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Romii nu mai vor sã-ºi dea votul in anul 2016
pentru un litru de ulei sau un kilogram de

zahãr. Oamenii vor ca prin votul lor sã rezolve
problemele comunitãþii. Aºteptãm ofertele. 200 de
candidaþã romi de la Partida Romilor Valcea
pentru consilieri judeteni si comunali, candidaþi
seriosi care sigur vor castiga. ªi vom alege un
primar care va avea programe speciale pentru noi
romii. Noi, comunitatea de romi, suntem ca un
copil cãzut în noroi ºi orice mânã care ni se întinde
o vom prinde pentru cã avem nevoie de ajutor. 

Romii ºi-au dat seama cã sunt înºelaþi
mereu. Nu mai vrem doar promisiuni. Ne-

am dat seama cã ne înºealã. ªi asigurã traiul
pentru o zi ºi pe urmã nu ne mai bagã nimeni în
seamã timp de patru ani. Romii sunt mai ºmecheri,
o sã le ia ºi pachetele ºi vor vota cu cine vor ei",
noi vrem sã îl susþinem si este acela care are
programe speciale pentru romi, legi speciale, sã
avem ºcoli speciale pentru oamenii cu probleme
cum sunt romii. Iar cea mai mare problemã cu care

noi ne confruntãm este aceea a locurilor de
muncã. Restul calitãþilor din viaþa personalã... aia
e. ªi mai ales sã fie mai aproape de comunitatea
romilor pentru cã noi suntem cu probleme,
oamenii cu probleme din România". 

Ce sã zicem, dacã ar fi niºte programe
speciale pentru comunitatea noastrã,

trecem ºi peste cutuma asta ºi tradiþie", romii
doresc un protocol scris de la candidatul pe care
l-ar susþine. Integrarea este o poveste pe hârtie.
Cred cã acest program al UE va eºua ºi va aprinde
ºi mai mult spiritele.  Þiganii, or fi ei cum or fi, dar
îs mulþi ºi uºor de pãstorit pânã în cabina de vot.
ªi de ar venit chiar moºtenitorul coroanei
þigãneºti, nu poate sai conduca . De-abia acum
începe. Þara va fi mãturatã dintr-un colþ în altul de
mesagerii partidelor ce vor înrola în slujba sa
electoralã tot ce miºcã. Nu râul sau ramul. Dar cu
siguranþã Dumnezei, sfinþi, naþii ºi naþionalitãþi,
bãtrâni ºi copii, nou nãscuþi sau morþi. vor putea
vota.
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NU NE VINDEM SUFLETUL LA ALEGERILE DIN 2016
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S-au înscris la programul "ªansa a
doua", pentru cã nu mai au viitor ca
meºteºugari de tuciuri, burghie ºi
clopoþei * În fiecare sâmbãtã ºi
duminicã, 12 profesori de la "Anghel
Saligny" vin în sat pentru a-i învãþa
carte

"Prin 2010, domnul Gruia Stoica -
primul din Toflea care a fãcut facultate
încã de pe vremea lui Ceauºescu - mi-a
spus: dacã nu ai cel puþin liceul, nu eºti
om. Nici ca om de serviciu nu te poþi
angaja. ªi eu, ca ºi alþi colegi de-ai mei,
am abandonat studiile în clasa a VIII-a.
Împreunã cu soþia mea, care terminase ºi
ea doar gimnaziul, am hotãrât sã facem
ceva. În 2012, m-am interesat care ar fi
soluþiile ºi am aflat cã dacã voi convinge
15 consãteni sã-ºi continue studiile liceale
se va înfiinþa o clasã specialã la "ªansa a
doua", la Liceul "Anghel Saligny". Am
umblat din poartã în poartã ºi am strâns 75
de dosare, nu 153, îºi începe povestea
mediatorul ºcolar din Toflea, Gheorghe
Dincã. În prezent, el ºi soþia sa sunt în
clasa a XI-a ºi, în nici trei ani, au reuºit sã

convingã sã le urmeze exemplul nu mai
puþin de 260 de romi din sat. Mediatorul
ºcolar susþine cã, atunci când au vãzut cei
de la liceu câþi elevi s-au înscris încã din
primul an, au decis sã trimitã profesorii în
sat, ca sã le fie mai uºor oamenilor sã

frecventeze cursurile.
"Tot domnul Gruia Stoica, prin

Fundaþia Toflea, s-a oferit sã plãteascã
naveta celor 12 cadre didactice care vin în
fiecare sâmbãtã ºi duminicã la noi", mai
spune Gheorghe Dincã.

FENOMEN LA TOFLEA!
Chinezãriile au trimis
260 de romi la liceu

Romii din Gilãu, terorizaþi
de o bandã de tâlhari. "Ne e
fricã sã dormim noaptea,
iar poliþia nu face nimic"

Furturi în serie în localitatea clujeanã
Gilãu. O bandã de hoþi au spart mai multe
case din comunã, de unde au plecat cu
bijuterii ºi cu sume importante de bani.
Oamenii sunt îngroziþi cã hoþii îi pot ataca în
orice moment, în timp ce poliþia localã
tergiverseazã la nesfârºit luarea unor mãsuri
concrete împotriva rãufãcãtorilor.Ultima
casã prãdatã de tâlharii din Gilãu estea cea a
familiei Rostaº. În urmã cu douã sãptãmâni,
oamenii erau la o nuntã, iar când s-au întors
acasã au descoperit cu stupoare cã fuseserã
jefuiþi. Hoþii au forþat un geam termopan ºi
au intrat în locuinþã de unde au sustras 5000
de lei, un laptop, un ceas de aur ºi mai multe
bijuterii, prejudiciul ridicându-se la
aproximativ 16 mii de lei. "Veranda era
închisã, dar pe dinãuntru erau cheile, aºa cã
au putut ieºi fãrã probleme. De atunci nu mai
avem odihnã, ne e teamã ºi sã ne culcãm
noaptea. cum se poate ca în secolul 21 sã se
întâmple aºa ceva", se întreabã revoltaþi
Gligor ºi Valeria Rostaº.

Þara sãrãciei. Peste 225.000
de copii români se culcã
flãmânzi

Peste 225.000 de copii merg flãmânzi la
culcare. Chiar dacã Guvernul a adoptat 47 de
mãsuri anti-sãrãcie, acestea nu se reflectã în
realitate, mai scriu jurnaliºtii. Paradoxal,
numãrul românilor sãraci creºte de la un an
la altul.Copiii sunt primele victime ale
sãrãciei. Iar asta va avea repercusiuni pe
toatã durata vieþii lor. Îngrijorãtor este ºi
faptul cã avem cea mai mare ratã a
mortalitãþii infantile.

O comisie mixta de
la Sibiu a vizitat colonia
de romi in care s-a
"format" Romulus
Mailat.

Aproape anonim
pana la crima lui
Romulus Mailat din
Italia, orasul Avrig este
acum ingropat in
rusinea in care a fost
tarat de romul renegat
pana si de conationalii
sai. La Avrig nu traiesc

romi de ieri de azi. Comunitatea acestora de aici depaseste,
neoficial, 1.000 de persoane, din totalul de circa 13.000. Multi
dintre romi nu au nici certificate de nastere, daramite buletine de
identitate. In mijlocul acestei comunitati a descins luni o delegatie
de la "judet", in frunte cu subprefectul Marian Craciun.

O comisie mixta formata din mai multi reprezentanti ai
institutiilor descentralizate au mers luni dupa-amiaza la cei in
mijlocul carora Romulus Mailat a trait pana sa plece in Italia.
Oficialii au intrat in locuintele celor peste 200 de familii care traiesc
in conditii ce iti aduc aminte de epoca de piatra.

Casele din barne, chirpici si chiar din carton in care locuiesc in
medie sase-opt persoane, majoritatea fara curent electric, apa
curenta sau gaze, si ridicate in mare parte ilegal, i-au pus pe ganduri
pe cei din comisie.

Romii nu s-au sfiit si si-au spus aproape fiecare in parte
necazurile pe care le au. Aproape toti spun ca primaria Avrig nu are
niciun plan pentru comunitatea lor si il acuza pe actualul primar ca
nu a facut nimic pentru ei. "Nici apa nu a bagat primaria aici la noi.
Noi nici nu existam pentru orasul acesta. Mergem si luam apa de la
rau sau de prin fantani" au spus in gura mare romii. "Am vrut sa
identificam problemele cu care se confrunta romii din Avrig.

Autoritãþile descoperã
romii din Avrig

Nu doar în unele partide apele
sunt agitate, ci ºi în Partida
Romilor sunt probleme

Doamna Irina Magdalena Pungã nu este doar consilier cu
problemele romilor la Primãria municipiului Vulcan. Prezentã activ
în viaþa politicã a municipiului dumneaei ocupã o funcþie importantã
ºi în Asociaþia Partida Romilor "Pro-Europa".

al deciziei semnate, acum un an, de cãtre Nicolae Pãun,
preºedintele partidului, se spune "În funcþia de secretar general al
judeþului Hunedoara este numitã domniºoara Irina-Magdalena
Pungã". Secretar general al organizaþiei hunedorene a Asociaþiei
Partida Romilor "Pro-Europa", fireºte. Precizare necesarã pentru a
nu se crea confuzii.

crede dumneaei, colaborarea ei cu organizaþia vulcãneanã a
partidului ar trebui sã fie fãrã cusur. Mai ales cã funcþia de la Primãria
municipiului Vulcan o aduce zilnic în contact cu problemele romilor
vulcãneni. Dar nu este aºa, spune Irina-Magdalena Pungã, mai ales
de când a fost schimbat preºedintele organizaþiei Vulcan a Partidei
Romilor "Pro-Europa". Dacã cu precedentul colabora bine, cu cel de
acum lucrurile nu stau deloc aºa, comenteazã domniºoara Irina-
Magdalena Pungã.

Pe scurt
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Tensiune mare în cartierul de lux al
romilor din cartierul Meteor (Târgu Jiu),
dupã ce 25 de familii se aflã la un pas de
a-ºi pierde casele. Oamenii au fost daþi
în judecatã de proprietarului terenurilor
pe care aceºtia ºi-au construit casele în
mod ilegal.

Povestea palatelor din Meteor construite
ilegal vine din urmã cu ºase ani, când o
instanþã de judecatã a dat câºtig de cauzã
proprietarului terenurilor pe care romii ºi-au
construit casele, scrie ziarul "Impact în Gorj".
Atunci, susþin romii, s-a convenit ca aceºtia sã-
i plãteascã acestuia 15 lei pe metrul pãtrat în
mod eºalonat pentru a acoperi datoria pentru
pãmântul ocupat. Înþelegerea a þinut pânã de
curând când s-au trezit la uºã cu un executor
judecãtoresc care le-a dat vestea cã trebuie
urgent sã elibereze terenurile, altfel vor intra cu
buldozerele sã dãrâme palatele.

"Au spus cã vin cu mascaþii de la
Mehedinþi"

"Noi am cãzut la o înþelegere cu

proprietarul de drept al terenurilor în urmã cu
ºase ani, când acesta a câºtigat în instanþã prin
hotãrâre definitivã ºi irevocabilã dreptul la
pãmântul respectiv. Am stabilit atunci sã
plãtim eºalonat 15 lei pe metrul pãtrat, ºi am
reuºit sã achitãm cam 40% din suma stabilitã
atunci. Numai cã acum, ne-am trezit cu un
împuternicit al proprietarului despre care noi
nu mai ºtim nimic, care ne-a ameninþat cu
executarea silitã. De fricã sã nu ne pierdem

casele am plãtit suma de 15.000 de lei, altfel ne
evacua. Au spus cã vin cu mascaþii de la
Mehedinþi ºi cu buldozerele ºi intrã peste noi ºi
ne dãrâmã casele. Împuternicitul de acum a
impus sã-i plãtim 7 euro pentru metrul pãtrat
faþã de 15 lei cât stabilisem noi atunci. Ne
temem cã ne pierdem casele. Noi vrem sã
plãtim banii ãia dar proprietarului de drept, nu
unui om despre care se spune cã este
împuternicit," susþin acum romii.

