Metodologie de selecție a participanților la activitățile proiectului
„Platforma Națională de Bune Practici pentru Romi”
JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8727
1. Informații generale
Prezenta metodologie este realizată pentru selectarea participanților la activitățile
proiectului „Platforma Națională de Bune Practici pentru Romi”, Cod contract:
JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8727. Proiectul este co-finanțat de către Comisia Europeană
prin Programul Drepturi, Egalitate si Cetățenie al UE 2014-2020. Proiectul este implementat
de către Ministerul Fondurilor Europene prin Punctul Național de Contact pentru Romi.
Principalul obiectiv al proiectului constă în facilitarea și consolidarea dialogului între
autoritățile locale și cele naționale, comunitățile de romi și membrii comunității rome,
prin reunirea actorilor implicați în activități direcționate către comunitățile de romi și
consolidarea relațiilor de colaborare dintre aceștia. Obiectivul proiectului va contribui la
îmbunătățirea mecanismelor de coordonare și implementare a „Strategiei Guvernului
României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome 2015–2020”.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:




Crearea unei platforme de comunicare și cooperare pentru autoritățile locale și
naționale, organizațiile neguvernamentale și comunitățile de romi din cele 8 regiuni
de dezvoltare ale României, în vederea coordonării activităților desfășurate de
beneficiarii proiectului în timpul implementării „Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome 2015 – 2020”.
Organizarea a două serii de ateliere în fiecare din cele 8 regiuni pentru aproximativ
20 de părți interesate (autorități regionale și locale, organizații neguvernamentale,
reprezentanți ai comunității de romi) implicați în dezvoltarea comunităților de romi
cu scopul de a îmbunătăți intervențiile în cadrul acestora. Astfel, la cele două serii
de ateliere vor participa în total 160 de persoane.

În cadrul a două serii de ateliere tematice, participanții selectați vor beneficia de informații
cu privire la modele eficiente de abordare a celor patru domenii de acțiune aferente
„Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității
rome 2015-2020 (educație, sănătate, locuire și ocupare)”. Astfel, pe baza experienței
proprii, participanții vor expune cazurile întâlnite în comunitățile din care provin. Acestea
vor sta la baza elaborării și promovării unor studii de caz de practici pozitive sau eșuate,
care vor fundamenta viitoarele politici și programe în domeniul incluziunii sociale a
cetățenilor români aparținând minorității rome.
Fiecare atelier va avea o durată de 8 ore. Atelierele se vor desfășura în cele 8 regiuni de
dezvoltare din România, în următoarele municipii:









Piatra-Neamț pentru regiunea de dezvoltare Nord-Est;
Brăila pentru regiunea de dezvoltare Sud-Est;
Târgoviște pentru regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia;
Craiova pentru regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia;
Timișoara pentru regiunea de dezvoltare Vest;
Cluj-Napoca regiunea de dezvoltare Nord-Vest;
Alba Iulia regiunea de dezvoltare Centru;
București pentru regiunea de dezvoltare București-Ilfov.
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La fiecare atelier vor participa 20 de persoane din respectiva regiune de dezvoltare.
Participanții selectați vor trebui să participe la ambele serii de ateliere. Prima serie de
ateliere se va desfășura în lunile februarie și martie 2020, iar a doua serie în lunile iunie și
iulie 2020.
2. Descrierea metodologiei de selecție a participanților
Prezenta Metodologie stabilește condițiile și criteriile de selectare a 160 de participanți la
cele două serii de ateliere.
2.1 Profilul participanților
Grupul țintă al proiectului vizează următoarele categorii de participanți:



Reprezentanți ai Autorităților Publice centrale și locale;
Reprezentanți ai ONG-urilor care au obiect de activitate incluziunea persoanelor
aparținând minorității rome;
Reprezentanții comunităților de romi.



