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Asociaţia “CREDIS” - Centrul de Resurse pentru Educaţie Dezvoltare şi Incluziune Socială 
 

Interventie in cadrul Conferintei Regionale de Evaluare Finala a Proiectului „Impreuna pentru 

dezvoltarea dialogului social in Romania” pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia 

 

Craiova, 27 septembrie 2013 

 

Romeo Tiberiade, preşedinte C.R.E.D.I.S. Craiova 
 

 Asociaţia „Centrul de Resurse pentru Educaţie Dezvoltare şi Incluziune Socială” - CREDIS – 
printr-un efort susţinut pe care îl depunde în muncă, dedicat comunităţilor de romi, îşi propune să contribuie 
eficient la apărarea drepturilor cetăţenilor români de etnie romă şi la susţinerea intereselor comunităţilor de 
romi în domenii de interes precum: accesul la educaţie, ocuparea pieţei muncii, dezvoltarea profesională şi 
dezvoltarea dialogului cu autorităţile publice locale. 
 
 Misiunea noastră este promovarea valorilor democraţiei reale şi a drepturilor omului, în contextul 
unei societăţi deschise, în cadrul căreia valori precum egalitatea de şanse şi diversitatea culturală sunt pilonii 
de bază ai construcţiei unei societăţi moderne. 
 

Am urmărit să promovăm pe scară largă conceptul de incluziune socială şi importanţa construirii 
unei societăţi care să se axeze pe o dezvoltare durabilă, care să urmărească ameliorarea înţelegerii 
interetnice, a vieţii sociale şi pieţei muncii şi o mai bună coeziune socială. 
 
 Asociaţia noastră reuneşte, ca membri, persoane fizice din municipiul Craiova şi judeţul Dolj care 
aderă la scopul, statutul şi misiunea organizaţiei noastre. 
 

� Asociaţia CREDIS are o strategie proprie în ceea ce priveşte dezvoltarea propriului sector de 
membership, orientată către comunităţile în care aceasta activează la nivelul municipiului Craiova şi 
al judeţului Dolj, comunităţi în care asociaţia a înfiinţat filiale comunitare, reprezentate de lideri 
locali, membri ai Asociaţiei CREDIS. 

 
� Dezvoltarea sectorului de membership al asociaţiei noastre prin înfiinţarea de filiale la nivelul 

comunităţilor în care aceasta activează este important, având în vedere specificul comunităţilor de 
romi în care asociaţia activează, precum şi importanta liderului în orice comunitate de romi. În cazul 
Asociaţiei CREDIS, o astfel de abordare facilitează şi dezvoltă un dialog civic continuu cu 
comunităţile vizate. 

 
� O altă componentă de membri, importantă pentru Asociaţia CREDIS, o reprezintă persoanele care 

formează staff-ul asociaţiei, reprezentat de tinerii studenţi şi de absolvenţii de etnie romă şi nu 
numai, specializaţi în domenii precum: dezvoltare comunitară, economie, jurnalism, ştiinţe sociale, 
ştiinţe juridice etc. 

 
 În contextul aderării România la Uniunea Europeană şi al reglementărilor internaţionale la care ţara 
noastră a aderat, Asociaţia CREDIS este un promotor al incluziunii sociale şi al egalităţii de şanse, prin 
dezvoltarea dialogului social şi a parteneriatului cu autorităţile publice locale, prin stimularea participării 
cetăţenilor români de etnie romă să ia parte la procesul decizional şi la dezvoltarea unor iniţiative viabile, 
care să vină în folosul persoanelor sau comunităţilor dezavantajate. 
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 Obiectivele noastre sunt legate de dialogul social şi cel civic, care urmăresc în esenţă acelaşi scop – 
al participării active a cetăţenilor, inclusiv a celor de etnie romă, la consultări, vizând dreptul acestora de a fi 
informaţi în legătură cu deciziile importante care îi vizează din punct de vedere etnic, social, cultural, 
economic sau profesional, după caz. 
 
