
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                

                                                                                        PROIECT 
                                   

              HOTĂRÂRE NR.________ 
privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul 

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Împreună 
Pro-Educaţie, Sănătate, Oameni şi Economie Socială (E.S.O.E.S.) Craiova” 

 
               Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de  30.03.2017;  
          Având în vedere raportul nr.39946/2017 întocmit de Serviciul Imagine prin 
care se propune aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Împreună Pro-
Educaţie, Sănătate, Oameni şi Economie Socială (E.S.O.E.S.) Craiova”; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, modificată şi completată şi art.2, lit.e din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În temeiul art.36 alin.2 lit.e coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 
alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art.1. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Împreună Pro-Educaţie, 
Sănătate, Oameni şi Economie Socială (E.S.O.E.S.) Craiova”, în vederea 
susţinerii evenimentului „Ziua Internaţională a Romilor”, în data de 8 aprilie 
2017, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 
12.000 lei,  pentru organizarea „Ziua Internaţională a Romilor”, eveniment 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

        Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.       

        Art.4. Se aprobă Programul privind organizarea „Zilei Internaţionale a Romilor”, în 
data de 8 aprilie 2017, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

            Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul 
Imagine şi Asociaţia „Împreună Pro-Educaţie, Sănătate, Oameni şi Economie 
Socială (E.S.O.E.S.) Craiova”vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

              INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PT. PRIMAR, PT. SECRETAR, 
           VICEPRIMAR, Ovidiu MISCHIANU 

                            Mihail GENOIU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr.  39946/22.03.2017                                                                           

                                                                                    Se aprobă 
                                                                                    Pt. Primar, 
                                                                                     Viceprimar                                           

                                                                                        Mihail GENOIU                                     
 
 

           Director Executiv, 
     DirecŃia Economico – Financiară 

                                                                                Lucia ȘTEFAN 
 
 
                                                   

Raport privind încheierea parteneriatului cu Asociația 
"Împreună Pro-Educație, Sănătate, Oameni și Economie Socială 
(E.S.O.E.S.) Craiova" și alocarea de fonduri de la bugetul local 

în vederea organizării evenimentului Ziua Internațională a Romilor, 
în data de 08 aprilie 2017 

 
  
 Evenimentul își propune să promoveze Ziua Internațională a Romilor, 
marcată la 8 aprilie, în fiecare an. Aceasta a fost proclamată în 1990, în cadrul 
celui de-al IV-lea Congres al Uniunii Internaționale a Romilor, care s-a desfășurat 
la Varșovia. 
 Data a fost aleasă în amintirea zilei de 8 aprilie 1971, când a avut loc, lângă 
Londra, prima reuniune la nivel internațional a reprezentanților etniei rome, 
ocazie cu care au fost puse bazele unei organizații internaționale a romilor, 
denumită ''Uniunea Internațională a Romilor'' (IRU), care, începând cu anul 1993, 
are statut de organizație consultativă pe lângă Organizația Națiunilor Unite. 

Scopul acestei zile este acela de a atrage atenția societății asupra 
problemelor cu care se confruntă romii, pentru îmbunătățirea situației 
educaționale și, deopotrivă, pentru revendicarea drepturilor civile ale romilor. 

Romii reprezintă cea mai mare minoritate etnică din Europa, 10.000.000 
trăind în Europa, mulți dintre ei fiind deseori expuși la diverse forme de 
discriminare și chiar de excludere socială. 

Romii din România constituie o minoritate istorică. Prima atestare 
documentară a romilor pe teritoriul românesc datează din 3 octombrie 1385, 



atunci când domnitorul Țării Românești, Dan I, confirma dania de 40 de sălașe de 
"ațigani" Mănăstirii Tismana, dăruiți de către domnitorul Vladislav Mănăstirii 
Vodița, cu aproximativ 20 de ani înainte. 

În România, la data de 8 aprilie se marchează ''Sărbătoarea etniei romilor 
din România'', în urma adoptării de către Parlamentul României a Legii nr. 
66/2006, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 276 din 28.03.2006. Legea 
prevede celebrarea, în data de 8 aprilie a fiecărui an, a acestei sărbători şi, potrivit 
art. 2, alin.1 "Ministerul Culturii și Cultelor, autorităŃile administraŃiei publice 
centrale, cu atribuŃii în domeniul asigurării egalităŃii de şanse şi al combaterii 
discriminării, celelalte autorităŃi ale administraŃiei publice centrale şi locale pot 
sprijini material şi financiar organizarea de manifestări publice şi a unor acŃiuni 
social-culturale dedicate sărbatoririi acestei zile". 