Romii din Târgu Jiu sunt în pericol
sã-ºi piardã palatele. Imobilele au
fost construite ilegal

Primãria este edificiul public
nr. 1 al fiecãrei comunitãþi. Dupã
cum aratã clãdirea Primãriei
Lalosui îþi poþi face o primã
impresie asupra edilului ºef, a
capacitãþii sale de a administra
localitatea ºi de a gestiona cât mai
eficient problemele comunitãþii.

Se mai vorbeste, de
asemenea, despre primari buni si
primari slabi, desi nu avem niste
criterii obiective pentru a-i
clasifica. Ne putem baza, insa, pe
observatie.primaru

Nicu Constantin este un om
care a manifestat întotdeauna cele
mai bune intenþii, nefãcând

discriminpri de nici o naturã, ci
dimpotrivã, fiind alãturi de aceºti
oameni mai ales în a-i ajuta în
vederea rezolvãrii unor probleme
pe care alþii nici nu vroiau sã le
cunoascã. Deoarece în aceste zile
în mediul politic local e agitaþie,
multi acuzandu-l pe nedrept de
deturnare de fonduri. Total
neadevarat. Curtea de conturi a
confirmat ca nu este hot si sunt
multe neadevaruri. Ne-am propus
sã vã þinem la curent publicând
ceva mai alert articole referitoare
la aceste evenimente de interes
local. din comuna Lalosu.

Redacþia noastrã nu numai cã

îl susþine pe Nicu Constantin
pentru un nou mandat, dar
avertizeazã pe cei care vor încerca
sã-l denigreze în campanie prin

mijloace neortodoxe cã va face
tot posibilul sã îi prezinte pe
contracandidaþii lui cu feþele lor
adevãrate ºi neºtiute.

RRrroommiiii ººii rroommâânnii ii ddiinn LLaallooººuu ssuussþþ iinn
pprriimmaarruull îînn ttooaattee pprriivviinnþþeellee

Reprezentare ºi
reprezentativitate în
comunitãþile de romi din
România

Aceastã conferinþa doreºte sã ofere o platformã
de dezbatere între diferiþi actori parte a societãþii
civile rome din România, cu scopul de identifica, ºi
eventual, de a construi o platformã reprezentativa a
romilor, de genul Convenþia Cadru a Romilor din
Romania.

Astfel, conferinþa îºi propune sã mobilizeze,
sub o umbrelã comunã, atât diferite abordãri ale
problematici romilor, cât ºi ideile de acþiune ale
tuturor actorilor civici ºi politici din sfera publicã
romanescã.

Înscriere: Participarea este condiþionatã de
completarea formularului de înscriere ºi trimiterea
acestuia pânã la data de 3 aprilie . Dupã
completarea tuturor întrebãrilor, apãsaþi butonul
"Submit"/"Remitere" pentru a trimite formularul.

Costurile de participare, respectiv cazare ºi
masã vor fi acoperite de organizatori. Transportul
participanþilor va fi acoperit parþial sau integral de
organizatori. Pentru mai multe detalii, vã rugãm sã
ne scrieþi la adresa de email
office@agentiaimpreuna.ro sau la numãrul de
telefon 021.210.05.39, persoanã de contact Ana-
Maria Bãcan.

Ilegitim – o dramã de familie
nereuºitã

În legãturã cu disfuncþionalitatea familiei
Anghelescu, observaþia care mi se pare într-adevãr
interesantã este rolul pe care cele douã fiice - Sasha
(sora mai micã, care are o relaþie incestuoasã cu fratele
ei geamãn, Romi) ºi Gilda (fiica mai mare, depresivã
ºi retrasã) - îl primesc în cadrul familiei. În timp ce
Gilda este, de la un capãt la altul, o prezenþã retrasã,
tolerantã ºi admirativã faþã de autoritatea tatãlui,
autonomia Sashei este îngrãditã, printr-o formã sau
alta, de cei doi fraþi sau de cãtre tatãl sãu.

Ilegitim ar fi putut fi o dramã de familie onestã fãrã
marile teme care-l paraziteazã (cãci nu reuºeºte sã
problematizeze nici incestul, nici avortul), dezvoltînd
personajele un pic mai egal ºi concentrîndu-se pe
singurul lucru care cred cã îi iese: investigarea
disfuncþionalitãþii patriarhatului.

Vocea Romilor

Statisticile privind numãrul de
ºomeri din fiecare localitate din
judeþul Suceava scot în evidenþã o
anomalie, o comunã având mult mai
mulþi ºomeri decât municipii cu peste
20.000 de locuitori. Conform datelor
oficiale ale Agenþiei Judeþene de
Ocupare a Forþei de Muncã
(AJOFM) Suceava, la Valea
Moldovei sunt înregistraþi 604
ºomeri, dintre municipii doar
Suceava având mai mulþi ºomeri -
1.309. În rest, la Rãdãuþi sunt
înregistraþi 275 de ºomeri, la
Fãlticeni 474, la Câmpulung
Moldovenesc 465, iar la Vatra

Dornei 230. Aºadar, localitãþi cu
peste 20.000 de locuitori, precum
Rãdãuþi ºi Fãlticeni, au semnificativ
mai puþini ºomeri decât Valea
Moldovei, o comunã care la ultimul
recensãmânt a ieºit cu o populaþie de
aproximativ 4.000 de locuitori.

Fãrã nici un fel de tendinþã de
discriminare, aceastã anomalie are ºi
o explicaþie. Realitatea este cã imensa
majoritate a ºomerilor din Valea
Moldovei sunt oameni din
numeroasa comunitate de romi din
satul Mironu. Numeroºii romi din
aceastã comunã sunt ºomeri doar cu
numele.

O comunã din Suceava are mult mai mulþi ºomeri
decât municipii cu peste 20.000 de locuitori
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Manifestarea a fost deschisã de
Elvis Romano, care a intonat Imnul
romilor, iar Gabriela Hofer i-a asigurat
pe cei prezenþi cã administraþia localã
este alãturi de romi (una dintre cele mai
numeroase minoritãþi), însã a arãtat cã
aceºtia trebuie sã se integreze ºi sã se
adapteze societãþii în care trãiesc, iar
asta se poate face numai prin educaþie.
Sociologul Liviu Bozga a afirmat cã
este preocupat de cercetarea
comunitãþilor rome din România ºi, în
special, a celor din Maramureº. El a
spus cã prejudecata conform cãreia
romii, ca indivizi ºi comunitate, nu se
pot schimba, ei rãmânând încremeniþi
în istorie, cu valori desuete, strãine
societãþii în care trãiesc, este cu totul
falsã. Liviu Bozga a afirmat cã se
sprijinã pe date factologice atunci când
afirmã cã, la fel ca oricare comunitate,
ºi romii sunt deschiºi schimbãrii,
evolueazã ºi îºi modificã valorile,
comportamentul ºi atitudinile.
Prefectul ing. Anton Rohian ºi-a
exprimat admiraþia pentru poporul care
are în spate o istorie atât de veche ºi a
admis cã existã printre noi romi care au
fãcut un pas în faþã, educându-se. El i-

a îndemnat, însã, pe cei prezenþi sã
priveascã realitatea în faþã ºi sã admitã
cã o parte dintre reprezentanþii romilor
nu doresc sã evolueze ºi sã se integreze
în societate. "Ceea ce trebuie sã
înþeleagã copiii prezenþi aici, atât de
frumoºi, este cã starea lor se poate
schimba doar prin ei ºi prin modul în
care înþeleg sã se integreze. Puteþi
determina autoritãþile sã vã respecte
doar respectându-vã voi înºivã. Sunteþi
importanþi pentru judeþ ºi pentru
societate, dar pentru a fi importanþi

trebuie sã vã luptaþi ºi voi. Salvarea
voastrã o reprezintã educaþia ºi
ºcoala", a spus prefectul Rohian, care
i-a îndemnat pe romi sã-ºi redescopere
meºteºugurile, cãci astfel prestigiul lor
va creºte. El a mai amintit, pe de altã
parte, cã sãrbãtorim 140 de ani de la
naºterea sculptorului Constantin
Brâncuºi (19 februarie 1876),
sãrbãtoare naþionalã conform unei legi
promulgate la 27 noiembrie 2015 de
preºedintele României, Klaus
Iohannis.

Ziua Dezrobirii Romilor, marcatã la
Instituþia Prefectului Maramureº

Melania Cuc: „Samson
Iancu scrie ca ºi cum
ar cresta carnea
obrazului în brici“

"Am sã te îmbrac în aur Finlandooooooo!" - fie ºi numai
la atât s-ar putea reduce aceastã odisee de nomad de dupã
1989, asta, dacã aceastã carte ar trebui simplificatã la o singurã
sintagmã. În fiecare dintre noi mai trãieºte copilul care ºi-a
dorit cândva sã plece cu ºatra-þigãneascã, ori cu circul.
Necunoscutul fascineazã, libertatea asumatã este ca o capã
roºie dinaintea taurului din arenã. Chiar dacã nu toþi avem
curajul sã luãm în rãspãr drumurile Europei, sã trãim cu
dragoste ºi durere aventura, suntem tentaþi s-o facem comod,
livresc, îmbibându-ne cu acel exotism plin cu bube-dulci ºi
nestemate veritabile. Cartea lui Samson Iancu este o
radiografie pe un segment social complex dublatã de un talent
nativ ºi putere aproape hinopticã de-a atrage cititorul pe text.

Dupã scandalul izbucnit în urmã cu
douã sãptãmâni, în care regele
autoproclamat al romilor, Daniel Cioabã, a
postat pe pagina sa de Facebook o
fotografie cu douã copile din judeþul
Galaþi, despre care spunea cã sunt
cãsãtorite, comunitatea þiganilor din Lieºti
este din nou în fierbere. De aceastã datã,
conflictul se dã între douã familii care ºi-au
logodit copiii în urmã cu câteva luni. "Am
aflat de curând cã o fetiþã a fost logoditã ºi
am sunat la 112. Am vrut sã le arãt
autoritãþilor cã, dintre toþi romii, eu am
curajul sã spun adevãrul. Nu vreau sã mã
ascund dupã perdea, este în avantajul
copiilor. Cei care au fetiþe ºi le logodesc,
vor pãþi ca Lãmâia. Ei logodesc copiii de

mici, de la vârsta de 5 - 6 ani, dar se înºealã
singuri cu aurul lor. De obicei organizeazã
un eveniment precum o nuntã, dar mai
mic. În cazul de faþã nu a fost nuntã, s-a
fãcut un grãtar", a spus Vasilicã Stãnescu,
bulibaºa din Lieºti.   "E ruºine mare cã i s-
a pus copilei batic pe cap" "Fetiþa a fost
luatã de la grãdiniþã, i s-au fãcut douã
codiþe ºi i s-a pus batic în cap. Acest lucru
s-a întâmplat acum câteva luni. Pãrinþii
celor doi copii nu se mai înþeleg acum ºi
aºa am aflat de poveste. Eu sunt foarte
supãrat, vineri seara am sunat la 112 ºi am
dus fata la poliþie. Cuscrul vrea acum 50 de
galbeni de la pãrinþii fetiþei, dacã nu, îºi
cautã altã norã. E ruºine mare în
comunitate cã s-a râzgândit în privinþa

logodnei. Eu îi cer scuze lui Cioabã, dar am
ajuns la cuvântul lui. Îmi pare rãu cã am
spus cã îl dau în judecatã. Am fãcut stabor
ºi am hotãrât cã tatãl bãiatului trebuie sã îi
dea familiei fetei 10 galbeni, ca sã
plãteascã ruºinea.", a mai spus Vasilicã
Stãnescu, bulibaºa din Lieºti. 