 În multe situaţii, activitatea asociaţiei noastre s-a intersectat sau chiar identificat cu cea a 
Confederaţiei Sindicale Naţionale „Meridian” desfăşurată prin proiectul la care participăm, care a urmărit 
dezvoltarea dialogului social.  
 
 Organul de conducere al Asociaţiei CREDIS este Consiliul Director, care are următoarea structură: 
 

 
 

Consiliul Director al asociaţiei are ca atribuţii principale: 

  
o Asigurarea îndeplinirii scopului şi obiectivelor organizaţiei 
o Aprobarea strategiei organizaţionale  
o Coordonarea adunărilor generale ale asociaţiei 
o Aprobarea bugetului organizaţiei 
o Aprobarea rapoartelor financiare ale organizaţiei 
o Exercitarea rolului de control în ceea ce priveşte staff-ul organizaţiei 
o Aprobarea donaţiilor şi sponsorizărilor 

 
 
 Încă de la înfiinţare, Asociaţia CREDIS a acţionat la nivelul comunităţilor de romi de la etapa de 
indentificare a acestora, inventarierea prolemelor şi a nevoilor cu care se confruntă aceste comunităţi până la 
elaborarea de pachete integrate de servicii, aplicate pe specificul fiecărei comunităţi în parte. 
 

Incluziunea socială a romilor urmăreşte combaterea discriminării şi excluziunii etnice şi sociale a 
acestei etnii şi, implicit, să conducă societatea şi comunităţile locale către respectarea drepturilor 
fundamentale ale tuturor membrilor săi, acceptând diversitatea etnică şi socială. 
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Între grupurile care prezintă cel mai mare risc de excluziune socială se găsesc multe persoane de 

etnie romă: copiii şi tinerii din familiile sărace – în special din zonele rurale, copiii ai căror părinţi sunt 
plecaţi în străinătate, copiii separaţi de familiile lor, persoanele cu dizabilităţi, vârstnicii singuri, familiile 
monoparentale şi, în multe situaţii, chiar femeile. 
 

Factorii individuali care cresc riscul excluziunii sociale şi al menţinerii pe termen mediu sau lung 
sub pragul sărăciei, sunt: şomajul de termen lung, veniturile reduse, locuri de muncă prost plătite, starea de 
sănătate precară, lipsa locuinţei sau locuinţă inadecvată, handicapul, dependenţa de drog sau alcool, 
apartenenţa la comunităţi marginalizate, nivelul scăzut de educaţie şi analfabetismul, îngrijirea copiilor în 
familii vulnerabile. 
 
 Domeniile de activitate şi de interventie ale asociaţiei noastre au fost: facilitarea accesului la 
procesul educaţional pentru tinerii de etnie romă şi sprijinirea acestora pentru înregistrarea unui progres 
educaţional, combaterea segregării şcolare şi a analfabetismului în rândul populaţiei de etnie romă. Un alt 
domeniu de intervenţie se regăseşte în efortul susţinut de către CREDIS pentru promovarea patrimoniului 
cultural rom prin promovarea valorilor culturale rome şi a romilor talentaţi. 
 
 Facilitarea accesului pe piaţa muncii a fost un domeniu de interes deosebit pentru membrii asociaţiei 
CREDIS, organizaţia implicându-se împreună cu atorităţile publice locale specializate pe mediere, 
informare, consiliere şi formare profesională în elaborarea unor planuri de actiune şi iniţierea unor măsuri 
pentru creşterea şanselor pentru persoanele de etnie romă în găsirea unui loc de muncă. 

 
Initiativele desfăşurate de Asociaţia CREDIS la nivelul comunităţilor de romi din muncipiul Craiova 

şi judeţul Dolj au fost astfel planificate încât să acţioneze la nivelul comunităţiilor etnice prin intervenţii al 
căror impact a fost atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. 

 
Abordarea unor astfel de iniţiative are un aspect general, cu focalizare la nivel de comunitate, grupul 

ţintă fiind unul extins.  
 
Serviciile oferite de Asociaţia CREDIS sunt planificate şi personalizate atât în funcţie de nevoile 

globale ale comunităţii de romi căreia i se adresează, cât şi în funcţie de nevoile individului. 
 