De asemenea, conform HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei 
Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților 
rome pentru perioada 2014-2020, la capitolul Cultură, prioritatea 1, se prevede: 
"Inițierea unor proiecte culturale pentru păstrarea, dezvoltarea și promovarea 
patrimoniului cultural al romilor", măsura 4 "Păstrarea, dezvoltarea şi 
promovarea meşteşugurilor tradiŃionale rome", pct. 4.1 "Organizarea de târguri 
de meşteşuguri tradiŃionale ale romilor, a unor galerii de artă tradiŃională romă 
cu ateliere demonstrative" - surse de finanŃare "În limita bugetelor aprobate 
pentru instituŃiile responsabile", iar la prioritatea 2 "inițierea unor proiecte de 
promovare a interculturalității și a culturii romilor în spațiul public". 
 

Având în vedere: prevederile Legii nr. 66/2006 și cele din Strategia 
Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților 
rome pentru perioada 2014-2020, faptul că minoritatea romă este una importantă 
în municipiul Craiova, dar și solicitarea înregistrată la Primăria Muncipiului 
Craiova cu numărul 37677/16.03.2017 și aparținând Asociației "Împreună Pro-
Educație, Sănătate, Oameni și Economie Socială (E.S.O.E.S.) Craiova", prin care 
sunt propuse diverse manifestări cultural-tradiționale pentru sărbătorirea Zilei 
Internaționale a Romilor, propunem acordarea sprijinului financiar din partea 
Primăriei Municipiului Craiova şi a Consiliului Local Municipal, în calitate de 
parteneri principali, în vederea organizării evenimentului „Ziua Internațională a 
Romilor”. 

ActivităŃile socio-culturale propuse de Asociația "Împreună Pro-Educație, 
Sănătate, Oameni și Economie Socială (E.S.O.E.S.) Craiova" sunt oferite 
craiovenilor în mod gratuit şi includ:  
- masă rotundă, având ca temă comemorarea romilor care au fost victime 

ale tragediilor istoriei și totodată promovarea identităŃii culturale, a 
valorilor şi tradiŃiilor acestei minorităŃi.  



- expoziŃie de artă fotografică; expoziŃie de port tradiŃional. Meşteșugarii 
romi îşi vor dezvălui secretele meştesugului pe care îl practică celor care 
vor dori să ştie cum sunt realizate. Vor participa rudari (prelucrarea 
lemnului), căldărari (prelucrarea cuprului), împletitori (coşuri din nuiele), 
fierari (prelucrarea fierului), florari, rotari (cei care fac roți din lemn ), 
lăutari care vor acompania pe toata durata evenimentului cu muzică 
tradițională romani autentică. Asociația propune realizarea a 10 costume 
tradiționale de damă pentru neamuri diferite de romi tradiționali, fiecare 
costum fiind personalizat, astfel oferindu-le cetăŃenilor posibilitatea de a 
admira frumuseŃea și însemnătatea portului tradițional romani; 

- spectacol de muzică lăutărească: Grupul de Muzică Clasică Romani 
(Italia), în colaborare cu taraful Puiu Bucătaru. În cadrul acestui spectacol, 
se vor conferi 6 premii pentru copiii romi cu cele mai bune rezultate în 
domeniile educaŃie, sport şi muzică.  
 
Participarea la acest eveniment a municipiului Craiova, Primăriei şi 

Consiliului Local Municipal aduce un beneficiu locuitorilor oraşului, care vor 
avea posibilitatea să afle mai multe despre istoria și tradițiile comunității rome, 
dar și să ia parte la un act cultural romani.  

În calitate de co-organizator al evenimentului, Muncipiul Craiova a alocat 
suma de 12.000 lei de la bugetul local pentru organizarea evenimentului „Ziua 
Internațională a Romilor” - 2017, cuprinzând organizare spectacol muzical, 
realizare bannere, afișe, pliante de promovare, realizare de costume tradiționale 
romani etc.  