Cazul care a rãsculat lumea þigãneascã: cum a ajuns DIICOT sã ancheteze logodna
dintre doi copii de 6 ºi 8 ani din familii de romi. "Turnãtorul" a fost bulibaºa

Un numãr de 375 de copii din judeþul
Alba sunt sprijiniþi sã nu abandoneze
ºcoala ºi sã îºi continue studiile în cadrul
unui amplu proiect derulat de
Arhiepiscopia Ortodoxã de Alba Iulia ºi
Asociaþia Filantropia Ortodoxã în
parteneriat cu mai multe instituþii,
administraþii locale ºi organizaþii non-
guvernamentale. Astfel la nivelul
judeþului Alba au fost înfiinþate opt
centre educaþionale la Alba Iulia, Sebeº,
Aiud, Ocna Mureº, Silivaº, Roºia de
Secaº, Valea Lungã, Baia de Arieº ºi alte
ºapte centre de prevenire a abandonului
ºcolar la Cugir, Jidvei, Galda de Jos,

Rãdeºti, Sântimbru - Sat ºi Sântimbru
Fabricã ºi Unirea. Cele mai recente
iniþiative în domeniul prevenirii
abandonului ºcolar sunt cele ºapte centre
înfiinþare în parteneriat cu ªcoala
Gimnazialã "Singidava" Cugir, ªcoala

Gimnazialã Veseuº - Jidvei ªcoala
Gimnazialã "Nicolae Drãgan" Galda de
Jos, ªcoala Gimnazialã "Demetriu
Radu" Rãdeºti, ªcoala Gimnazialã "Ioan
de Hunedoara" Sîntimbru - Sat, ªcoala
Gimnazialã "Ioan de Hunedoara"
Sîntimbru - Fabricã ºi ªcoala
Gimnazialã "Avram Iancu" Unirea. Atât
centrele educaþionale cât ºi centrele de
prevenire a abandonului ºcolar ofere
sprijin fiecare pentru 25 de copii în risc
de abandon ºi eºec ºcolar care provin din
comunitatea rromã sau din medii
vulnerabile din punct de vedere social,
din familii cu diferite probleme sociale.

337755 ddee ccoopp ii ii dd iinn AAllbbaa sspprr ii jj ii nn ii þþ ii ssãã nnuu aabbaannddoonneezzee ººccooaa llaa .. CCeenn tt rree
eedduuccaa þþ iioonnaa llee ºº ii ddee pprreevveenn ii rree aa aabbaannddoonnuu lluu ii ººccoo llaarr ,, îî nn ff ii ii nn þþaa ttee îînn jjuuddee þþ

Romi nemulþumiþi de
reprezentanþii lor, la
manifestarea dedicatã împlinirii
a 160 de ani de la dezrobire

Dupã alocuþiunea premierului Dacian Cioloº, citirea
mesajului adresat de preºedintele Klaus Iohannis ºi discursul
reprezentanþilor Ministerului Fondurilor Europene, mai multe
persoane de etnie romã s-au ridicat în salã, afiºând pancarte pe
care scria "Federaþia Romilor = Partida Romilor = Înrobirea
romilor", "Romii protesteazã, vocea lor conteazã" ºi "Acces
egal al tuturor organizaþiilor rome pentru locul din Parlament".
"Suntem familii amãrâte. Existã sate în România unde romii
nu au apã ºi unde sã stea. Ne-au distrus", a susþinut unul dintre
protestatari. Un altul le-a cerut liderilor actuali ai romilor sã
vinã în comunitãþile etniei ºi sã le vadã problemele. "De ce
mereu, la televizor, se dau romi bogaþi, cu castele, cu maºini?
(…) Noi ne dorim o schimbare, ne bazãm pe Guvern, ne
bazãm pe primul-ministru (…), dorim ca reprezentanþii noºtri
romi sã fie schimbaþi. Sã fie concursuri ºi alegeri", a afirmat un
reprezentant al Alianþei pentru Unitatea Romilor, fãcând
referire la Nicolae Pãun despre care a spus cã nu a ajutat "în 25
de ani romii". "Nu este normal ca ai noºtri sã ne þinã în robie.
Ne aºteptam la mai mult din partea lor, sã ne ajute, nicidecum
sã ia de la noi", a mai spus unul dintre romii nemulþumiþi.
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Pãrinþii de etnie romã care constatã
cã propriii copii sunt victime ale
segregãrii vor putea depune
plângeri la sediile a cinci
organizaþii neguvernamentale ºi la
Centrul de Advocacy ºi Drepturile
Omului, graþie proiectului "ªcoalã
pentru toþi copiii", finanþat prin
granturi europene.

Oana Preda, director al Centrului de
Resurse pentru Participare Publicã,
partener în proiect, a afirmat cã proiectul
va oferi un sistem online de monitorizare
a segregãrii ºcolare, care urmeazã sã fie
implementat de cinci organizaþii
neguvernamentale locale, acestea
contribuind la colectarea datelor din 500
de unitãþi de învãþãmânt din judeþele
Botoºani, Iaºi, Neamþ, Suceava ºi
Vaslui.

"Datele introduse în sistemul online
vor genera rapoarte de cercetare ºi o
hartã a segregãrii, un instrument online
interactiv, care va fi disponibil în anul
2016. Vor fi furnizate date despre gradul

de pregãtire a cadrelor didactice, cum
sunt integraþi ºi în ce mãsurã existã
incluziune a copiilor romi", a precizat
Oana Preda.

Potrivit Bãncii Mondiale, în România
sunt foarte multe grãdiniþe în care sunt

înscriºi în totalitate copii de etnie romã,
iar UNICEF susþine cã o treime dintre
copiii preºcolari învaþã în grãdiniþe
segregate.

Cerasela Bãnicã, coordonator de
proiect, a declarat cã proiectul urmãreºte

Proiectul "ªcoalã
pentru toþi copiii"

Prima oarã a cântat la acordeon
când avea doi ani ºi opt luni. Tatãl
sãu, profesor din aceia de ºcoalã
veche, autenticã, îi arãtase clapele ºi
o melodie elementarã, dar cât se
poate de serioasã: "Truli". Se
întâmpla pe undeva, prin iarna lui
'79, în satul Poiana Vãrbilãu,
judeþul Prahova. Azi trece drept
regele jazzului la acordeon, chiar
dacã trãieºte într-un oraº cunoscut
mai degrabã pentru ambiþiile

republicane. Dar el e rege ºi, în plus, are ºi un regat cât o micã,
promiþãtoare comoarã: 70 de acordeoane spectaculoase, adunate într-o
colecþie ineditã în România. Aceasta este istoria scurtã a lui Emy Drãgoi
ºi a acordeoanelor sale. Din 1829 pânã azi. Lui Emy Drãgoi se pare cã i-
a fost dat sã cânte la acordeon. Nu doar pentru harul cu care îmblânzeºte
instrumentul ãsta, nu doar pentru felul în care, atunci când cântã, i se
însenineazã fruntea ºi-i rãsare zâmbetul neastâmpãrat, ºi nu doar pentru
dexteritatea, ingeniozitatea ºi destoinicia sa atent meºteºugite. Ci pentru
cã, dacã n-ar cânta la acordeon, Emy Drãgoi n-ar fi decât un acordeonist
neîmplinit. Ciudatã tautologie existenþialã, dar aºa se întâmplã cu oamenii
nãscuþi parcã anume pentru a fi regi, fie ºi doar regi ai jazz-ului la
acordeon. Emy Drãgoi a cântat prima oarã la acordeon atunci când avea
doar doi ani ºi opt luni. N-a fost nimic ritualic, nu s-a pus problema
vreunei ezoterii profetice a muzicanþilor din Poiana Vãrbilãu. Dar
burduful cu clape îl fermeca mai mult decât orice jucãrie. Bicã Drãgoi,
tatãl sãu, vânãtor iscusit de talente, acordeonist consacrat prin pãrþile
locului, i-a cântat deloc sofisticata melodie "Truli, truli". I-a cântat aºa, cât
sã-ºi dea ºi el seama de unde iese muzica aia dumnezeiascã. Apoi i-a
arãtat clapele acordeonului, astea sunt, ºi, în timp ce bãtrânul întindea
burduful aproape mai mare decât fiul sãu, încã-micul prinþ al jazzului la
acordeon i-a redat, notã cu notã, fãrã greºealã, întreaga bucatã. Curat
talent!, dar nici nu e de mirare: Emy Drãgoi avea de la cine sã
moºteneascã dragostea pentru muzicã. 

Vocea Romilor

Holocaustul þiganilor: nomazii
Europei în faþa "soluþiei
finale", la Auschwitz

Înainte de înfiinþarea aºa-numitelor
Zigeunerfamilienlager la Birkenau - tabere speciale
pentru familiile de þigani -, puþini membri ai acestei
comunitãþi au fost prizonieri la Auschwitz. La
Auschwitz I erau înregistraþi cu numere din seria
generalã, începând cu litera "Z", de laZigeuner, care
era tatuat pe braþul stâng. Erau încadraþi de obicei ca
prizonieri "asociali" (Asozialer-Aso.), purtând un
ecuson negru triunghiular, dar ºi ca prizonieri
politici (Politischer - Pol.), cu ecuson roºu în formã
de triunghi, ºi ca rãufãcãtori profesioniºti
(Berufsverbrecher - B.V.), cu ecuson verde. Dupã
ce erau fotografiaþi, erau trimiºi în diverse grupe de
muncã. Pe 16 decembrie 1942, Heinrich Himmler a
ordonat deportarea tuturor þiganilor rãmaºi în
Germania, Austria ºi în Protectoratul Boemiei ºi
Moraviei. Pe 29 ianuarie 1943 au fost emise noi
instrucþiuni: deportaþii trebuiau trimiºi la Auschwitz.
Aºa cã în sectorul BIIe de la Auschwitz II-Birkenau
a fost înfiinþatã "tabãra pentru familii de þigani".

UN ALTFEL DE EXAMEN
PENTRU STUDENÞII ANULUI
III, ªTIINÞELE EDUCAÞIEI,
UNIVERSITATEA VALAHIA

Studenþii anului III, din cadrul Facultãþii de
Teologie Ortodoxã ºi ªtiinþele Educaþiei,
Universitatea Valahia Târgoviºte, au susþinut astãzi
examenul la una dintre discipline într-un mod inedit.
Pentru cã disciplina Educaþie Interculturalã nu putea fi
explicatã mai bine la un examen final, tinerii au
prezentat pe grupuri câte o minoritate etnicã din
România cu tot ceea ce presupune identitatea acesteia:
mod de viaþã, port, tradiþii, obiceiuri ºi bucãtãrie
specificã. Români, sârbi, rromi, bulgari, greci,
maghiari au fost doar câteva dintre etniile pe care
studenþii le-au adus în faþa colegelor ºi profesoarelor
într-un mod cât mai original. Prezentãrile au fost foarte
apreciate de coordonatoarea anului III, ªtiinþele
Educaþiei, asist.univ.dr. Ramona Lupu, care a fost
impresionatã în special de numãrul mare de costume
populare specifice fiecãrei etnii ºi varietatea acestora.
La prezentarea examenului a participat ºi lect.univ.dr.
Maria Savu,  director Departament ªtiinþe ale

Educaþiei.