Am manifestat un interes activ în dezvoltarea dialogului social şi civic prin activităţile desfăşurate 

încă de la înfiinţare, dar şi prin colaborarea cu alte organizaţii nonguvernamentale şi cu autorităţile publice 
judeţene şi locale. 

 
Putem afirma că o parte importantă din rezultatele iniţiativelor de succes ale asociaţiei noastre se 

regăsesc în capaniiile educaţionale pe care asociaţia CREDIS le-a implementat în ceea ce priveşte înscrierea 
la liceu şi la facultate a tinerilor de etnie romă, importanţa menţinerii elevilor de etnie romă în sistemul 
educaţional.  

 
De asemenea, asociaţia noastră s-a implicat activ în iniţiative care au vizat punerea în legalitate a 

cetăţenilor români de etnie romă din punct de vedere al documentelor de identitate, până în prezent fiind 
rezolvate aproximativ 2.700 de astfel de cazuri. 
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 Dezvoltarea relaţiei cu sectorul mass-media a reprezentat un obiectiv important al Asociaţiei 
CREDIS, în acest sens asociaţia dezvoltând iniţiative în parteneriat cu studiouri teritoriale sau locale de 
televiziune, radio şi presă scrisă, iniţiative care s-au concretizat prin difuzarea şi publicarea unor emisiuni 
sociale, culturale şi educative, precum şi prin apariţii editoriale care au vizat comunităţile de romi şi 
problemele cu care acestea se confruntă. 
 

Proiecte/acţiuni implementate 
 

� Asociaţia CREDIS a fost partener în elaborarea şi implementarea proiectului „Roma Fest Caravana 

Şanselor Tale”, un proiect finanţat de Consiliul Judeţean Dolj, care a avut drept obiectiv principal 
promovarea romilor talentaţi şi a culturii rome prin organizarea unei caravane la nivelul judeţului 
Dolj, cu scopul de a identifica romii talentaţi şi de a-i promova în cadrul unui festival intercultural. 
Această iniţiativă s-a bucurat de un mare succes, fiind sprijinită şi de celelalte minorităţi culturale 
existente în municipiul Craiova, acest aspect contribuind la dezvoltarea dialogului interetnic şi 
intercultural. 

 
� Demararea şi implementarea campaniei „Şcoala - o şansă pentru fiecare“, initiativă care a presupus 

intervenţii în 15 comunităţi rome din judeţul Dolj, în vederea informării tinerilor romi cu privire la 
locurile speciale alocate pentru etnia romă în licee şi facultati, precum şi sprijinirea acestora în 
întocmirea documentaţiei pentru înscrierea la nivelul acestor structuri educaţionale. Tot în cadrul 
acestei campanii au fost consiliaţi peste 250 de tineri romi în vederea înscrierii la liceu şi la facultate, 
precum şi pentru întocmirea dosarelor în vederea obţinerii de burse sociale care să-i ajute să se 
menţină în sistemul educaţional. 

 
� Asociaţia CREDIS a fost partener în elaborarea şi implementarea proiectului „Arta fără culoare“, 

proiect finanţat de Centrul Naţional de Cultură al Romilor, care s-a concretizat în editarea şi lansarea 
volumului bilingv de versuri (romănă-romani) a poetei de etnie romă Izabela Tiberiade şi a poetului 
Ghiţă Marian. 

  
� Demararea şi sustinerea proiectului cultural „Rădăcinile Durerii“, proiect finanţat de Agenţia 

Naţională pentru Romi, care presupune realizarea unui documentar artistic care prezintă realităţile 
istorice ale deportării romilor în Transnistria. 

  
� Participarea în cadrul mai multor evenimente cultural-artistice desfăşurate în mai multe oraşe din 

România în vederea expunerii şi prezentării expoziţiei de artă fotografică „Rădăcinile Durerii“, 
expoziţie care surpinde portrete ale romilor deportaţi în Transnistria. 