łinând seama de cele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile 
art. 36, alin. 2, lit. e din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, 
cu modificările şi completările ulterioare conform căruia „Consiliul Local exercită 
(...) atribuŃii privind cooperarea interinstituŃională pe plan intern şi extern”, coroborat 
cu art.36, alin. 7, lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia „în exercitarea 
atribuŃiilor (...) Consiliul Local hotărăşte, în condiŃiile legii, cooperarea sau asocierea cu 
persoane juridice române sau străine, în vederea finanŃării şi realizării în comun a unor 
acŃiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local”, coroborat și cu 
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, şi art. 
2, lit. e din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată, conform 
căruia „ordonanta are ca scop (...) crearea cadrului pentru parteneriatul dintre 
autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial”, 
propunem spre aprobare Consiliului Local Municipal următoarele: 

 
 



1. Încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Asociația "Împreună Pro- 
Educație, Sănătate, Oameni și Economie Socială (E.S.O.E.S.) Craiova", 
în vederea susŃinerii evenimentului „Ziua Internațională a Romilor”, în 
data de 8 aprilie 2017, conform Contractului de Parteneriat prevăzut în 
Anexa 1 ce face parte integrantă din prezentul raport; 
 

2. Alocarea sumei de 12.000 lei din bugetul local al Municipiului Craiova, 
pentru organizarea „Zilei Internaționale a Romilor” de către Asociația 
"Împreună Pro-Educație, Sănătate, Oameni și Economie Socială 
(E.S.O.E.S.) Craiova", în data de 8 aprilie 2017, eveniment care se va 
desfăşura în municipiul Craiova și care include: organizare spectacol 
muzical, realizare bannere, expoziție artă fotografică, port tradițional, 
afișe, pliante de promovare, realizare de costume tradiționale romani 
etc. 
 

3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze Contractul 
de Parteneriat; 

 
4. Se aprobă programul evenimentului, conform Anexei 2 la prezentul  
     raport. 

 
 
 
                                                                                                            
       Șef Serviciu,                                                                          Întocmit, 
Marina Andronache                                                                Cătălin Praja                                                                       
        Mădălina Albu 
                                                                                                    Carmen Licu 
                                                                                                    Daniela Chiroiu 
 
 
 
         Vizat pentru legalitate, 
     Robert GHIłĂ 



ANEXA 1   

CONTRACT DE PARTENERIAT 

Nr.________/_________2017 

încheiat între: 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA, prin Consiliul Local Municipal, cu sediul în judeŃul 

Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 
0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în calitate de Primar 
interimar al Municipiului Craiova şi Lucia ȘTEFAN în calitate de Director Executiv al 
DirecŃiei Economico-Financiară 
 
şi 
  Asociația "Împreună Pro - Educație, Sănătate, Oameni și Economie Socială 
(E.S.O.E.S.) Craiova", cu sediul în str. Popoveni, nr. 38, bl. I 40, sc. 1, et. 1, ap. 3,  
înregistrată la Registrul AsociaŃiilor şi FundaŃiilor, sub nr.88/27.11.2012, înfiinŃată în 
baza SentinŃei Civile nr. 201/20.11.2012, pronunŃată de Judecătoria Craiova, în dosar nr. 
28641/215/2012, cont IBAN RO98BRDE170SV97299961700, deschis la BRD Craiova,  
reprezentată prin Ramona Adina ŞURLEA,  în calitate de Preşedinte 
 
 Art. 1 Obiectul contractului: 

Parteneriatul în scopul organizării evenimentului “Ziua Internațională a 
Romilor“ care va avea loc în data de 08.04.2017, în Craiova, conform: Legii nr. 66/2006 
pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca "Sarbatoarea etniei romilor din Romania", HG nr. 
18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor 
români aparținând minorităților rome pentru perioada 2014-2020, Legii nr. 215/2001, 
privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale actualizată şi O.G. nr. 26/2000 cu privire la 
asociații și fundații acutalizată. 
 
 Art. 2 Durata contractului: 

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de 
09 aprilie 2017. 
 
           Art. 3 Principii de colaborare 
 Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparenŃa, iniŃiativa, 
implicarea, colaborarea, perseverenŃa, echitatea, competenŃa, responsabilitatea, non 
partizanatul şi respectarea legislaŃiei în vigoare. 
 