Pe scurt

Emy Drãgoi ºi republica
acordeoanelor din Ploieºti

SSllaatt iinnaa.. CCooppii ii ºº ii aadduull þþ ii ffããrrãã
iiddeenntt ii ttaattee ,, llaa mmeeddiicc ppeenntt rruu
eexxppeerr tt iizzãã.. ""LLaa nnooii aall ttaa ee
pprroobblleemmaa.. MMii ii --aauu eexxtteerrmmiinnaatt
ppee cceeii 442222 ddee rroommii ddiinn PPiiaatt rraa--
SSaatt ,, nnuu ººtt iiuu ccee--aauu ffããccuutt ccuu eeii""

Serviciul Judeþean de
Medicinã Legalã (SML) Olt
realizeazã an de an zeci de
expertize antropologice
pentru a stabili vârsta ºi sexul
copiilor ºi adulþilor care nu
existã în acte. Actele fie le-au
pierdut, caz în care demersul
este mai uºor, pur ºi simplu
mergi pe fir înapoi, fie nu le-au avut niciodatã, iar atunci e nevoie
de radiografii, de apelul la memoria rudelor etc. "Am avut 33 de
solicitãri anul trecut, ceva mai puþine decât în alþi ani. Cei mai
mulþi sunt copii, dar de multe ori vin ºi pãrinþii ºi spun cã nu le-
au fãcut acte pentru cã nici ei nu au. De obicei dispune instanþa
expertizarea, la cererea lor. Unii sunt nãscuþi în perioada în care
nu prea se ºtia unde stau, migrau, în cazul altora nu-i gãseºti pe ei
în niciun document, dar gãseºti undeva, în perioada indicatã, o
lehuzã înregistratã la spital. La cei pentru care nu gãseºti nimic se
folosesc indicii antropometrici, solicitãm radiografie de mânã ºi
examen stomatologic ºi, pe baza lor, stabilim vârsta
aproximativã. Vine mama ºi ne spune cã l-a fãcut, parcã, la
seceriº, dar nu mai ºtie în ce an, genul de informaþie care te ajutã
ºi nu prea. Apoi analizãm caracterele sexuale, îi faci un examen
complet. De obicei nu vin singuri, vin cu cineva din primãrie, cã
e secretarul sau altcineva. La noi taxa este pânã la 100 de lei ºi o
percepem doar pentru adulþi, dar celelalte investigaþii -
radiografiile, examenul stomatologic - costã, iar primãriile
studiazã mai întâi cum pot deconta cheltuielile, pentru cã unii
sunt atât de sãraci…", spune directorul SML Olt, dr. Liviu Radu. 
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Existã locuri în România unde mâna
legii pare sã nu ajungã, iar "Brãþara
morþii" este unul dintre ele. E de
ajuns sã auzi numele acestui
cartier, aflat la periferia sectorului
3 al Capitalei, ca s-o iei la goanã.
Ce se întâmplã în perimetrul sãu îþi
va face pãrul mãciucã. Cine are
neºansa sã fie vecin cu romii de
aici trãieºte un coºmar continuu�

Când ai doi-trei vecini romi te poþi
confrunta cu mici necazuri, când ai
mulþi… convieþuirea e cu nãbãdãi. O
poate confirma unul dintre locuitorii din
cartier, Marius Vintilã, a cãrui poveste
pare desprinsã dintr-un film. Întâi, a
descoperit cã mai mulþi þigani - unii
figurând cu cazier la poliþie - au buletine
pe adresa lui. Apoi, cã e obligat prin
contract sã plãteascã ºi curentul
consumat de vecini. Iar firma de telefonie
a refuzat sã-i facã acte pânã nu a plãtit,
oficial, o taxã de risc, din cauza þepelor
care se dau aici…. "Eu am cumpãrat
locul în 2010. Mi s-a pãrut straniu cã

pentru încheierea unui contract de
telefonie mobilã a trebuit sã plãtesc o taxã
de 122 de lei pentru "zonã de risc".
Iniþial, nu am înþeles ce reprezintã, apoi
am aflat", a început Daniel Marius
Vintilã sã-ºi înºire necazurile. Cum a
aflat? A venit peste el o firmã de
recuperare, care îi cerea sã plãteascã o
datorie de 196,93 de lei la curentul
electric. Datoria era pe adresa lui, dar pe
alt nume. "Aºa mi-am dat seama de ce
scotoceau þiganii prin gunoiul pe care îl

puneam la poartã: scoteau facturile mele
ºi falsificau datele. Nu singuri, ei sunt
mereu ajutaþi de cineva. Gruparea
infracþionalã constituitã aici dã þepe prin
contracte false de energie electricã,
telefonie, apã ºi canalizare. Nu furã
numai de la mine, furã de la oricine!
Canalizarea mea, de pildã, este închiriatã
cãtre o altã persoanã, de cãtre ApaNova.
Nu ºtiu cum au fãcut contractul. Am
sesizat poliþia de nenumãrate ori, am
fãcut plângeri peste plângeri, dar cineva

Familiile celor care, în trecut,
au luat gâtul osândiþilor la
moarte stãpânesc cel mai rãu
famat cartier al Capitalei

Faceþi locuinþe modulare!
Familii de romi

Un astfel de
exemplu este cel al
celor ºapte familii de
romi cu 15 copii
sugari ºi minori care
trãiesc în condiþii de
sãrãcie extremã între
ruinele rãmase în
urma desfiinþãrii
UCTA. Preºedintele
Lãcãtuº s-a deplasat
la faþa locului, unde
a stat de vorbã cu o parte din acei romi. Ei i-au spus
preºedintelui Lãcãtuº cã sunt originari din cartierul bistriþean
Sãrata, nu au niciun fel de venit sigur ºi nici locuri de muncã.
Romii au recunoscut cã îºi trimit copiii sã cerºeascã pentru cã
nu ºtiu sã facã nimic altceva ºi cã mãnânca din ceea ce
primesc de la bistriþenii care locuiesc la blocurile din
apropiere. Situaþia este cu atât mai complicatã cu cât Emil
Neia Lãcãtuº considerã cã municipalitatea nu se implicã mai
deloc pentru a rezolva asemenea gen de situaþii ºi cã nu a mai
pus în practicã achiziþionarea de locuinþe modulare pentru
romii care migreazã dintr-un loc într-altul. Preºedintele
Partidei Romilor a stat de vorbã cu Teodor Sângeorzan, ºef
Serviciu Situaþii Abuz, Neglijare, Exploatare din cadrul
DGASPC BN. Oficialul de la DGASPC BN i-a explicat
preºedintelui Lãcãtuº cã cei 15 copii nu pot fi plasaþi într-un
centru special decât dupã ce va exista o sentinþã
judecãtoreascã în acest sens", se aratã într-un comunicat.

Zeci de romi au pichetat Prefectura
Aproximativ 30

de persoane,
r e p r e z e n t â n d
organizaþiile rome
din judeþ, au pichetat
ieri, timp de douã ore,
sediul Prefecturii.
Romii au protestat
faþã de schimbarea
din funcþie a fostului
consilier pentru

problemele romilor de la Prefecturã, Sãndel Grosu, care
a fost înlocuit cu Georgicã Isofache. Protestatarii s-au
arãtat nemulþumiþi de modul în care noul prefect,
Vasilica Vîlcu, a fãcut alegerea acestui consilier.
Reprezentanþii romi au menþionat cã organizaþiile lor nu
contestã persoana care ocupã la aceastã datã poziþia de
expert pentru problemele romilor sau mediul politic din
care aceasta provine, ci experienþa, capacitatea
profesionalã ºi background-ul aceleiaºi funcþii deþinute
de aceasta anterior. "În momentul în care a cerut mai
multe cv-uri, a fost ca un concurs de cv-uri. Nu este
corect sã ne conducã un om care nu are habar de
problemele romilor ºi este prea bolnav sã se poatã
deplasa în teritoriu. Propunerea noastrã este sã se
reanalizeze situaþia, sã ne cheme la discuþii, sã purtãm
un dialog ºi sã-ºi cearã scuze faþã de dl Grosu, pentru cã
l-a jignit. Noi bãnuim cã toatã aceastã chestie s-a fãcut
pe criterii politice. Noi suntem o organizaþie apoliticã,
de 20 de ani. Noi reprezentãm romii integraþi, iar clasa
politicã spune cã nu ne afirmãm. Uite cã acum ne
afirmãm. ", a declarat Grosu Mãriuþa, secretar general
al Alianþei pentru Unitatea Romilor Brãila.

Romii din Lupoaia
vor fi evacuaþi

Dupã lungi aºteptãri,
coºmarul locuitorilor din
satul Lupoaia, comuna
Creaca, este pe cale sã se
termine. Printr-o decizie
judecãtoreascã, dupã cum
ne spune ºi primarul
comunei Creaca, Eugen
Terec, romii care locuiesc
fãrã forme legale în
Lupoaia vor fi evacuaþi.

Încã din anul 2012
existã o hotãrâre judecãtoreascã, care trebuia sã fie aplicatã, ca
romii care locuiesc fãrã forme legale pe terenul sãtenilor sã fie
evacuaþi. Sãtenii au aºteptat momentul, dar au rãmas cu
aºteptatul, din cauzã cã evacuarea s-a tot amânat. Recent,
instanþa a dispus ca romii din Lupoaia sã fie evacuaþi pe data de
22 aprilie. S-a schimbat însã Codul Penal, iar instanþa trebuie sã
pronunþe o nouã hotãrâre prin care romii sã fie evacuaþi.
Primarul comunei, Eugen Terec, promite lupoienilor cã
evacuarea romilor va avea loc luna aceasta.

"Pe 22 aprilie a fost termenul de evacuare. Din cauza codului
de procedurã, þinând cont cã sentinþa era din 2016, e nevoie de o
nouã aprobare din partea instanþei. Pe 21 aprilie a fost domnul
Kovaci, executorul, cu cineva de la poliþie în cãtunul de la
Lupoaia. Eu cred cã peste o sãtãmânã, maxim douã, se va da
decizia, iar romii vor fi evacuaþi. Aºteptãm de la instanþã un
ordin de evacuare ºi cât mai repede se va rezolva situaþia", ne-a
declarat ieri primarul comunei Creaca, Eugen Terec.

Patru familii de romi sunt vizate de evacuare. În prezent,
familia Rostaº Cãlin, care numãrã 20 de membri, are hotãrâre
definitivã de mutare, dupã cum ne-au informat surse din comuna
Creaca.

C M Y K

Proiect în Cluj: Romii,
condiþionaþi sã-ºi trimitã
copiii la ºcoalã ca sã
primeascã ajutoarele sociale

Romii din Cluj-Napoca ar putrea fi condiþionaþi sã-ºi trimitã copiii
la ºcoalã ºi la graãdiniþã, ca sã beneficieze în continuare de ajutoarele
sociale, a anunþat,miercuri, primarul Emil Boc, potrivit Agerpres.

Primarul a prezentat miercuri, într-o conferinþã de presã, proiectul
unei grãdiniþe, care se construieºte din fonduri europene ºi care va fi
destinatã exclusiv copiilor romi din comunitatea de la Pata Rât.
Proiectul are o valoare de 4 milioane de lei, va fi finalizat în luna
octombrie ºi este destinat unui numãr de câþiva zeci de copii cu vârste
preºcolare, care vor primi douã mese pe zi ºi vor participa la activitãþi
educative.

'Educaþia este cheia integrãrii romilor, de la cei mai tineri pânã la
cei mai în vârstã, pentru a putea sã fie parte a comunitãþii ºi pentru a
fi cu adevãrat.

NU PUTEM CONTA PE EI - ÞIGANII SÃPTÃMÂNII 
Pentru cã nu  se implicã în problemele comunitãþilor rome, nu au caracter ºi fac discriminare  împotriva
etniei, nepãsându-le, deºi ei sunt persoane importante, cu funcþii  de conducere în judeþul Vâlcea. 