Ponderea categoriilor de participanți poate varia în funcție de regiunea de desfășurare a
atelierului, astfel încât să reflecte realitățile zonale specifice.
Se așteaptă ca persoanele înscrise să aibă experiență sau atribuții în activități care să vizeze
implementarea „Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români
aparținând minorității rome 2015 – 2020” la nivel comunitar, local sau județean.
2.2 Înscrierea candidaților
Principalul instrument de selecție a participanților este chestionarul „Formular de înscriere
a participanților” (se regăsește la Anexa 1 a prezentei metodologii). Completarea
formularului se va face online prin accesarea link-ului.
Formularul este structurat în patru părți:







Prima parte se referă la informații și date de identificare despre participant: nume
și prenume, telefon, e-mail, informații despre categoria din care face parte
persoana, organizația/instituția reprezentată, funcția în cadrul acesteia, zona în
care își desfășoară activitatea, regiunea de dezvoltare.
A doua parte este compusă din trei itemi referitori la disponibilitatea și motivația
persoanelor înscrise pe durata celor 7 luni de implementare.
A treia parte este reprezentată de 4 itemi referitori la oferirea unor exemple
concrete de bune practici sau practici eșuate în procesul de implementare la nivel
comunitar/local a „Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor
români aparținând minorității rome 2015 – 2020”. Astfel, itemii 4 și 5 urmăresc
identificarea principalelor probleme cu care se confruntă comunitățile de romi,
precum și descrierea unor exemple de bune practici, respectiv practici eșuate în
ceea ce privește remedierea problemelor pe cele patru domenii de acțiune
(educație, sănătate, locuire și ocuparea forței de muncă). Itemul 6 surprinde
dinamica și modul în care relaționează autoritățile locale, deconcentratele, ONGurile/asociațiile și comunitatea romă din care face parte persoana / în cadrul
zonei de activitate a acesteia.
Partea a patra se referă la acordul persoanelor înscrise privind prelucrarea datelor
cu caracter personal.
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2.3 Selecția participanților
Selecția participanților se va face respectând principiul egalității de șanse și nediscriminării
și se va realiza fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe
criterii de rasă naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen,
vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot
conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.
Lista cu persoanele care au fost selectate să participe la ateliere pentru fiecare regiune în
parte va fi postată pe site-ul beneficiarului.
Selecția persoanelor participante se realizează prin derularea următoarelor etape:
Etapa 1. Completarea și transmiterea formularului de înscriere
Persoanele interesate să participe la activitățile proiectului sunt rugate să completeze
formularul de înscriere până la 17 februarie 2020, ora 13.00.
Etapa 2. Evaluarea formularului de înscriere
Evaluarea formularului de înscriere va fi efectuată de către o Comisie de Evaluare și
Selecție. Comisia va fi formată din 3 persoane din cadrul echipei de implementare a
proiectului. Comisia de evaluare va selecta câte maximum 20 de participanți din fiecare
regiune de dezvoltare. De asemenea, după caz, Comisia de evaluare va propune și o listă
de rezervă.
Etapa 3. Depunerea unor eventuale contestații
În cazul în care, după publicarea rezultatelor finale vor exista persoane nemulțumite de
evaluarea realizată, eventualele contestații se pot depune în termen de 24 de ore de la
publicarea listei finale, prin transmiterea unui e-mail la: diana.dragomir@fonduri-ue.ro
2.4 Criterii de selecție a participanților
Participanții vor fi selectați pe baza punctajului obținut în urma completării formularului
de înscriere. Punctajul maxim care poate fi obținut prin completarea formularului este de
10 puncte. Participanții vor fi selectați conform următoarelor criterii:






