
Congresului: Dosta! oferit bianual la trei 
municipalități, pentru proiecte reușite și 
inovative în domeniul integrării romilor.  
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ROMACT reprezintă o inițiativă comună 
a Consiliului Europei și Comisiei 
Europene, implementată cu sprijinul 
Alianței Europene a Municipalităților și 
Regiunilor pentru Integrarea Romilor. 

Scopul său este de a spori capacitatea 
autorităților locale și regionale să 
dezvolte și să implementeze planuri și 
proiecte pentru integrarea romilor. 

dezvoltarea voinței politice și înțelegerii integrării romilor la 
nivel local și regional

Proiectul intenționează să 
îmbunătățească grija, preocuparea și 
responsabilitatea autorităților locale 
față de comunitatea romă, și implicit 
a furnizării serviciilor. Este vorba 
de dezvoltarea voinței politice și a 
unui angajament politic susținut prin 
dezvoltarea unor capacități generale 
la nivel local și regional și elaborarea 
de planuri și proiecte viabile pentru 
integrarea romilor.

ROMACT are ca prime ținte funcționari 

publici aleși și seniori ai societății 
civile, totuși, pe termen mediu și lung, 
beneficiarii vor fi populația romă și 
populația municipalităților pilot în 
general. 

ROMACT a fost lansat în toamna lui 2013 
și va fi implementat în 5 țări (Ungaria, 
Bulgaria, România, Slovacia și Italia). Se 
prevede ca proiectul să fie extins ulterior 
și în alte țări membre ale Consiliului 
Europei.

romaCt

Proiectul este implementat în strânsă colaborare cu Programul ROMED2 al Consiliului 
Europei, cu MtM/MERI (Mayors Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion),  
inițiativă a Open Society Foundation, și cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a 
UE (FRA), pentru obținerea unui impact optim la nivel local.  

Consolideze capacitatea autorităților 
locale și regionale pentru a-și îndeplini 
rolul și răspunderile într-o manieră 
eficace și eficientă când este vorba de 
implementarea politicilor și practicilor 
care îmbunătățesc integrarea romilor, 
în special să devină într-o mai mare 
măsură orientate către cetățeni, mai 
reactive și responsabile.

Să sprijine înființarea și întărirea 
mecanismelor și proceselor care 

promovează și asigură standardele unei 
bune guvernări democratice și eforturile 
eficiente de dezvoltare globală, în 
domeniul educației, locurilor de muncă, 
sănătății, locuințelor, dezvoltării urbane 
și culturii;

Să îmbunătățească eficiența, 
eficacitatea, aproprierea și susținerea 
politicilor locale, proiectelor și furnizării 
serviciilor.. 
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Cooperarea Cu alte programe

În speCial, romaCt dorește să: 

Aceste trei inițiative sunt coordonate cu cea 
mai mare atenție, pentru a oferi un pachet 
complet de servicii, care să permită unui grup 
de municipalități pilot din cinci țări (Bulgaria, 
Ungaria, România, Slovacia și Italia) să se 
angajeze în procesul de integrare a romilor, 
evitând în același timp duplicarea eforturilor.
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Medierea reprezintă una din măsurile 
folosite în întreaga Europă pentru a 
aborda inegalitățile pe care romii le au 
de înfruntat în legătură cu accesul la 
locurile de muncă, serviciile de sănătate 
și educația de calitate. Ea consistă în 
a angaja persoane de etnie romă, din 
comunitățile rome locale, sau cu o bună 
cunoaștere a problemelor romilor, 
pentru a acționa ca mediatori între romi 
și instituțiile publice. 

Programul a demonstrat că, deși 
medierea reprezintă un instrumentcheie, 
ea nu este suficientă pentru rezolvarea 
situațiilor complexe. Se impune crearea 
de condiții pentru cooperarea între 
reprezentanții romilor și autoritățile 
locale și regionale, incluzând atât aleșii 
locali, cât și executivul instituțiilor, care 
trebuie să acționeze pentru schimbare 
și îmbunătățirea situației. 

După doi ani de implementare în 22 de 
țări și peste 1000 de mediatori instruiți, 
Programul ROMED a trecut la un alt 
nivel. ROMED2 va merge mână în mână 
cu ROMACT și va dezvolta capacitățile 
existente ale mediatorilor pentru 
mobilizarea grupurilor de acțiune din 
comunități și facilitarea comunicării lor 
cu autoritățile locale. 

Declarația de la Strasbourg accentuează necesitatea dezvoltării activității la nivel 
local și regional. Începând cu 2010, Consiliul Europei a lucrat la Programul ROMED, 
concentrându-se pe medierea între instituțiile publice și comunitățile rome la nivel 
local. 
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