 Art. 4 ObligaŃiile părŃilor: 
Asociația "Împreună Pro- Educație, Sănătate, Oameni și Economie Socială (E.S.O.E.S.) 
Craiova" se obligă: 



a) să realizeze, în data de 08 aprilie 2017, evenimentul “Ziua Internațională a Romilor“;  
b) să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune condiŃii, 
cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 
c) să asigure resursele umane, instalaŃiile, echipamentele şi alte asemenea necesare 
desfăşurării evenimentului; 
d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la 
faptul că “partenerii principali ai evenimentului sunt Primăria Municipiului Craiova şi 
Consiliul Local Municipal”; 
e) să se implice direct, prin toate mijloacele mass-media, în realizarea reclamei necesare 
promovării evenimentului “Ziua Internațională a Romilor“; 
f) să suporte toate riscurile şi să achite reparaŃiile necesare în cazul realizării unor 
pagube materiale bunurilor aflate în proprietatea Municipiului Craiova, precum şi 
terŃelor persoane, împreună cu bunurile acestora, care au suferit prejudicii create direct 
sau indirect din activităŃile cuprinse în evenimentul “Ziua Internațională a Romilor“; 
g) să obŃină de la UCMR – ADA  - autorizaŃia neexclusivă de utilizare a muzicii în scop 
lucrativ pentru evenimentul “Ziua Internațională a Romilor“ 2017 şi să achite 
contravaloarea obŃinerii acestei autorizaŃii; 
h) să achite către UCMR – ADA contravaloarea taxelor pentru drepturile de autor, 
conform legislaŃiei în vigoare; 
i) să obŃină şi să achite contravaloarea tuturor autorizaŃiilor necesare organizării 
evenimentului “Ziua Internațională a Romilor" 2017; 
j) să nu implice financiar Municipiului Craiova în ce priveşte costurile evenimentului, 
altele decât cele prevăzute în prezentul contract; 
k) să prezinte decontul justificativ/deviz privind suma alocată de către Municipiul 
Craiova prin prezentul contract în termen de 30 de zile după finalizarea evenimentului. 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă: 
a) să asigure decontarea cheltuielilor privind organizarea evenimentului “Ziua 
Internațională a Romilor“, în data de 08 aprilie 2017, care va avea loc în municipiul 
Craiova, în sumă de 12.000 lei, numai după prezentarea deconturilor 
justificative/devize de către Asociația "Împreună Pro - Educație, Sănătate, Oameni și 
Economie Socială (E.S.O.E.S.) Craiova", privind suma alocată, din care vor fi suportate: 
organizare spectacol muzical conform propunere, realizare bannere, afișe, pliante de 
promovare, realizare de costume tradiționale romani; 
b) să asigure în mod neexclusiv şi gratuit spaŃiul de desfăşurare a evenimentului în data 
de 08 aprilie 2017, respectiv PiaŃa Mihai Viteazul; 
c) să sprijine acŃiunile întreprinse pentru organizarea şi promovarea evenimentului; 
e) să asigure ordinea publica conform Legii nr. 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate 
în data de 08.04.2017; 
f) să asigure eliberarea autorizaŃiilor de liber acces în zona de desfăşurare a 
evenimentului pentru maşinile care transportă logistica necesară desfăşurării acestuia; 
g) să comunice Serviciului de AmbulanŃă, Biroului Rutier Craiova, Grupării de 
Jandarmi Mobilă „FraŃii Buzeşti” Craiova, Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean „Mihai 



Bravu” Dolj, Inspectoratului JudeŃean de PoliŃie Dolj, PoliŃiei Locale Craiova, PoliŃiei 
Municipiului Craiova, Serviciului Rutier Dolj şi Inspectoratului pentru SituaŃii de 
UrgenŃă „Oltenia” judeŃul Dolj, manifestările ce vor avea loc, în vederea acordarii 
sprijinului prin asigurarea de asistenŃă şi personal de specialitate în perioada 
desfăşurării evenimentului. 
 
  Art. 5 ForŃa majoră  
ForŃa majoră exonereză de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte, părŃile fiind 
obligate să-şi notifice reciproc evenimentul considerat forŃă majoră, în 48 de ore de la 
data producerii acestuia.  
 

Art. 6 Litigii 
 Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluŃiona pe cale amiabilă şi, 
dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislaŃiei româneşti în vigoare. 
 
  Art. 7 DispoziŃii finale 
DispoziŃiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiŃionale doar cu acordul 
ambelor părŃi.  
Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părŃilor contractante.  
Prezentul contract conŃine un număr de 3 (trei) pagini şi s-a încheiat într-un număr de 2 
(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi .........................., data semnării 
lui. 
 