 
� De asemenea, CREDIS face parte din Grupul de lucru mixt din cadrul Instituţiei Prefectului 

judeţului Dolj, participând activ la elaborarea planurilor de incluziune socială pentru comunităţile de 
romi, dezvoltând parteneriate cu majoritatea instituţiilor de interes de la nivel local şi judeţean în 
vederea dezvoltării de iniţiative comune care să contribuie la integrarea socială a comunităţilor de 
romi. 

 
Am colaborat cu Confederaţia Sindicală Naţională Meridian prin încheierea unui protocol de 

parteneriat la data de 6 ianuarie 2012, prin care am urmărit promovarea şi realizarea obiectivelor comune în 
domeniul asigurării unei bune funcţionări a dialogului social, prin proiectul „Împreună pentru dezvoltarea 
dialogului social în România”. 



 5

 
Printre obiectivele fundamentale ale parteneriatului nostru s-au regăsit: 

 

� promovarea de bune practici româneşti şi europene în scopul dezvoltării rurale prin consolidarea 
dialogului social şi incluziunii pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile 

� susţinerea comună a îmbunătăţirii ratei de participare pe piaţa muncii a populaţiei feminine şi a altor 
categorii discriminate 

� susţinerea îmbunătăţirii calităţii şi productivităţii muncii, pe fondul crizei economice actuale 
 
În activitatea noastră am constatat că susţinerea activă a incluziunii sociale se bazează şi pe 

promovarea dialogului social sau civic între actorii societăţii (parteneri sociali, ONG , reprezentanţii 
mediului economic, instituţii publice, cetăţenii majoritari sau de diferite etnii). 

 
Am participat la evenimente locale, în special în mediul rural, unde am oferit soluţii la problemele 

ridicate de participanţi, legate de buna funcţionare a administraţiei locale, combaterea sărăciei şi a 
discriminării sau excluziunii.  

 
Asociaţia noastră a desfăşurat activităţi de informare a cetăţenilor în domeniul incluziunii, dar şi de 

consultanţă vizând combaterea discriminării şi a sărăciei, domeniile vizate de noi fiind cele privind educaţia, 
ocuparea locurilor de muncă, sănătatea şi protecţia socială. 
 
 Parteneriatul organizaţiei noastre cu Confederaţia Sindicală Naţională Meridian a venit în sprijinul 
redefinirii legăturilor dintre societatea civilă, autorităţi şi stat, pentru a creşte gradul de conştientizare 
că suntem parte a societăţii, militând pentru implicarea activă a cetăţenilor în vederea susţinerii intereselor 
legitime. 
 

Am realizat un schimb reciproc de cunoştinţe şi experienţă în domeniul dialogului social şi al 
incluziunii sociale prin participarea la şedinţe de analiză pe teme de interes comun.  
 

Obiectivele noastre de viitor privesc dezvoltarea dialogului social pentru susţinerea activităţilor de 
incluziune socială, pentru o dezvoltare durabilă a societăţii noastre, atât în interesul comunităţilor de romi, 
cât şi al populaţiei majoritare. 

 
În continuare, ne propunem să desfăşurăm evenimente, sesiuni de informare, care să ajute la 

reducerea numărului de persoane de etnie romă expuse sărăciei şi excluziunii, fiind nevoie de îmbunătăţirea 
incluziunii sociale, a accesului pe piaţa muncii şi la servicii de securitate socială, precum şi la servicii de 
educaţie şi sănătate în comunităţile de etnie romă.  

 
Pentru a putea vorbi despre reuşită, trebuie să promovăm dialogul social şi civic activ între 

autorităţile sau instituţiile publice şi cetăţenii de toate etniile. 
 
În perioada următoare vom continua colaborarea cu C.S.N. Meridian, prin reprezentanţii  la nivel 

local din Uniunea „Forţa Legii” şi vom promova împreună bunele practici din domeniul incluziunii sociale, 
dar şi cu alte organizaţii interesate de probleme sociale, etnice, culturale sau profesionale. Dorim ca 
iniţiativele comune să aibă eficienţă în eliminarea discriminării şi a excluziunii sociale a popunaţiei de 
etnie romă.  

 