Rom sau þigan? Om sau sub-om? Dupã
mai bine de 160 de ani de la dezrobirea
þiganilor, una din cele mai numeroase
comunitãþi etnice din România este privitã
în continuare ca un corp strãin în societatea
româneascã. Sclavia þiganilor din Moldova
ºi Þara Româneascã, care a durat 500 de
ani, a lãsat urme adânci în mentalul
colectiv. Cum s-a ajuns aici? Ce înseamnã
þigan ºi ce înseamnã rom? De când se
foloseºte cuvântul rom în România, de
fapt?Mai mult, "60%-70% dintre
majoritari nu ºi-ar cãsãtori copiii cu un

etnic rom. În sociologie, acesta este nivelul
cel mai intim de respingere. Adicã pânã
aici, în familia mea n-ai voie. De ce?", se
întreabã Petre Florin Manole.

"Nu de puþine ori am vãzut localitãþi
unde drumul se termina acolo unde
începea comunitatea de romi sau
racordarea la utilitãþi se fãcea pânã la prima
casã de romi", relateazã Ciprian Necula,
secretar de stat în Ministerul Fondurilor
Europene ºi activist rom, despre forme de
discriminare întâlnite de el la nivelul
autoritãþilor locale.
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Consiliul local Târgoviºte
este convocat, sâmbãtã, 19
martie, de la ora 10:00, în
ºedinþã extraordinarã, pentru a
împãrþi 200 000 de lei (2
miliarde de lei vechi), unor
asociaþii sau persoane fizice, în
cadrul primei sesiuni de
finanþare nerambursabilã pentru
activitãþi nonprofit din bugetul
local. Dacã aleºii vor vota, cea
mai mare sumã va merge la
Asociaþia Romanes, a romilor
din municipiu, cel mai probabil
pentru organizarea parangheliei
tradiþionale de Ziua
Internaþioalã a Romilor.
Asociaþia va primi 66 500 de

lei, adicã 665 de milioane de lei
vechi, deºi ceruse iniþial 76 000
de lei.

Mai modeºti, câºtigãtorii
celui mai mare concurs de
microroboticã din lume,
desfãºurat la Seattle ºi care a
reunit universitãþi ºi centre de

cercetare din întreaga lume, au
cerut primãriei doar 20 000 de
lei. Florin Dragomir, Alexandru
Ioan Ivan, Ioana Daniela
Dulama, Ion Valentin Gurgu,
Ioa Alin Bucuricã ºi Nicolae
Gabriel Rãdulescu au fãcut
parte din echipa Universitãþii

Valahia ºi au ocupat locul I,
deºi au fost pentru prima datã la
acest concurs.

Bulgarii, cu sãrbãtoarea lor
unicã în România, Tudoriþa,
care în fiecare an are parte de o
mediatizare naþionalã
fantasticã, toatã presa vorbind
despre cartierul târgoviºtean ºi
oamenii sãi, au solicitat 22 700
de lei. Banii vor fi folosiþi cel
mai probabil pentru premiile
care se dau în cadrul
concursurilor organizate pentru
gospodarii cartierului ºi pentru
cheltuielile de protocol ale
oaspeþilor strãini care vin la
eveniment.

Gelu Duminicã, un rom care
a ajuns director. "Buna mea
mamã a fost principala
resursã motivaþionalã"

Gelu Duminicã s-a nãscut în Galaþi, într-o familie
sãracã. A ajuns profesor, sociolog ºi director executiv
la Agenþia Împreunã. Poate soarta lui ar fi fost alta
dacã nu, într-o zi, mama lui nu l-ar fi luat de mânã ºi
i-ar fi arãtat calea de urmat.ntrebat de DC News dacã
i-a fost greu sã rãzbeascã în viaþã fiind rom, Gelu
Duminicã a spus: "Habar nu am. Nu ºtiu. Tot ce mi s-
a întâmplat a fost rezultatul educaþiei. Am fost învãþat
cã pentru a reuºi în viaþã trebuie sã fii de douã ori mai
bun decât un român ºi cã trebuie sã strângi din dinþi ºi
cã trebuie sã munceºti mai mult pentru a fi considerat
la fel ca ceilalþi. Nu sunt neapãrat un model. Ca mine
sunt mii de oameni care au pornit de jos ºi care au
reuºit în viaþã ºi au depãºit o limitã trasatã de alþii. Nu
ºtiu dacã mi-a fost greu. Habar nu am. Era singurul
mod în care trebuia sã reuºesc. Este ºi meritul
pãrinþilor, dar ºi meritul prietenilor mei". - Sociologul
a urmat cursurile Facultãþii de Sociologie ºi Asistenþã
Socialã. Din 1999 a început sã activeze ca voluntar la
Agenþia Împreunã. A pornit de jos ºi a ajuns director
executiv. Doctorat, masterat, în þarã ºi afarã. Mai
multe cãrþi scrise, iar lucrurile nu par sã se opreascã
aici.

În luna noiembrie 2015, SC Apavil SA a
fost certificatã de cãtre Chartered Institute of
Purchasing and Supply în domeniul achiziþiilor
publice, distincþie care ne onoreazã, întrucât
probeazã calitatea pe acest segment de
activitate. Certificarea „în formã fizicã” a sosit
la sediul societãþii noastre zilele trecute ºi v-o
prezentãm în fotografia ataºatã prezentei
informãri de presã.

Trebuie menþionat faptul cã Apavil a
primit certificarea cu nr. 3 în România, ceea ce,
din nou, ne onoreazã. 

În contractul de împrumut semnat între
societatea noastrã ºi BERD se prevede cã
Apavil participã în programul de cooperare
tehnicã de tip benchmarking cu privire la
performanþa operaþionalã, dezvoltat de BERD
în colaborare cu Asociaþia Românã a Apei.

De asemenea, se prevede cã Apavil
participã în programul de tip benchmarking
referitor la achiziþii în scopul obþinerii
certificãrii de cãtre o instituþie profesionalã
recunoscutã pe plan internaþional pentru cea
mai bunã practicã în materie de proceduri de
achiziþie Chartered Institute of Purchasing and
Supply (CIPS). Acreditarea se obþine în urma
unei analize diferenþiate ºi a unui plan de
acþiune care sã includã dezvoltarea politicilor ºi
procedurilor operaþionale pe domeniul
acreditat. Proiectat ºi implementat de cãtre
specialiºtii de vârf la nivel mondial, sistemul de
Certificare Corporativã CIPS (Institut Acreditat
în Achiziþii ºi Furnizãri) este singura evaluare
independentã, recunoscutã în acest domeniu.

Îndeplinirea cerinþelor Standardului de
Acreditare de cãtre un operator presupune cã
acesta a pus în aplicare toate mecanismele ºi
pârghiile de control pentru implementarea ºi
conformitatea „funcþiei efective de achiziþii”.

Certificarea demonstreazã cã dacã
politicile ºi procedurile de achiziþii sunt
complet implementate de cãtre organizaþie,
acestea sunt baza unei bune practici ºi
experienþe de lucru ºi vor reduce riscul unor
eventuale disfuncþionalitãþi. Prin aceasta,
operatorul va începe sã realizeze economii în
costuri, construind credibilitatea echipei
manageriale ºi determinând o creºtere a
acþiunilor sale pe piaþã ºi investiþii pentru
sistemele de producþie ºi personalul operator.

Standardul este o compilaþie formatã dintr-
o serie de standarde sumarizate în 5 dimensiuni

ale evaluãrii: conducerea ºi organizarea;
strategia; personalul; procese ºi sisteme de
monitorizare ºi evaluare; managementul ºi
cuantificarea performanþei.

Organizaþiile care pot demonstra cã
întrunesc cerinþele standardului sunt
recunoscute prin obþinerea certificatului de
acreditare din partea CIPS, urmând o serie de
procese de evaluare ºi verificare periodice
pentru a demonstra concordanþa continuã cu
fiecare componentã a standardului.

Acreditarea a fost un proces complex, de
lungã duratã, Apavil demonstrând, pe cele 5
domenii, conformarea cu cerinþele
standardului. Domeniile funcþiei de achiziþii
evaluate în cadrul procesului de acreditare au
fost: strategia de dezvoltare a companiei;
strategia achiziþiilor aliniatã cu strategia

operatorului; stabilirea necesitãþilor pentru
activitatea curentã ºi cea investiþionalã;
planificarea achiziþiilor; derularea achiziþiei, de
la elaborarea documentaþiei pânã la semnarea
contractului; urmãrirea derulãrii contractelor,
efectuarea plãþilor, înregistrarea în evidenþele
contabile; tehnici de managementul riscurilor
(identificarea ºi controlul riscurilor,
implementarea acþiunilor corective /
preventive); evaluarea performanþelor
contractelor de achiziþie ºi existenþa unui sistem
de audit ºi verificare; managementul relaþiilor
cu stakeholderii (pãrþi interesate); canale de
comunicare utilizând tehnici moderne;
preocuparea permanentã pentru protecþia
mediului ºi dezvoltare durabilã; derularea
întregului proces în spiritul conduitei etice
profesionale.

Pentru fiecare domeniu analizat, s-a
urmãrit existenþa obiectivelor, politicilor,
strategiilor, procedurilor ºi proceselor, precum
ºi a modului în care acestea sunt comunicate,
implementate ºi documentate în conformitate
cu legislaþia naþionalã ºi a Uniunii Europene.

De asemenea, s-a analizat eficienþa
activitãþii companiei prin prisma indicatorilor
de performanþã, la nivelul tuturor structurilor
implicate, pornind de la angajat pânã la echipa
managerialã. În procesul de acreditare s-a
analizat dacã personalul operativ ºi de
conducere este calificat ºi are aptitudinile
necesare pentru desfãºurarea activitãþilor, dar ºi
dacã manifestã interes pentru dezvoltarea
profesionalã continuã.

S-a demonstrat cã la nivelul operatorului
regional de apã existã o preocupare permanentã
pentru îmbunãtãþirea activitãþii prin aplicarea
celor mai noi tehnici în domeniul
managementului.

Care sunt avantajele acreditãrii
Valoare: Prin detalierea procedurilor de

management în domeniul achiziþiilor,
operatorul identificã îmbunãtãþirile ºi
eficientizãrile posibile, obþine economii ºi
aduce plus valoare activitãþii sale.

Credibilitate: Evaluarea metodelor de
lucru asigurã toate pãrþile interesate cã
operatorul funcþioneazã efectiv în spiritul
consolidãrii reputaþiei sale ºi a menþinerii
recunoaºterii aduse de certificarea în domeniul
achiziþiilor.

Cuantificare: Garantarea cã operatorul a
identificat indicatorii cheie care sã-i permitã un
management eficient ºi care-i conferã
încrederea ºi siguranþa cã poate realiza
conformitatea “funcþiei de achiziþie”

Influenþã: Creºterea credibilitãþii
operatorului prin certificare determinã creºterea
influenþei sale în domeniul de activitate în care
activeazã, conferindu-i putere decizionalã ºi un
mai mare control asupra cheltuielilor.

Relaþii: Prin publicarea operatorului în
jurnalul Certificãrilor Corporative, echipa sa
managerialã devine mai angajatã ºi mai
motivatã, contribuind la întãrirea relaþiilor cu
pãrþile cheie implicate ºi interesate în
funcþionarea sa. 

Apavil a obþinut onorabila certificare Chartered Institute of
Purchasing and Supply în domeniul achiziþiilor publice

TÂRGOVIªTE: ASOCIATIA ROMANES, CEA MAI MARE
FINANÞARE NERAMBURSABILÃ DE LA BUGETUL PRIMÃRIEI
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Moment istoric pentru tiganii din
toata lumea. Guvernul indian se
pregateste sa recunoasca
comunitatea romilor din toata lumea
ca parte a diasporei indiene.

Conform ministrul indian de
Externe, Sushma Swaraj, cele
aproximativ 20 de milioane de tigani
raspandite in peste 30 de tari din
toata lumea sunt „parte a diasporei
indiene”, scrie India Times„Voi
sunteti fiii Indiei, care ati migrat si
ati trait in conditii grele in tari
straine, in decursul veacurilor. In
ciuda tuturor greutatilor, v-ati pastrat
identitatea indiana. Marea
comunitate de 20 de milioane de
tigani traieste in mai mult de 30 de
tari din Asia de Vest, Europa,
America si Australia si toti sunt
urmasi ai strabunilor nostri”, a spus

ministrul in cadrul unei intalniri cu
delegati romi din toata lumea.