 
     Municipiul Craiova prin 
Consiliul Local Municipal  Craiova 
 
       
        Pt. Primar, 
       Viceprimar 
 

Asociația "Împreună Pro- Educație, 
Sănătate, Oameni și Economie Socială 
(E.S.O.E.S.) Craiova" 
 
                          Președinte, 
 

    Mihail GENOIU                   Ramona Adina ȘURLEA 
 
              
          Director Executiv 
   DirecŃia Economico- Financiară,                                                                                                                                                                                      
          Lucia ȘTEFAN 
 
        Șef  Serviciul Imagine, 
       Marina ANDRONACHE 
 
                                     
                                                Avizat pentru legalitate, 
                                                           Robert GHIłĂ  



                                                                                 ANEXA 2 
 

PROGRAM 
“Ziua Internațională a Romilor“ 

Craiova, 08.04.2017 
 
 
- Orele 10.00-12.00, Centrul Multifuncțional: Masa rotundă "Vă invităm la o 

cafea cu ROM" - comemorarea romilor care au fost victime ale tragediilor 
istoriei și totodată promovarea identităŃii culturale, a valorilor şi tradiŃiilor 
acestei minorităŃi; Intrare liberă. 

 

- Orele 13.00-17.00, PiaŃa Mihai Viteazul: "Vino să ne cunoşti aşa cum 

suntem" -  Expoziție de artă fotografică din cultura și tradiția romilor și 
județul Dolj și Olt, expoziŃie meşteşugari romi, expoziŃie de artă 
fotografică, expoziŃie de port tradiŃional. Mesteșugarii romi vor dezvălui 
doritorilor care sunt secretele meştesugului pe care îl practică. Vor 
participa rudari (prelucrarea lemnului), căldărari (prelucrarea cuprului), 
împletitori (coşuri din nuiele), fierari (prelucrarea fierului), florari, rotari 
(cei care fac roŃi din lemn), lăutari etc, care vor acompania pe toata durata 
evenimentului cu muzică tradițională romani autentică. Se vor realiza 10 
costume tradiționale pentru diferite neamuri de romi tradiționali, fiecare 
costum fiind personalizat, oferindu-le, astfel, cetăŃenilor posibilitatea de a 
admira frumuseŃea și însemnătatea portului tradițional romani; 
 

- Orele 18.00-20.00, Filarmonica Oltenia: Spectacol de muzică lăutărească 
tradiŃională autentică. Participă Grupul de Muzică Clasică Romani (Italia), 
în colaborare cu taraful Puiu Bucătaru. Intrare liberă. 
 

 
 
 
 



 

 

 

Agenda eveniment 8 Aprilie 

 

Parteneri : 

Asociatia Partida Romilor Pro-Europa , Primaria Craiova prin Asociatia E.S.O.E.S. 

 

Ora  10:00 -12:00   „Vă invităm la o cafea cu ROM” – Masă rotundă în sala de şedintă din 

cadrul Centrului Multifuncţional, unde vom celebra importanţa Zilei Internaţionale a Romilor, 

prin comemorarea romilor care au fost victime ale tragediilor istoriei și totodată promovarea 

identităţii culturale, a valorilor şi tradiţiilor acestei minorităţi. În încheierea acestei mese 

rotunde invitaţii se vor delecta cu o cafea cu Rom ascultând un cvartet de muzica clasică. 

La această acţiune vor fi invitaţi reprezentanţi din cadrul autorităţilor publice județene , locale, 

deconcentrate, poliție, jandarmerie și reprezentanţi din toate neamurile de romi  care locuiesc 

în comunităţile din Craiova şi care vor discuta fiecare despre tradiţiile şi valorile dar si 

problemele lor. Vom pune accent, în cadrul discuțiilor, pe discriminarea rasială care există în 

acest moment în orașul nostru și vom încerca să găsim soluții împreună cu invitații noștri pentru 

rezolvarea acestor probleme.  

Toţi invitaţii vor primi mape, agende şi pixuri personalizate cu informatii despre minoritatea 

romă  şi o cocardă cu steagul reprezentativ al minorităţii rome. Se vor realiza pliante şi afişe 

pentru promovarea zilei de 8 Aprilie. 

Vor participa minim 50 de persoane, agenda întâlnirii se va realiza cu 2 zile înainte de 

eveniment.  

Ora 13:00 -17:00   “Vino să ne cunoşti aşa cum suntem” ,  această acţiune  se va desfăşura în 

piaţa Mihai Viteazul din centrul Craiovei, unde trecătorii vor putea cunoaşte, asculta, admira, 

lucra şi gusta  din bogăţia tradiţională a romilor astfel: 

Expoziţie de artă fotografică din cultura şi tradiţia romilor din județele Dolj și Olt.   