Eligibilitate (va fi notat cu calificativul ADMIS/RESPINS)
- Depunerea formularului de înscriere, conform metodologiei, în termenul stabilit.
- Încadrarea în una dintre categoriile de participanți specificate la punctul 2.1 din
prezenta Metodologie.
Motivație (maximum 4 puncte)
- Gradul de disponibilitate a participării și implicării în cadrul celor 2 serii de ateliere
(Itemii 1 și 2), inclusiv disponibilitatea de a participa la conceperea unui studiu de
caz - 2 puncte (1 scăzut; 1,5 mediu și 2 ridicat).
- Nivelul motivației privind participarea la activitățile proiectului (Item 3) - 2 puncte(1
scăzut; 1,5 mediu și 2 ridicat).
Relevanță (maximum 6 puncte)
- Descrierea comprehensivă a problemelor actuale ale comunității de romi (Item 4) –
2 puncte (1 insuficient; 1,5 bine și 2 foarte bine/comprehensiv)
- Descrierea coerentă și pertinentă a cazurilor de bună practică sau practică eșuată,
în ceea ce privește remedierea problemelor cu care se confruntă comunitatea de
romi – 2 puncte (1 insuficient; 1,5 bine și 2 foarte bine/comprehensiv)
- Descrierea clară și coerentă a sistemului de relaționare dintre autoritățile locale,
deconcentratele, ONG-urile/asociațiile și comunitatea romă (Item 6) – 2 puncte (1
insuficient; 1,5 bine și 2 foarte bine/comprehensiv)
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ANEXA 1 la Metodologia de selecție a participanților la activitățile proiectului

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
A PARTICIPANȚILOR LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
„PLATFORMA NAȚIONALĂ DE BUNE PRACTICI PENTRU ROMI”
JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8727

I. Date de identificare
Nume și prenume
Telefon
E-mail
Categorie de
participant

□

□

Reprezentant al unei autorități publice de nivel:
□ național
□ județean/regional;
□ local;
Reprezentant al unui ONG care are obiect de activitate
incluziunea persoanelor aparținând minorității rome
Reprezentant al unei comunități de romi

□
□
□
□
□
□
□
□

București- Ilfov
Sud-Muntenia
Sud-Est
Sud-Vest Oltenia
Nord-Vest
Centru
Nord-Est
Vest

□

Instituția/organizația
reprezentată și funcția
Zona în cadrul căreia
activați1/locuiți2 (oraș/
localitate, județ)
Regiunea de
dezvoltare

II. Disponibilitate și motivație
1. Sunteți dispus/dispusă să participați la realizarea unui studiu de caz, care implică și
vizite în teren, pe durata proiectului?
DA

NU

2. Care este disponibilitatea dumneavoastră de implicare în activitățile proiectului în
următoarele 7 luni și de participare la cele două serii de ateliere (desfășurate în

1
2

Pentru categoria Autorități publice/ONG
Pentru categoria persoană fizică (pentru categoria reprezentant al unei comunități de romi)
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lunile februarie/martie și iunie/iulie)? Participarea la ambele serii de ateliere este
condiție obligatorie (maximum 200 de cuvinte).
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
3. Care este motivația dumneavoastră de implicare în activitățile proiectului?
(maximum 200 de cuvinte)
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
III. Relevanță
4. Descrieți, pe scurt (maximum 500 de cuvinte), principalele probleme actuale ale
comunității de romi, corelate cu „Strategia Guvernului României de Incluziune a
Cetățenilor Români aparținând Minorității Rome 2015 – 2020”, legate de:
4.1.

ocuparea forței de muncă
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

4.2.

educație
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

4.3.

sănătate
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

4.4.

locuire
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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5. Vă rugăm să ne oferiți un exemplu de bună practică sau practică eșuată, în ceea ce
privește remedierea problemelor cu care se confruntă comunitatea de romi (lecții
învățate). Nu este obligatoriu ca exemplele să vizeze toate cele 4 domenii
menționate mai jos (maximum 500 de cuvinte).
5.1.

ocuparea forței de muncă
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

5.2.

educație
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

5.3.

sănătate
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

5.4.

locuire
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

6. Cum descrieți sistemul de relaționare dintre autoritățile locale, deconcentrate,
ONG-uri/asociații și comunitatea romă? (maximum 400 de cuvinte)
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
IV. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
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□ Prin completarea prezentului formular îmi exprim acordul ca Ministerul Fondurilor
Europene (MFE), în baza dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date, să îmi prelucreze datele cu
caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor care îi revin operatorului,
precum și să poată stoca/arhiva datele conform normelor legale incidente. Declar
că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul (UE) nr.
679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal
le dețin - dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi
uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la
opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
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