„Romii sunt originari din India,
exista multi savanti si cercetatori
care au au adus dovezi ca originile
rromanis sunt in India. Folosim

aceleasi cuvinte indiene, provenim
din mareata India. Vrem ca India sa
recunosca romii ca diaspora a sa si sa
ne ofere cetatenie”, a declarat Jovan
Damjanovic, presedintele World
Roma Organisation- Rromanipen.

Moment istoric: India recunoaºte cã þiganii sunt
FIII ei. Lider rom: „Vrem cetãþenia indianãa”

Migraþia câtorva sute de mii de
romi din România ºi Bulgaria,
cãtre statele vestice, odatã cu
ridicarea restricþiilor de cãlãtorie,
a declanºat un val de infracþiuni,
dar ºi reacþii dure din partea
grupãrilor extremiste, aratã Daily
Mail într-un nou articol care
vorbeºte despre pericolele
imigrãrii românilor ºi bulgarilor
cãtre Marea Britanie ºi, de data
aceasta, Franþa. Un articol anterior
din Daily Mail pe aceastã temã s-a
folosit în mod înºelãtor de
informaþii ºi fotografii din Franþa

vechi de trei luni.
Conform jurnaliºtilor britanici,

care citeazã date ale Centrului
European pentru Drepturile
Romilor, în jur de 500.000 de romi
trãiesc în Franþa. Mulþi dintre ei
preferã sã trãiascã în tabere
stabilite pe terenurile virane din
suburbiile Parisului.În fiecare
dimineaþã, "o micã armatã" de
femei ºi copii pleacã din aceste
tabere cãtre centrul oraºului, unde
încearcã sã îi exploateze ºi sã îi
fure pe turiºti. Unii cerºesc, alþii se
dau surzi sau handicapaþi,

încercând sã obþinã bani. Alþii furã
din buzunare, unii folosind
ambuscade prin care înconjoarã
turiºti ºi îi tâlhãresc.

Acum douã luni, un lider
interlop pe nume Fehim
Hamidovic a fost condamnat la 7
ani de închisoare, pentru cã a
coordonat cea mai mare reþea de
copii hoþi din Franþa - în jur de 500
de copii romi care furau pe strãzile
Parisului ºi care erau ameninþaþi
cu bãtaia, arsurile cu þigara sau
chiar cu violul, dacã nu produceau
zilnic în jur de 280 de euro.

Invazia romilor în Vest aprinde
furia extremistã din Franþa

În Edinburgh, situaþia
este total diferitã. Herald
Scotland scrie cã în oraº se 

gãsesc 200 de romi, toþi
din România. Printre aceºtia
sunt ºi 60 de copii care învaþã
la ºcolile din capitala Scoþiei.

Cei mai mulþi romi din
Edinburgh se ocupã cu
vânzarea revistei Big Issue,
dar sunt ºi unii care
colecteazã metale, vând ºi
cumpãrã maºini sau
colecteazã haine

50 de romi din România
locuiesc ºi în Aberdeen, unde
princpala sursã de venit este
tot revista Big Issue. În
North Lanarkshire trãiesc, de
asemenea, 60 de romi
români, care pleacã regulat
în Franþa, pentru
muncã.Oraºul Fife are 60 de
romi, toþi din România care
se ocupã cu vânzarea de
jucãrii ºi colectarea de fier
vechi.În Falkirk, sunt
aproximativ 20 de romi, de

origine slovacã ºi maghiarã.
Au venit în zonã prin
intermediul unei agenþii de

muncã ºi lucreazã la un
supermarket, la stivuirea
rafturilor ºi curãþenie. 

Scoþienii au fãcut profilul romilor. Cei
mai mulþi sunt din România ºi Slovacia

PUTEM CONTA PE EI - ROMÂNII (GAGII) SÃPTÃMÂNII 
Pentru cã sunt oameni de onoare si caracter care se preocupã de soarta romilor din judeþ ºi îi ajutã pe aceºtia.
Se preocupã ca romii sã fie integraþi în societate vizavi de problemele cu care se confruntã etnia rromã.

The Guardian: “România, o
vãgãunã sau þara
romantismului ºi a
misterului?” Ce cred românii
ºi britanicii unii despre alþii

Carol povesteste cum a decurs conversatia cu Cristian
Lupsa, editor la “Decat o Revista”, la o cafea in centrul vechi
al Capitalei. Jurnalistul i-a amintit cum a prezentat presa din
Marea Britanie stirea ca romanii si bulgarii vor putea veni la
munca fara restrictii, incepand cu luna ianuarie 2016 “A fost
o nebunie. Exista o spaima ca romanii va vor invada”, a spus
el.Potrivit lui Carol, Cristian Lupsa i-a spus ca in Marea
Britanie exista o confuzie in legatura cu cine sunt romanii cu
adevarat. Cei mai multi britanci nu inteleg diferenta dintre
romi – tigani si romani – cetateni ai Romaniei.

“Confuzia dintre cei doi termeni se face mai ales pentru
ca multi romi sunt romani. In tara noastra se afla cea mai
mare populatie de romi din Europa. Multi oameni se
enerveaza cand romii se duc in strainatate si ceva rau se
intampla. Simt ca dau tarii o imagine proasta”, a mai spus
Lupsa

“Este uimitor cat de multi romani sunt bine informati pe
tema Brexit. Istoria – si efectele traumatice ale istoriei
recente a Europei – este mai vizibila in Romania decat in
Marea Britanie. Romania inca se mai confrunta cu
consecintele celui de-Al Doilea Razboi Mondial in
modalitati foarte directe”, scrie Carol Cadwalladr.
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"Vecini cu romii". Sub acest titlu,
revista sãptãmânalã francezã
L'Express publicã în ultimul sãu
numãr un lung reportaj realizat în
periferia oraºului Lille, în nordul
Franþei. O periferie în care s-a
instalat o uriaºã tabãrã de romi, în
majoritate români, dar ºi bulgari. Opt
sute de persoane s-ar îngrãmãdi în
aceastã tabãrã ilegalã, "o situaþie
dificilã pentru ocupanþi, dar ºi pentru
riverani", scrie revista citatã.

L'Express ne avertizeazã încã de la
începutul reportajului: vecinii acestor
romi, cei care trãiesc în blocurile
dimprejur, nu sunt nici xenofobi, nici
extremiºti. Toþi se declarã însã la capãtul
puterilor. Din cei trei mii de romi care ar
trãi în jurul oraºului Lille, mai bine de opt
sute ar fi gãsit refugiu în aceastã tabãrã de
la Porte d'Arras, aflatã în vecinãtatea
metropolei nordice franceze.

Instalatã între o bucatã de autostradã ºi
o cale feratã, tabãra de romi nu dispune de
nicio toaletã. Apa ºi curentul sunt captate

de la reþeaua oraºului. Mahalaua de trei
hectare nu se aflã decât la câteva staþii de
metrou de centrul istoric al oraºului Lille.
"Porte d'Arras", cea mai mare tabãrã din
regiunea nordicã a Franþei, e deci ca un
oraº în oraº, mai puþin mizeria, care pare a

fi dintr-o altã epocã. Insalubritatea este
indescriptibilã, ºobolanii sunt ca la ei
acasã, iar scabia ar fi reapãrut printre
locuitori. La toate astea se adaugã violenþa
între diversele comunitãþi ºi traficul de tot
felul, dar mai ales de fier vechi.

Viaþa alãturi de o
comunitate de romi

Patru femei romance de origine roma din Paris s-au prefacut a fi
teroristi, pentru a speria si a a jefui lumea dintr-o statie de metrou.

Tiganii au aruncat cu cateva petarde duminica intr-o statie de
metrou din apropierea muzeului Luvru, un loc plin de turisti. Dupa ce
au auzit pocniturile petardelor, oamenii, speriati deja de atentatele ce
avusesera loc in tara in noiembrie, au intrat in panica, scrie
Express.Multimea a inceput sa fuga si sa se culce la pamant. Hotii s-
au aruncat in multime, la vanatoare de genti si portofele. „A fost un
haos total. Toti erau speriati. Am vazut hotii de buzunare romi
invartindu-se pe langa Luvru, era clar ca ei au fost in spatele acestei
inscenari. Oamenii doreau sa fuga, iar femeile rome au incercat sa
profite ca sa fure bani si alte bunuri de la acestia”, a declarat un martor.

Cele patru femei au fost arestate, dara politia cauta alti doi barbati
care „tineau de sase”.

Vocea Romilor
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OMON, trupele
speciale ale
Rusiei, au rupt în
BÃTAIE un grup de
zeci de þigani

I n c i d e n t e
violente au avut
loc in satul
P l e h a n o v o ,
regiunea Tula,
Rusia, intre tiganii
din sat si trupele
de elita ale Rusiei,
OMON.

Tiganii au
reusit sa se
branseze ilegal la
o conducta de
gaze care trecea
prin zona,
folosind gaz fara
sa plateasca.

In zona exista si multe case construite ilegal dar care nu au
fost niciodata tinta autoritatilor. In aceste case locuiesc cetateni
rusi e etnie roma, avand documente rusesti legale, noteazaBlitz.
Intentia autoritatilor de a-i debransa pe tigani de le reteaua de
gaze a genereat o adevarata revolta in zona. Zeci de tigani au iesit
sa protesteze, opunandu-se actiunii autoritatilor.

Impotriva lor au fost trimise trupele speciale rusesti, OMON,
care au inceput sa-i imprastie pe demonstranti, asigurand paza
celor care lucrau la debransare. La un moment dat, politistii au
fost atacati de cateva tiganci care au iesit in fata si s-au aruncat
asupra lor. Au fost retinuti patru dintre revoltati.

Reacþii diplomatice în cazul
femeilor umilite de suporterii
clubului PSV Eindhoven

Vã reamintim, patru cerºetoare din România au
fost înjosite într-o piaþã din Madrid de suporterii
echipei olandeze. Aceºtia au aruncat în ele cu monede
ºi le-au pus sã facã flotãri ca sã primeascã ºi alþi bani.
"Mã simt îngrozitor. Este cel mai josnic gest pe care l-
am vãzut în viaþa mea. ªi sincer spun cã ar trebui sã fie
luate mãsuri pe cãile justiþiei împotriva acestor
autentici barbari, care ne fac sã ne gândim la calitatea
speciei umane. Este revoltãtor", a declarat Mariano
Rajoy, premierul Spaniei. "Am vãzut înregistrãrile ºi
cred cã este un comportament revoltãtor, de care ne
disociem în totalitate. Vom face tot posibilul sã-i
gãsim pe vinovaþi, iar dacã-i gãsim, vor avea probleme
serioase. În plus, vom lua în calcul sã le interzicem
accesul pe stadion sau chiar mai mult de-atât", a spus
Toon Gerbrands, preºedintele PSV Eindhoven.