Mesteșugarii romi îşi vor dezvălui secretele meştesugului pe care îl practică celor care vor dori 

să stie cum sunt realizate si vor avea prilejul sa admire obiecte realizate de acestia . Vom avea 

rudari (prelucrarea lemnului), căldărari  (prelucrarea cuprului), împletitori (coşuri din nuiele), 

fierari (prelucrarea fierului), florari, rotari (cei care fac roti din lemn ), lăutari care ne vor 

acompania pe toata durata evenimentului cu muzică tradițională romani autentică. Curioșii care 

vor să iși știe viitorul vor fi invitați să intre în cort unde doamna Maiastra le va ghici în cărti, bobi 

și le va da cu ghiocul . Aceşti meştesugari vor fi invitaţi din tot judeţul Dolj, iar pe lângă 

obiectele pe care aceştia le realizează se va face şi o prezentare despre portul, tradiţiile şi 



obiceiurile neamului din care fac parte. Se vor realiza afişe şi pliante cu informaţii despre aceste 

neamuri care vor fi amplasate în dreptul fiecarui mestesugar. 

Expoziţie vie de port tradiţional romani, pentru a arata şi explica tuturor trecătorilor 

semnificaţia fiecarui costum parte. Pentru acest lucru se vor realiza 10 costume tradiționale  de 

damă pentru câteva  neamuri  de romi tradiționali, fiecare costum fiind personalizat astfel 

încercând să arătăm trecătorilor frumuseţea și însemnătatea  portului tradițional romani. 

Pentru această expoziţie fetele din  organizaţia de Tineret a Partidei Romilor “Pro – Europa” se 

vor îmbrăca în haine tradiţionale şi vor invita trecătorii să intre pentru câteva momente în 

magia culturii şi tradiţiilor rome și le vor da explicații despre fiecare piesa a costumului în parte, 

ce reprezinta si când este purtată. Vom avea banere de promovare si se vor împărţi pliante 

despre importanţa zilei de 8 aprilie. După terminarea acțiunii costumele tradiționale vor fi 

expuse în sala de conferințe din cadrul Centrului Regional al APRPE Sud-Vest Oltenia. 

Ora 18.00 – 20:00 Organizarea unui spectacol inedit unde se va cânta muzică lăutărească 

tradiţională autentică . Prin acest spectacol, ne dorim ca oamenii să înteleagă cu adevărat 

cultura şi tradiţiile rome pe care organizaţia noastră le promovează. La acest spectacol intrarea 

va fi libera, vor fi invitaţi şi reprezentanţii autorităţilor publice din Municipiul Craiova. 

În cadrul acestui spectacol se vor premia 6 copii romi cu cele mai bune rezultate pe domeniile 

educatie, sport si muzică. În acest fel, le vom arata recunostiinta nostră si îi vom încuraja şi mai 

mult să-şi urmeze visele încercând să le creştem stima de sine. Prin această activitate ne 

propunem să motivăm și alți tineri romi să depașească barierele invizibile ale etniei noastre. 

 





















Lege nr. 66/2006 din 22/03/2006 pentru consacrarea zilei 
de 8 aprilie ca "Sarbatoarea etniei romilor din Romania" 
 
Publicata pe site la data de 28 Martie 2006 

 

Parlamentul Romaniei 
Lege nr. 66/2006 
din 22/03/2006 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 28/03/2006 
 
pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca "Sarbatoarea etniei romilor din Romania" 
 
   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 
 
   Art. 1. - Se consacra "Sarbatoarea etniei romilor din Romania", care se sarbatoreste in fiecare an in 
ziua de 8 aprilie. 
   Art. 2. - 
(1) Ministerul Culturii si Cultelor, autoritatile administratiei publice centrale, cu atributii in 
domeniul asigurarii egalitatii de sanse si al combaterii discriminarii, celelalte autoritati ale 
administratiei publice centrale si locale pot sprijini material si financiar organizarea de manifestari 
publice si a unor actiuni social-culturale dedicate sarbatoririi acestei zile. 
    (2) Societatea Romana de Televiziune si Societatea Romana de Radiodifuziune vor reflecta in 
cadrul programelor special destinate minoritatilor nationale manifestarile dedicate acestei zile. 
 
   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 
76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. 
    
 p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,                     PRESEDINTELE SENATULUI 
             DANIELA POPA                                    NICOLAE VACAROIU 
  
 
   Bucuresti, 22 martie 2006. 
   Nr. 66. 
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