Descântec de ceas rãu
Ceasul rãu este un duh malefic care umblã,

îmbolnîveºte, îndeamnã la rãu ºi poceºte sau
omoarã pe cei ce-i ies în cale, sinonim cu Ceas
Slab. Apropierea ceasului rãu poate fi
recunoscutã de þiuitul produs de acesta în timpul
zborului. Ceasul rãu poate aparea în orice zi a
anului. Dar, spre deosebire de duminicã, luni,
miercuri, joi ºi vineri care au câte un singur ceas
rãu, marþea ºi sâmbãta au, fiecare câte trei. Pentru
a se feri de rãul pe care-l aduce ceasul rãu, omul
se închinã, bate cu degetul în lemn ºi îl invocã pe
Dumnezeu: Doamne ajutã! Dacã, totuºi, cineva
cãdea victimã ceasului rãu, acesta era scos din
corp prin descântec:

Ceas rãu cu pociturã,
Ceas rãu cu sãgeturã,
Ceas rãu cu spaimã,
Ceas rãu de cu searã,
Ceas rãu de miezul nopþii,
Ceas rãu de ziuã,
Sã te duci pe munþi,
Pe sub munþi
C-acolo-s a tale curþi,
C-acolo-s mese aºternute,
ªi pahare umplute,
ªi scaune aºternute
Pentru tine sunt gãtite.
Acolo sã traieºti,
Acolo sã vecuieºti,
De .... (numele persoanei) sã nu gândeºti,
Cã tu nu te vei duce
ªi de nu te vei îndepãrta
99 de suliþe oi lua
ªi te-oi însuliþa

ªi te-oi înspãimânta

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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Romii fac legea în Piaþa Traian.
De ce nu pot fi daþi afarã 
din casa ocupatã ilegal?

Pe strada Dacilor numãrul 3, din
Piaþa Traian, câþiva romi au profitat de
absenþa proprietarului din oraº ºi s-au
instalat acolo fãrã nicio grijã. Pe lângã
scandalurile provocate, aceºtia fac ºi o
mizerie de nedescris, astfel cã vecinii au
înroºit linia la Poliþia Localã.

"Am primit, în repetate rânduri,
sesizãri de la cetãþeni cã sunt terorizaþi de cetãþeni de etnie romã întâmplãtor,
în zona Pieþei Traian, strada Dacilor nr. 3, dar nu etnia conteazã. Am trimis
Poliþia Localã la faþa locului. Ei locuiesc acolo în mod abuziv, a fost
identificat proprietarul, care este în Italia ºi nu reacþioneazã. Ieri (n.r. - luni,
25 ianuarie) a avut loc o nouã descindere a Poliþiei Locale. Aceºti cetãþeni au
domiciliul în Timiº, Caraº-Severin, Sãlaj ºi au intrat în spaþiile care nu erau
securizate ºi le-au ocupat abuziv. Proprietarul nu a rãspuns ºi a fost amendat,
ei vin ºi se reinstaleazã acolo. Evacuarea forþatã poate fi fãcutã doar la
sesizarea proprietarului, pe care nu-l intereseazã nici cã spaþiile sunt
insalubre", a afirmat, marþi, Nicolae Robu.

Cred cã-i primul oficial american ajuns
vreodatã pe dealurile pe care romii ºi-au
fãcut niºte bordeie pe care mai târziu le-
au numit case, alcãtuire pe care nu se
ºtie cine a botezat-o Hetea. 

Pe vremuri era periculos sã calci pe-
acolo, o mai fãceau jurnaliºtii în cãutarea
unui reportaj de culoare, dar poezia nu mai
locuia demult la Hetea, plecase odatã cu
apariþia mizeriei extreme, a promiscuitãþii,
sãrãciei, bolilor, hoþiei, indiferenþei
autoritãþilor comuniste. Poezie însemna la
Hetea copii înfometaþi, de tip Sahel, pãrinþi
care trãiau de pe urma copiilor ãstora, ori
erau nevoiþi sã fure pentru a trãi - de locuri
de muncã nu prea putea fi vorba. Lucrurile
nu s-au schimbat în bine imediat dupã
Revoluþie, când pierise ºi bruma de
autoritate a fostei Miliþii, iar satul Hetea
devenise nefrecventabil. Romii de-acolo
erau folosiþi din patru-n patru ani de toþi cei
care umblau dupã voturi. În campaniile
electorale era sãrbãtoare ºi pentru ei,
primeau pachete cu alimente ºi haine, iar
Primãria Vâlcele plãtea ajutoare sociale în

neºtire… Votul e vot indiferent de unde
vine ºi indiferent de preþ, nu?! Nu e nici
acum o noutate acest "modus operandi"!

Încet-încet, autoritãþile locale au cedat
iniþiativa unor ONG-uri care au decis sã se
ocupe de viaþa romilor din Hetea altfel
decât o fãcea statul român sau administraþia
localã prin reprezentanþii din teritoriu. Aºa
au apãrut la Hetea, dar ºi în satele Întorsurii

Buzãului, programe precum "Fiecare copil
în grãdiniþã", program de interes naþional
pentru copiii din familii sãrace, adoptat la
nivelul judeþului Covasna de Asociaþia
OvidiuRo prin doamnele Leslie Hawke ºi
Maria Gheorghiu, cofondatoare ale acestei
Asociaþii. Prin acest program, familiile de
romi ºi români din familii extrem de
sarace.

Un american
la Hetea

Ceea ce a provocat in trecut societatea si
a dus la unirea dintotdeauna a grupurilor de
tigani si le-a dat constiinta unei identitati
“tiganesti”, iar ca rezultat, pe langa originea
comuna, era statutul social marginal, adica
izolarea lor ca “tigani” de catre societatea in
care traim noi si din mijlocul careia noi i-am
exclus. Marginalizarea si excluderea sociala
a tiganilor au creat, in timp, un mare decalaj
socio-cultural intre populatia majoritara
romana si comunitatea tiganilor.

Diferentele dintre tigani si romani
persista si in societatea actuala, aceasta etnie
ramanand (cu exceptia celor care in mod
illegal au reusit sa se imbogateasca) in
continuare categoria sociala cea mai saraca
si o forta de munca foarte ieftina. Si chiar in
randul celor care au reusit sa ajunga la sume
foarte mari de bani, putem sa vedem ca nu
s-au desprins din grupul social din care fac
parte, ramanand in mijlocul comunitatii
tiganesti.

Integrarea romilor, subiect tratat cu toleranþã sau intoleranþã?

ja draq care – pleaca draq acasa
praleo – frate

moro – al meu
deshalo – zace

devla – dumnezeu
te bengav – sa inebunesc

ciupidema – pupa-ma
san shukar – esti frumos

shukar – frumos, frumoasashe – fa
haoarde – vino aici

pralo – frate
cai – unde

so – ce
aves – la

same – avem
san – esti

siman – am
patradi bahtale – paste fericit

dobroituca – buna ziua
socares? – ce mai faci?

sohalean? – ce ai mancat?
ciplecealma tuta – nu pot sa te sufar

mai bes hatan – stai putin sau mai stai
un pic

ja kere coliba – dute acasa
te trais but – la multi ani

Dicþionar româno-rrom

Berbec
Sunt sanse sa începeti o activitate
comerciala din care veti câstiga bine.

Sunteti apreciat de sefi, ceea ce stârneste invidia
colegilor. Va recomandam sa acceptati munca în
echipa. Nu faceti eforturi mari! Riscati sa aveti
probleme cu sanatatea sau chiar un accident. 

Taur
Aveti un farmec deosebit si atrageti
admiratia celor din jur. Cu putina atentie,

va puteti descurca excelent în afaceri. Aveti ocazia
sa faceti o investitie importanta pentru casa. Va
sfatuim sa evitati discutiile în contradictoriu cu
persoane mai în vârsta.

Gemeni
Creativitatea va ajuta sa aveti succes la
locul de munca sau în afaceri. Planurile

referitoare la o investitie serioasa încep sa prinda
contur. Va recomandam sa nu va neglijati familia.
Ar fi bine sa va faceti timp si pentru odihna. 

Rac
La serviciu reusiti sa va afirmati aproape
fara nici un efort. Sunteti plin de energie

si merita sa valorificati momentul ca sa terminati tot
v-ati propus. S-ar putea sa aveti o discutie cu un
prieten pornind de la o datorie mai veche, pe care
nu a reusit sa vi-o înapoieze. 

Leu
Este bine sa treceti la schimbari în
domeniul afacerilor si pe plan

sentimental. Sunt sanse mari sa prindeti un
contract de colaborare. Relatiile cu cei din jur sunt
foarte bune, însa va recomandam sa fiti mai
îngaduitor cu o persoana în vârsta. 

Fecioarã
Nu prea reusiti sa faceti ce v-ati propus,
pentru ca intervin o multime de

evenimente neprevazute. Va sfatuim sa nu va
enervati si sa fiti perseverent. Faceti cunostinta cu o
persoana care va da câteva idei de afaceri. 

Balanþã
Este foarte posibil sa se petreaca ceva deo-
sebit pe plan social sau în relatiile senti-

mentale. Sunt favorizate relatiile de parteneriat,
întâlnirile de afaceri si investitiile pentru camin. 

Scorpion
Sunteti foarte bine dispus, iar relatiile cu
cei din jur decurg fara probleme. Pe plan

financiar nu stati grozav, dar puteti avea succes în
chestiuni casnice si în societate. Va simtiti foarte
bine într-o vizita la prieteni, unde sunteti în centrul
atentiei. Evitati exagerarile! 

Sãgetãtor
Nu va vedeti capul de treaba. Organizati-
va cât mai eficient! Aveti ocazia sa puneti

bazele unei afaceri. Ca sa nu aveti probleme, va
recomandam sa apelati la persoane cu experienta.
Pe plan sentimental puteti sa fiti optimist. 

Capricorn
Situatia financiara nu va multumeste deloc.
În schimb, sunteti într-o forma intelectuala

deosebita. Puteti avea succes la examene, concursuri
etc. Va sfatuim sa va analizati serios perspectivele
profesionale si sa cautati noi oportunitati. 

Vãrsãtor
Colaborati foarte bine cu un partener de
afaceri si reusiti sa încheiati o tranzactie

stralucita. Relatiile cu persoana iubita trec printr-un
moment delicat. 

Peºti
S-ar putea ca relatiile sentimentale sa fie

mai încordate. Va sfatuim sa nu va ambitionati si sa
aveti rabdare ca partenerul de viata sa se calmeze.
Se pare ca sunteti nevoit sa plecati într-o delegatie
care se anunta destul de dificila.

HHOORROOSSCCOOPP



Un raport al Guvernului britanic
demonstreaza ca numarul romanilor care
dorm pe strazile din Londra aproape s-a
dublat int-un singur an. Situatia este intr-
adevar ingrijoratoare

Tot mai multi romani dorm pe
strazile din Londra?!

Daca in 2014 pe strazile din Londra
traiau 730 de romani, in 2015, conform
datelor oficiale numarul a crescut cu
90% ajungand la 1,388. Ba mai mult,
unii spun ca numarul romanilor care
hoinaresc pe strazile londoneze va creste
in continuare.

De ce oare aleg unii sa traiasca in
conditii inumane, pe strazile din Anglia,

cand cel mai probabil in Romania aveau
macar un acoperis deasupra capului?!

In 2015, conform dailymail, pe
strazile din Londra traiau 7.581 de
persoane fara adapost, numarul lor fiind
cu 16% mai mare decat in anul
precedent. Trei sferturi dintre acestia
sunt imigranti, iar 36% provin din estul
si centrul Europei (Romania, Bulgaria,
Letonia, Lituania, Polonia, etc.).

Poate este o simpla coincidenta, insa
aceste date ies la iveala exact in aceasa
perioada “critica”. Pe 23 iunie, britanicii
sunt chemati la urne pentru a se pronunta
asupra apartenentei la Uniunea
Europeana. Oare ce se va intampla?
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Costel Vasilescu ( Trompetistu'), unul
din cei mai mari instrumentiºti ai
muzicii lãutãreºti, lanseazã în data
de 15 martie, la restaurantul La
Þigãnci, cartea "Anii de glorie ai
muzicii lãutãreºti". Publicatã la
editura Eikon, cartea este o colecþie
de memorii ºi poveºti despre trei
generaþii de lãutari alãturi de care
maestrul a trãit ºi a cântat: Romica
Puceanu, Toni Iordache, Gheorghe
Lambru, Mihai Nãmol, Constantin
Eftimiu, Gabi Lunca ºi mulþi alþii.

Lansarea va începe la ora 19:00, iar
autorul cãrþii, Costel Trompetistu' va
împãrtaºi cu invitaþii o parte din
poveºtile sale din perioada de glorie a
muzicii lãutãreºti. Lansarea va fi urmatã
de un concert de muzicã lãutãreascã
interpretatã de Neagu Neluþã, Panseluþa
Feraru, Gicu Chitaristu', formaþia
Romeo Nãmol ºi alþi apropiaþi ai
autorului.

"Trãim în anii în care adevãrata
muzicã lãutãreascã este deterioratã ºi
combinatã cu multe influenþe strãine:

bulgãreºti, iugoslave sau turceºti. Stilul
lãutãresc autentic începe sã piarã. Mã
bucur cã am ocazia, prin aceastã carte, sã
povestesc despre muzica lãutãreascã ºi
despre mulþi instrumentiºti ºi soliºti
vocali de o mare valoare. Încã se mai
gãseºte, pe ici, pe colo, câte un disc cu
aceºtia. Vreau sã arãt generaþiei de azi
cum a fost muzica lãutãreascã autenticã.
În aceastã carte, nu numai cã voi povesti

multe lucruri adevãrate, dar voi
destãinui ºi anumite secrete ale muzicii
lãutareºti. Eu nu sunt muzicolog sau
critic muzical, ci doar un simplu lãutar
care a cântat peste cincizeci de ani. Din
pãcate, la ora actualã, mulþi dintre
colegii mei, cei cu care am cântat o viaþã,
nu mai sunt. Acestã carte este un omagiu
adus lor ºi muzicii lãutãreºti.", declarã
Costel Vasilescu.

Anii de glorie ai muzicii lãutãreºti",
prima carte despre muzica
lãutãreascã, scrisã de un lãutar

TToott mmaaii mmuull þþ ii rroommâânnii ddoorrmm
ppee ss tt rrããzz ii llee ddiinn LLoonnddrraa??!!

Pârjoale mãnãstireºti

INGREDIENTE

3 cani mari de hrisca fiarta
500 g ciuperci (de oricare aveti)

champignon, galbiori, ghebe
O mana hribi uscati pusi la inmuiat de cu

seara pentru aroma (optional)
1 ceapa mare
Ulei pentru prajit
Sare dupa gust
Piper dupa gust
O legatura patrunjel
O lingurita boia dulce
o legatura mica de ceapa verde
1 ou (optional ) cand nu este post

Portii: 8
Timp de preparare: sub 60 minute

MOD DE PREPARARE RETETA 

Hrisca o dam la robot pana devine ca un
piure.

Ceapa o tocam si o calim in 2 linguri ulei
,pana devine aurie,adaugam ciupercile tocate si
lasam la inabusit 20 minute la foc mic.

Dam deoparte ,lasam la racit apoi le dam la
robot pana devine o pasta,amestecam cu
hrisca,adaugam patrunjelul si ceapa verde
tocata, sarea ,piperul si boiaua de ardei dulce.

Adaugam oul batut cand nu este post. Intr-o
tigaie turnam un pic de ulei.

Cu mainele umede formam parjoale,apoi le
prajim pana capata o crusta pe o parte si pe
cealalta,scoatem pe un prosop de hartie. Se
serveste cu castraveti murati, gogosari
…legume sau cu ce va place. Separat se poate
servi si cu un sos de rosii.

S-aveþi poftã bunã!

Sã halim bine



Elev roman sclipitor, UMILIT ºi pedepsit
de profesori. A scris cã „liceul 
este ABATOR mental ºi spiritual”

Un elev din Tulcea, de
la colegiul „Spiru Haret”, a
indraznit sa isi manifeste,
pe Facebook, dezamagirea
fata de sistemul de
invatamant romanesc.
Profesorii au aflat ce a scris
si au decis sa il
pedepseasca.

Iata mesajul postat de elevul de la „Spiru Haret”.
Analiza este inteligent scrisa si surprinde extraordinar de
fidel carentele sistemului de invatamant.Sistemul
educational din Romania. Cum sa nu il iubesti?!

Dupa ce termini gimnaziul, te duci cu forte proaspete
la abatorul mental si spiritual, caruia i se mai spune si
liceu. Totul pentru o diploma de hartie, cu poza ta
spanzurata pe ea, pentru care inveti din rupte 4 ani intregi,
te trezesti in fiecare dimineata cu spaima si scarba,
gandindu-te ce orori te mai asteapta in acea zi. Dar, de
parca nu ar fi de ajuns, mai trebuie sa inveti materii
nefolositoare, sa le memorezi asa cum ti se dicteaza,
pentru ca mai apoi sa stai intepenit 3 ore intr-o banca de
un metru patrat si sa tutui toate prostiile pe care le-ai
retinut, pentru ca termenul invatat este impropriu.
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Aliona Duminucã este Preºedinta
Asociaþiei Internaþionale a Etniilor din
Republica Moldova ºi Natalia Duminicã este
Preºedinta Societãþii Social Culturale a
Romilor din mun. Chiºinãu care colaboreazã
furtunos cu Biroul Relaþii Interetnice,
participînd la toate acþiunile social culturale.
Natalia si Aliona Duminica - au impresionat
publicul ºi juriul de la "Romanii au talent" din
Romînia. Mamã ºi fiicã, cele douã s-au miºcat
extraordinar pe dansuri orientale, reuºind sã
stîrneasca ropote de aplauze la "Românii au talent" la televiziunea Protv din
România. Este vorba despre Natalia Duminicã care a participat la acest concurs,
alãturi de mama sa. Ele s-au prezentat cu un dans oriental. A cîºtigat Miss Belly
DanceMoldova, apoi ºi-a încercat norocul la "Românii au talent".

Noutãþi ºi evenimente

C M Y K

AMR restrâns
• AMR-ul în cazul deputatului Buican e din ce în ce

mai restrâns! Nu l-am uitat ºi nu l-am iertat pe cel mai
toxic politician vâlcean, care crede cã este de neînlocuit
în PNL Vâlcea. Sunt pline cimitirele de oameni de
"neînlocuit", domnule Buican!

Revoluþie în politicã
• Piticul vânos de la ALDE va revoluþiona politica

vâlceanã! Cine-l subestimeazã pe Mr. Lovin va avea în
curând surprize mari. Plin de energie ºi de dorinþã de
(re)afirmare, the little man are toate ºansele sã
construiascã o organizaþie puternicã ºi sã emitã chiar
pretenþii la preºedinþia Consiliului Judeþean Vâlcea, prin
cei 3-4 consilieri judeþeni aldiºti. Aºadar, piticul iese din
ibric! Pãzeaaaa!

Poluare pe Olt
• Uzinele Sodice Govora polueazã la greu râul Olt,

iar fandosita de la Garda de Mediu se face cã nu vede.
Sã fie vorba despre ceva caºcaval Made în Polonia?! Sã
ne mai mirãm cã în Olt existã specii mutante de peºti cu
miros de sodã?!

Întrebare
• Întrebare de 1000 de puncte: cum se numeºte

politicianul vâlcean care a avut pânã de curând un
veritabil cuibuºor de nebunii într-o garsonierã din
Ferentari?! Pe numele fratelui, bun la toate - inclusiv la
intrat în inchisoare pentru evaziune fiscalã! Un indiciu:
e deputat palid la faþã!

Vrãjeli...
adevãrate!

NU PUTEM
CONTA PE EI -

ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII

Antonie Ceauºu Romeo Rãdulescu Nicu Gheorghe Cristi Iliescu Victor Stãnculescu

Femeile rome fac teatru la Muzeul
Naþional de Artã

Cu ocazia a 160 de ani de la
dezrobirea romilor, sâmbãtã 20
februarie 2016, ora 16.00, Muzeul
Naþional de Artã al României ºi
Giuvlipen, Compania de Teatru a
Femeilor Rome, organizeazã
spectacolul de teatru documentar
"Del Duma, Vorbeºte-le despre
mine!". Este un one woman show cu
Mihaela Drãgan, în regia Lianei Ceterchi, ce va fi acompaniat de muzicã
tradiþionalã romani în interpretarea Elenei Albu. Spectacolul celebreazã
160 de ani de la dezrobirea romilor în Principatele Române.

Comunitatea romã ºi designerii austrieci lanseazã
proiectul de economie socialã "Meºteshukar ButiQ"

Conceptele designerului austriac
Nadja Zerunian ºi îndemânarea
meºterului argintar rom Nevers au
nãscut o serie de bijuterii din argint
realizate dupã meºteºuguri rome
strãvechi. În acelaºi proiect, tandemul
între designerii austrieci ºi meºteºugul
rom are ca rezultat produse de
lifestyle, îmbrãcãminte ºi decoraþiuni
interioare. Nevers este printre ultimii

argintari de etnie romã din Bucureºti, iar tehnicile sale de prelucrare a
argintului sunt produsul unui meºteºug transmis din generaþie în generaþie,
cu instrumente la fel de vechi precum nicovala înfiptã în buturugã, ciocanul,
cleºtii ruginiþi ºi pensetele chirurgicale.

Olguþa Vasilescu a anunþat
intenþia de a înfiinþa la Craiova

primul teatru pentru minoritãþi din
România, pentru a sprijini, în acest
fel, candidatura oraºului la titlul de
capitalã culturalã europeanã.
Anunþul a fost fãcut cu ocazia
prezentãrii unui eveniment inedit
dedicat Zilei Internaþionale a
Rromilor - Rroma Fest, care se
desfãºoarã miercuri, 8 aprilie 2015,

de la ora 18.00, pe scena Teatrului
pentru Copii ºi Tineret Colibri. "E
un spectacol de clasã, fãrã manele,
susþinut de artiºti renumiþi. Va fi
primul spectacol, dintr-o lungã
serie, cu muzicã ºi dansuri
autentice þigãneºti. Craiova îºi
propune sã deschidã primul teatru
pentru minoritãþi, având în vedere

cã aici trãieºte cea mai mare
comunitate de italieni din
România, aici sunt greci,
macedoneeni, polonezi etc. Este un
nou pas pe care îl facem pentru a
deveni Capitalã Europeanã a
Culturii 2021", a anunþat, pe pagina
sa de Facebook, primarul Lia
Olguþa Vasilescu.

Craiova ar putea deveni primul oraº din România cu teatru pentru minoritãþi

Manelistul Forin Salam, prezent la un concert într-
un club din Civitanova Marche, a reuºit sã atragã atenþia
presei locale italiene. Dupã un concert catalogat "de zile
mari", care a reuºit sã adune aproape 1500 de persoane
plãtitoare, Salam a avut parte de descrieri deosebite în
presa italianã de pe Coasta Adriaticii.Iatã ce scrie
Revista "TYCHE magazine": "Energia pe care o
transmite Florin Salam este impresionantã. O muzicã
cu o linie repetitivã dar care intrã la suflet în cea mai
bunã tradiþie a muzicii þigãneºti ºi balcanice. Acest tip
popular numit si "manele" este cea mai popularã
muzicã din România. Acum câþiva ani, Florin Salam a
înregistrat cu Goran Bregovic douã piese din albumul
"ªampanie pentru þigani."

Exportãm ”cultura”: Florin
Salam i-a înnebunit pe
italieni. Presa italianã: Un
spectacol ieºit din comun

Vilele luxoase ale romilor din România,
subiect de carte pentru un fotograf strãin

Când Sebastien
Cuvelier a început sã
fotografieze vilele
fabuloase ale romilor
bogaþi din România un
lucru a devenit clar: în
comunitãþile pe care le-a
întâlnit, femeile conduc.
Astfel femeile au devenit
punctul central al
proiectului acestuia,
Gypsy Queens (Reginele
þigãnci), scrie Slate.uvelier

a venit în România de 4 ori în 2 ani de zile. A vizitat ºi a fotografiat cinci
comunitãþi rome din þarã: Buzescu, Ciurea, Ivesti, Liesti ºi Strehaia.
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